شروط وأحكام الصندوق
اسم الصندوق:
صندوق أرباح لألسهم السعودية
Arbah Saudi Equity Fund

هذه هي النسخة املعدلة من شروط وأحكام صندوق أرباح لألسهم السعودية التي تعكس التغييرات التالية (تغيير عضو مجلس إدارة
الصندوق واملحاسب القانوني) حسب الخطابات املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ 2018/05/24م
نوع الصندوق:
صندوق استثماري -عام مفتوح
(صندوق مفتوح يستثمر في االسهم السعودية واملتوافقة مع الضوابط الشرعية)
مدير الصندوق:
شركة أرباح املالية.
(تم إعتماد صندوق أرباح لألسهم السعودية على أنه صندوق إستثماري متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة
الرقابة الشرعية املعينة لصندوق اإلستثمار)
أن جميع املعلومات املذكورة في شروط وأحكام الصندوق واملستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار ،وتتضمن
معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن صندوق االستثمار ،وتكون محدثة ومعدلة.
يجب على املستثمرين املحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات واملستندات األخرى لصندوق أرباح لألسهم
السعودية ،وعليهم الحصول على 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
تاريخ تحديث الشروط واألحكام بتاريخ 1439/09/08ه املوافق 2018/05/24م
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 .69
مسؤول إدارة املطابقة واإللتزام ومكافحة غسل االموال
يحيى عبدهللا الزهراني

الرئيس التنفيذي لشركة أرباح املالية
محمود يوسف الكوهجي
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اشعار هام
إن هذذذ الشذذروط واألحكذذام مهمذذة  ،وينبغذذي قراءته ذا بعنايذذة واإلط ذ عليه ذا بالكامذذل .ويج ذ عل ذ املسذذتثمري املحتمل ذ ن ق ذراءة هذذذ الشذذروط واألحكذذام الخاصذذة
بالصندوق بعناية وبشكل دقيق قبل اتخاذ أي قرار اسذتثماري بشذنن االسذتثمار فذي الصذندوق ،وعلذ املسذتثمر استشذارة خب ذ مذايي مسذتقل إذا تولذد لديذ الشذ
حول م ئمة هذا االستثمار ودرجة مخاطر  ،ويعتب قرار اشذت ا املسذتثمر فذي الصذندوق علذ مسذؤوليت الشخصذية وبشذكل كامذل ،وال يعتبذ أراء ووجهذات نظذر
مدير الصندوق الواردة في هذ الشروط واألحكام بمثابة توصية م املدير لشراء وحدات في هذا الصندوق وليست تنكيد مذ صذةة وإمكانيذة تحقذق هذذ اآلراء
َُ
كما ال ينبغي بني حال أن تف َّس َر عل أساس أنها نصيحة استثمارية.
تذذم إعذذداد هذذذ الشذذروط واألحكذذام بموجذ الئحذذة صذذناديق االسذذتثمار واللذذوائ ذات الع قذذة (يشذذار إليهذذا فيمذذا بعذذد بلفذ "ال ئحذذة") الصذذادرة عذ مجلذذس هيئذذة
السوق املالية بموجذ القذرار رقذم  2006-219-1وتذاري 3/12/1427ﻫ ضذم اللذوائ التنفيذيذة والقواعذد والتعليمذات واإلجذراءات التذ تصذدرها الهيئذة لتطبيذق
أحكام نظام السوق املالية.
يتحم ذذل م ذذدير الص ذذندوق املس ذذئولية ع ذ املعلوم ذذات ال ذذواردة ف ذذي ه ذذذ الش ذذروط واألحك ذذام؛ وحس ذ علمه ذذم واعتق ذذادهم أن تل ذ املعلوم ذذات متطابق ذذة م ذذع الوق ذذا ع
والةقذذائق وال تغفذذل أي جان ذ ينطذذوي عل ذ أي احتمذذال م ذ شذذنن التذذنر عل ذ معذذاني املعلومذذات املذذذكورة ومذذدلوالتها ،ال سذذيما وأنهذذم قذذد اتخذذذوا جميذذع التذذداب
املعقولة الرامية إي توخي الةرص ال زم لضمان صةة ما تقدم.
لقد تم إصدار هذ الشروط واألحكام بغرض املساعدة فقط؛ وال يقصد من أن يكون أساسذا يذتم االسذتناد عليذ بمفذرد أو االعتمذاد عليذ دون سذوا فذي اتخذاذ
أي ق ذرار يتعلذذق باالسذذتثمار .ع ذ وة عل ذ مذذا تقذذدم ،لذذيس م ذ املقصذذود – وال ينبغذذي إط قذذا اسذذتنتا أن م ذ املقصذذود -تقذذديم أي تنكيذذدات أو ضذذمانات بخصذذوص
املردود أو العائد االستثماري م أي استثمار في الوحدات .أما الصندوق فذي حذد ذاتذ  ،فهذو عبذارة عذ وعذاء مذايي أو صذندوق اسذتثماري مفتذوح يهذد إيذ تحقيذق
نمو عل رأس املال عل املدى املتوسط والطويذل مذ خذ ل االسذتثمار بشذكل رئذيس فذي األدوات املاليذة املتوافقذة مذع الضذوابط الشذرعية املحذددة مذ قبذل الهيئذة
الشذرعية التابعذذة لشذذركة اربذذاح املاليذة .وبمذذا أن االسذذتثمار فذذي الصذذندوق ينطذذوي علذ مخذذاطرة مرتفعذذة ،فإنذ ينبغذذي أن يكذذون بمقذذدور املسذذتثمري تحمذذل املخذذاطر
االقتصادية املحتملة الستثمارهم في الصندوق كليا أو جزئيا؛ كما أن ال ينبغي لهم االعتماد عل أي عائد م استثمارات م قبيل ما تقدم لتوف أي احتياجات
مالية أساسية .ويج عل املستثمري املحتمل ن ،وهم يتخذون قراراتهم حيال االستثمار في الوحدات م عدم  ،أن يعتمدوا عل أنفسذهم فذي فحذ

وتمحذي

الشذذروط الذذواردة فذذي الشذذروط واألحكذذام  ،بمذذا فذذي ذل ذ تقيذذيم املخذذاطر املحتملذذة املوضذذةة فذذي الشذذروط واألحكذذام كمذذا يرج ذ م ذ كذذل مسذذتثمر محتمذذل استشذذارة
مستشاري الخاص ن لتحديد جدوى االستثمار في الوحدات.
يذتم تنسذذيس صذذندوق االسذذتثمار بتوقيذذع عقذذود بذ ن مذذدير الصذذندوق ومذذالكي الوحذذدات وتكذذون تلذ العقذذود علذ شذذكل شذذروط وأحكذذام بالصذذيغة املوضذذةة ب ئحذذة
الصذذناديق االسذذتثمارية الصذذادرة ع ذ مجلذذس هيئذذة السذذوق املاليذذة ،وال تمثذذل آراء مذذدير الصذذندوق الذذواردة بهذذذ الشذذروط واألحكذذام توصذذية م ذ مذذدير الصذذندوق
لشراء وحدات الصندوق.
ال يتمتذذع الصذذندوق بكيذذان قذذانوني مسذذتقل ،وسيشذذر مجلذذس إدارة الصذذندوق عل ذ اإلدارة وفقذذا ل ئحذذة صذذناديق االسذذتثمار ،ال يحذذق ألي شذذخ

خذ

مذذدير

الصندوق أن يقدم أية معلومات أو أن يديي بنيذة إفذادات لذم تشذتمل عليهذا هذذ الشذروط واألحكذام فيمذا يتعلذق بذاألمور الذواردة فيالشذروط واألحكذام  .وفذي حالذة
تق ذذديم أي ذذة معلوم ذذات أو اإلدالء بني ذذة إف ذذادات م ذ قب ذذل أي ش ذذخ

غ ذ م ذذدير الص ذذندوق ،ف ذذإن تل ذ املعلوم ذذات واإلف ذذادات ال يعت ذذد به ذذا وال تع ذذد ص ذذادرة م ذ م ذذدير

الصندوق أو معتمدة م قبل .
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ملخ

الصندوق

اسم الصندوق

صندوق أرباح لألسهم السعودية

نو 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 م املعلومات حول املخاطر مراجعة الفقرة  10م هذ الشروط واألحكام)

أهدا الصندوق

يهد إي تنمية راس املال عل املدى املتوسط إي الطويل م خ ل االستثمار بشكل رئيس في
أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم السعودية ،واالستثمار في الطروحات
األولية واسهم الشركات املدرجة في السوق املوازي (نمو) واالستثمار في الصناديق العقارية
املتداولة(ريت) ,وأسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية وصناديق االستثمار ذات
األهدا االستثمارية املشابهة عل ان تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية املحددة م قبل
الهيئة الشرعية التابعة لشركة ارباح املالية ،كما قد يستهد مدير الصندوق استثمار
السيولة الفائضة ( النقدية) في عمليات او صناديق املرابحة املنخفضة املخاطر .ويسع هذا
الصندوق اي تحقيق أداء يفوق أداء املؤشر االست شادي للصندوق م خ ل تطبيق
است اتيجية االستثمار خ ل مدة متوسطة اي طويلة االجل حيث يمك خ لها ان يتفاوت سعر
وحد الصندوق ،ونظرا للتذبذب او التقل املرتفع نسبيا واملرتبط باداء اسواق االسهم فان
الصندوق يعتب م فئة االستثمارات مرتفعة املخاطر ،وهو مصمم للمستثمري الذي يرغبون
في الةصول عل دخل م خ ل استثمار طويل االجل.

الةداالدنى ل شت ا

عدد وحدات تعادل قيمتها ( )10,000عشرة أال ريال سعودي لألفراد وعدد وحدات تعادل
قيمتها ()20,000عشرون ألف ريال سعودي للشركات.

الةداالدنى ل شت ا االضافي

عدد وحدات تعادل قيمتها ( )5,000خمسة أال ريال سعودي لألفراد والشركات

الةداالدنى لرصيد االستثمار املحتف ب

( )10,000عشرة أال ريال سعودي لألفراد والشركات

أيام قبول طلبات االشت ا واالست داد

خ ل اي يوم عمل

تاري بدء تشغيل الصندوق

2017/01/11م

املؤشر االست شادي

سيكون املؤشر االست شادي لقياس أداء الصندوق هو مؤشر ارباح لألسهم السعودية املتوافق
مع الضوابط الشرعية والذي يتم حساب م قبل طر رالث مستقل شركة ستاندرد أند بورز
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( ،)S&Pويسع مدير الصندوق إي تحقيق عائد يفوق عائد املؤشر أع .
اتعاب اإلدارة

نسبة واحد وخمسة وسبعون باملائة في املائة ( )%1.75سنويا تحتس هذ الرسوم وتت اكم في
كل يوم تقويم بناء عل صافي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها شهريا.

رسوم أم ن الةف وام ن السجل ومقدم
الخدمات االدارية

نسبة ر ر م مائة في املائة ( )%0.03سنويا ،وباالضاف اي  1م مائ في املائ ()%0.01
رسوم تداول وبحد أقص ى  250ألف ريال لرسوم تداول تحتس هذ الرسوم وتت اكم في كل
يوم تقويم بناء عل صافي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها شهريا.

مكافنة أعضاء مجلس اإلدارة

مبلغ ( )5,000خمسة أال ريال سعودي لكل اجتما وبعدد أربعة اجتماعات في السنة املالية
بحد أقص ى وبما يعادل  40,000ريال سعودي ل عضاء املستقل ن ككل تحس وتت اكم كل يوم
تقويم بناء عل صافي قيمة اصول الصندوق وتدفع املكافا بعد كل اجتما ملجلس ادارة
الصندوق

أتعاب املراجع الخارجي لةسابات الصندوق

مبلغ عشرون ألف ( )20,000ريال سعودي في السنة املالية تحس وتت اكم كل يوم تقويم بناء
عل صافي قيمة اصول الصندوق وتستقطع سنويا

تكاليف الةصول عل التمويل

حس تكلفة االقت اض السائدة في السوق وسيتم ذكرها في التقرير السنوي بعد انتهاء السنة
املالية للصندوق.

رسوم االشت ا

مذ ذذا تصذ ذذل نسذ ذذبت إي ذ ذ ارنذ ذذان فذ ذذي املائذ ذذة ( )%2كحذ ذذد اقص ذ ذ ى م ذ ذ مبلذ ذذغ االشذ ذذت ا  .يذ ذذدفعها حامذ ذذل
الوحدات ويتم خصمها م مبلغ االشت ا

أيام التقويم والتعامل

اي يوم يتم في بيع واست داد وحدات صندوق االستثمار ،.وهو يومي االحد والث راء م كل
أسبو باستثناء ايام العطل الرسمية الت يكون فيها سوق االسهم مقفل وفي حال وافق يوم
التقويم والتعامل يوم عطلة رسمية في اململكة العربية السعودية فسيتم تقييم اصول
الصندوق وتنفيذ طلبات اإلشت ا واإلست داد في يوم التقويم والتعامل التايي.

ضريبة القيمة املضافة

سيتم تطبيق ضريبة القيمة املضافة حس ال ئحة التنفيذية الصادرة م الهيئة العامة
للزكاة والدخل عل جميع الرسوم واملصاريف واالتعاب.

أخر موعد لتقديم طلبات االشت ا أو
االست داد

الساعة  12ظهرا يومي األحد و الث راء

يوم اإلع ن ع أسعار الوحدات

االرن ن واالربعاء م كل اسبو
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تعريفات:
تستخدم التعريفات اآلتية ،حيثما ورد مسوغ الستخدامها في هذا املستند ،ما لم يقض سياق الن
مدير الصندوق:

يعن شركة أرباح املالية السعودية ،وهي شخ مرخ ل بممارسة أعمال اإلدارة بموج الئحة األشخاص
املرخ لهم ويكون مسئوال ع إدارة وحف أصول صندوق اإلستثمار .

املشت او املستثمر او مال الوحدات
أو العميل :
عنوان شركة أرباح املالية:
املراجع الخارجي:

الشخ

الذي يمل وحدات في صندوق االستثمار.

يقصد بها املقر الرسمي أو املركز الرئيس ملدير الصندوق في اململكة العربية السعودية حيث يمك اإلط
التفاصيل الخاصة بذل عل املوقع االلكت وني ملدير الصندوق عل االنت نت )(www.arbahcapital.com

عل

يقصد بهم شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه ،اململكة العربية السعودية  ،الخبر  31952ص ب 4803
))((www.kpmg.com.sa
يقصد ب مكت عبيد العبيد محامون ومستشارون قانونيون (اململكة العربية السعودية)،ص.ب 1169.الدمام
.31492

املستشار القانوني:
الئحة األشخاص املرخ

بغ ذل -:

لهم:

تعن ال ئحة الصادرة بذات املسمى ع مجلس هيئة السوق املالية بموج قرارها رقم  2005-13-1بتاري
( 21/05/1426أو أي تعدي ت أخرى تتم عليها م وقت آلخر).

يوم العمل:

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

نظام السوق املالية:

هو النظام الصادر في اململكة العربية السعودية بموج املرسوم امللكي رقم م 30/بتاري 02/06/1424ﻫ (أو أي
تعدي ت أخرى تتم عليها م وقت آلخر).

تاري بدء تشغيل الصندوق :

هو اليوم الذي يبدأ في تنفيذ تخصي الوحدات للتوزيع  /اإلصدار املبد ي و يتوقف في الصندوق ع استقبال
طلبات االشت ا في الوحدات بسعر االشت ا .

سعر اإلشت ا

يقصد ب املبلغ ال زم دفع م قبل املستثمر لشراء عدد (( )1وحدة واحدة) في الصندوق

الهيئة:

هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية شاملة حيثما يسم الن  ،اي لجنة ،أو لجنة فرعية ،او أي
موظف،او وكيل يمك ان يتم تفويضة للقيام باي وظيفة م وظائف الهيئة.

أم ن الةف :

ويقصد ب شركة االنماء ل ستثمار وهي شخ
بنشاطات حف االوراق املالية.
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مرخ

ل بموج الئحة األشخاص املرخ

لهم للقيام

الةف

يقصد بها حف اصول عائد لشخ اخر مشتملة عل اوراق مالية ،او ترتي قيام شخ
الةف القيام باالجراءات االدارية االزمة.

مقدم الخدمات االدارية

يقصد ب شركة أرباح املالية السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة مرخ لها بموج الئحة األشخاص
املرخ لهم الصادرة ع هيئة السوق املالية لتقديم خدمات ادارية للصندوق الت تتعلق بمس السج ت
وأصدار املراكز املالية وتقويم صافي قيمة األصول واصدار صافي قيمةاألصول لوحدة الصندوق.

لجنة الفصل في منازعات االوراق
املالية :

” لجنة الفصل في منازعات االوراق املالية" واملختصة في الفصل في املنازعات الت تقع في نطاق نظام السوق
املالية والوائ والقواعد والتعليمات الصادرة ع هيئة السوق املالية.

االتعاب :

تعن االتعاب الت يتقاضاها مدير الصندوق أوأي طر رالث يعين مدير الصندوق لتقديم خدمات للصندوق
وفقا ملا ورد تفصي بخصوص كل منها عل حدة في املادة رقم (  )11م هذ الشروط واألحكام.

ضريبة القيمة املضافة:

هي ضريبة غ مباشرة تفرض عل جميع السلع والخدمات التى يتم شراؤها وبيعها م قبل املنشات وللمزيد م
املعلومات يرجة زيارة املوقع اإللكت ونيwww.gazt.gov.sa/ar :

السنة املالية:

هي الفت ة الت تبدأ م تاري بدء عمل الصندوق وتنته في الةادي والث ر ن م شهر ديسمب بالنسبة للسنة
املالية األوي أو الت تبدأ م األول م يناير وتنته في اليوم الةادي والث ر ن م شهر ديسمب م كل عام يلي
السنة املالية األوي .

صندوق اإلستثمار:

يقصد ب صندوق أرباح لألسهم السعودية ("الصندوق") وهو برنامج استثمار مشت يهد اي اتاحة الفرصة
للمستثمري في باملشاركة في ارباح الب نامج ويدير مدير الصندوق مقابل رسوم محدد .

مجلس إدارة الصندوق:

هو مجلس إدارة صندوق أرباح لألسهم السعودية يقوم مدير الصندوق بتعي ن أعضائ وفقا ل ئحة صناديق
االستثمار ملراقبة أعمال صندوق اإلستثمار ..وقد ورد تحديد عدد أعضائ مبدئيا في املادة رقم (  )14م هذ
الشروط واألحكام.

عضو مجلس اإلدارة غ مستقل:

أي شخ طبيعي يتم تعيين عضوا في مجلس إدارة صندوق االستثمار وفقا ل ئحة صناديق االستثمار  ،عضو
مجلس إدارة صندوق غ املستقل يكون موظفا او عضو مجلس ادارة لدى مدير الصندوق او تابع ل  ،او ام ن
حف الصندوق ،لدي عمل جوهري او ع قة تعاقدية مع مدير الصندوق او ام ن حف ذل الصندوق .

عضو مجلس اإلدارة املستقل:

عضو مجلس إدارة صندوق ال يكون موظفا او عضو مجلس ادارة لدى مدير الصندوق او تابع ل ،او اي مدير
صندوق م الباط او ام ن حف الصندوق ،وليس لدي عمل جوهري او ع قة تعاقدية مع مدير الصندوق او
اي مدير صندوق م الباط او ام ن حف ذل الصندوق

الصناديق ذات األهدا اإلستثمارية
املشابهة للصندوق  /االخرى:

هي صناديق االستثمار في األسهم السعودية املطروحة طرحا عاما ذات األهدا اإلستثمارية املشابه للصندوق
واملرخصة م قبل هيئة السوق املالية واملتوافقة مع الضوابط الشرعية املحددة م قبل الهيئة الشرعية التابعة
لشركة ارباح املالية..
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اخر بذل  ،ويشمل

الشخ :

يعن أي شخ
الصفة.

اململكة:

يقصد بها اململكة العربية السعودية.

صافي قيمة األصول للوحدة:

وتعن القيمة النقدية ألية وحدة عل أساس إجمايي قيمة األصول للصندوق مخصوما من االلتزامات ومقسوما
عل عدد الوحدات القائمة في يوم التقويم ذي الع قة وفق ما ورد بمزيد م التفصيل في املادة رقم (  )26م هذ
الشروط واألحكام.

تاري الربع (ربع العام املايي):

فت ة ر رة أشهر ويقصد ب اليوم الةادي والث ر ن م شهر مارس والث ر ن م يونيو والث ر ن م سبتمب
والةادي والث ر ن م ديسمب في كل سنة مالية.

نموذ طل االست داد:

يقصد ب النموذ املعد م قبل مدير الصندوق والذي يج ز ملالكي الوحدات است داد جزء أو كل وحداتهم في
الصندوق بعد استكمال وتوقيع النموذ م حامل الوحدات املعن حس األصول املتبعة.

مبلغ االست داد:

يعن املبلغ ال زم دفع لةامل الوحدة عند است دادها .ويتم تحديد ذل السعر وفقا ملا ورد في املادة رقم ( )26م
هذ الشروط واألحكام
يقصد بها الئحة صناديق االستثمار الصادرة ع مجلس هيئة السوق املالية بموج القرار رقم 2006-219-1
وتاري 3/12/1427ﻫ.

طل االشت ا :

يقصد ب طل االشت ا وأي مستندات مطلوبة حس لوائ هيئة السوق املالية وقوان ن مكافحة غسيل األموال
تمويل اإلرهاب وأية معلومات مرفقة يوقعها املستثمر بغرض االشت ا في وحدات الصندوق شريطة اعتمادها م
مدير الصندوق.

االستثمارات املستهدفة:

األسهم العامة للشركات املطروحة طرحا عاما في السوق السعودية م تاري إدراجها ،أو الصناديق ذات األهدا
اإلستثمارية املشابهة  /للصندوق يستثمر الصندوق في االسهم بشكل اساس  ،وفي اسهم الشركات املدرجة في
سوق االسهم السعودية.

ال ئحة:

طبيعي أو ذي صفة اعتبارية أو قانونية حسبما هو متعار علي تقر ل أنظمة اململكة بهذ

الشا عة املتساوية الت تتكون منها أصول الصندوق ،علما أن وحدات الصندوق م فئة واحدة.

الوحدات:

الةص

يوم التقويم:

يقصد ب اليوم الذي يتم في تحديد صافي قيمة األصول بالصندوق.

عمليات املسح األويي ل سهم

دراسة االستثمارات املتاحة وتحديد قائمة أوليةباالستثمارات الت يمك االستثمار بها.

الضوابط الشرعية

املعاي الشرعية املعتمدة م اللجنة الشرعية للصندوق ،والت يتم بناء عليها تحديد الشركات املؤهلة ل ستثمار
فيها م قبل الصندوق واملوضةة في امللةق رقم (أ) م هذ الشروط واألحكام.

نقطة التقويم

هو الوقت الذي يتم في حساب قيمة اصول الصندوق وذل عند نهاية يوم العمل باستخدام أسعار اإلقفال
لذل اليوم
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شروط وأحكام الصندوق :
 .24معلومات عامة:
أ -مدير الصندوق:
مدير الصندوق هي شركة أرباح املالية ،ترخيص هيئة السوق املالية رقم (.)07083-37
ب -عنوان مكت 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
 عنوان املوقع اإللكت وني ملدير الصندوق:يمكن اإلطالع على املزيد من املعلومات عن مدير الصندوق على املوقع االلكتروني التالي www.arbahcapital.com :أو غير املوقع
االلكتروني لشركة السوق املاليةw.ww.tadawul.com.sa :
د-اسم أم ن الةف :
اإلنماء لإلستثمار ،ترخيص هيئـة السوق املاليـة  -رقم ( ،)37-09134املوقع اإللكتروني www.alinmainvestment.com
ه -املوقع اإللكت وني ألم ن الةف :
اإلنماء لإلستثمار  .املوقع اإللكتروني www.alinmainvestment.com
 .25النظام املطبق:
تخضع هذه الشروط واألحكام لالئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بناء على نظام السوق املالية وما يشمله
من قواعد بما فيها الئحة األشخاص املرخص لهم واللوائح ذات العالقة ،كما تخضع ألنظمة اململكة العربية السعودية السارية املفعول،
باإلضافة إلى جميع األنظمة والقواعد األخرى التي قد تطبق من وقت آلخر وفقا للضوابط الشرعية.
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 .26أهدا الصندوق:
أ-

أهدا الصندوق اإلستثمارية:

صندوق ارباح لألسهم السعودية هو صندوق اسهم مفتوح ،يهدف إلى تنمية راس املال على املدى املتوسـط إلـى الطويـل مـن خـالل االسـتثمار بشـكل
رئيسـ ي فــي أســهم الشــركات الســعودية املدرجــة فــي ســوق األســهم الســعودية ،واالســتثمار فــي الطروحــات األوليــة واســهم الشــركات املدرجــة فــي الســوق
امل ــوازي (نم ــو) واالس ــتثمار ف ــي الص ــناديق العقاري ــة املتداول ــة(ري ــت) ,وأس ــهم حق ــوق األولوي ــة ف ــي س ــوق األس ــهم الس ــعودية وص ــناديق االس ــتثمار ذات
األهداف االستثمارية املشابهة ، .على ان تكون متوافقة مع الضوابط الشـرعية املحـددة مـن قبـل الهيئـة الشـرعية التابعـة لشـركة اربـاح املاليـة ،كمـا
قــد يســفهدف مــدير الصــندوق اســتثمار الســيولة الفائضــة ( النقديــة) فــي عمليــات او صــناديق املرابحــة املنخفضــة املخــاطر ،ولــن يقــوم الصــندوق
بتوزيــع أي أربــاح علــى املســتثمرين حيــث ســيتم إعــادة اســتثمار األربــاح املوزعــة فــي الصــندوق ويسـ ى هــذا الصــندوق خــالل مــدة متوســطة الــى طويلــة
االجــل الــى تحقيــق أداء يفــوق أداء املؤشــر االسترشــادي للصــندوق وهــو مؤشــر اربــاح لألســهم الســعودية ) (Arbah Saudi Indexواملقــدم مــن قبــل
س ــتاندر ان ــد ب ــورز  ،حي ــث يمك ــن الحص ــول عل ــى معلوم ــات املؤش ــر االسترش ــادي م ــن خ ــالل املوق ــع اإللكترون ــي مل ــدير الص ــندوق م ــن خ ــالل تطبي ــق
اســتراتيجية االســتثمار الرئيســية للصــندوق .ونظـرا للتذبــذب او التقلــب املرتفــع نســبيا واملــرتبط بــاداء اســواق االســهم فــان الصــندوق يعتبــر مــن فئــة
االستثمارات مرتفعة املخاطر ،وهو مصمم للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على دخل من خالل استثمار طويل االجل.

استراتيجيات االستثمار الرئيسة
فيما يلي ملخص استراتيجيات االستثمار الرئيسية التي يستخدمها الصندوق من اجل تحديث اهدافه
نو االوراق املالية الت سو يستثمر الصندوق فيها بشكل أساس :
يستثمر الصندوق بشكل رئيس ي في أسهم الشركات السـعودية املدرجـة فـي سـوق االسـهم السـعودية ،واالسـتثمار فـي الطروحـات األوليـة وأسـهم
حق ـ ــوق األولوي ـ ــة ف ـ ــي س ـ ــوق األس ـ ــهم الس ـ ــعودية واس ـ ــهم الش ـ ــركات املدرج ـ ــة ف ـ ــي الس ـ ــوق امل ـ ــوازي (نمـ ــو) واالس ـ ــتثمار ف ـ ــي الصـ ــناديق العقاري ـ ــة
املتداولة(ريت) ،وأسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية وصناديق االستثمار ذات األهداف االستثمارية املشابهة.
.1

سياسة ترك ز االستثمار:
يهدف مدير الصندوق الى استثمار حتى تسعين في املائة ( )% 90كحد أقص ى و  %0كحد ادنى من صافي أصـول الصـندوق فـي أسـهم الشـركات
الس ــعودية املدرج ــة ف ــي س ــوق االس ــهم الس ــعودية ،واس ــهم الش ــركات املدرج ــة ف ــي الس ــوق امل ــوازي (نم ــو) واالس ــتثمار ف ــي الص ــناديق العقاري ــة
املتداول ــة(ري ــت) ،واالس ــتثمار ف ــي الطروح ــات األولي ــة ف ــي س ــوق األس ــهم الس ــعودية وأس ــهم حق ــوق األولوي ــة للش ــركات املتوافق ــة م ــع الض ــوابط
الشرعية والتي تقرها الهيئة الشرعية للصندوق ،وال يعتزم مدير الصندوق تركيز استثمارات الصندوق فـي قطـاع معـين مـن قطاعـات األسـهم
ولــن يــتم تركيــز اســتثمارات الصــندوق فــي صــناعة محــددة ،وســيحتف مــدير الصــندوق بنســبة عشــرة فــي املائــة ( )%10كحــد أدنــى مــن اصــول
الصــندوق فــي النقــد أو سيســتثمرها بشــكل مباشــر فــي أدوات أســواق النقــد قصــيرة األجــل وبنســبة التزيــد عــن ( %)50إال فــي ظــروف اســتانائية
ومنهــا علــى ســبيل املثــال  )1دخــول ســوق األســهم املحلــي و/أو األســواق العامليــة بمرحلــة هبــوط شــديد فــي األســعار  )2صــدور بيانــات اقتصــادية
ومالية ذات أثر جوهري سلبي على اصول الصندوق  )3احتمال ارتفاع درجة تحقق احد عوامل املخاطر الرئيسية .
فيجــوز وقفهــا ملــدير الصــندوق ان يحــتف بمــا نســبته ( )%70مــن أصــول الصــندوق فــي النقــد او ادوات أســواق النقداملتوافقــة مــع الضــوابط
الشرعية واملقومة بالريال السعودي سواء كانت املصنفة أو غير املصنفة على أن تكون صادرة عن جهات تتمتع بتصنيف ائتمـاني ال يقـل عـن
فئــة ( )Aوصــادرة عــن وكالــة مــوديز للتصــنيف العــال ي أو أي تصــنيف معــادل لــذل صــادر عــن أي وكالــة تصــنيف أخــرى مقبولــة لــدى مــدير
الصندوق مثل وكالة ستاندرد أن بورز وتتمتع بتصنيف ائتماني ال يقل عن فئة ( ،)Aaعلى ان يكون الحـد األعلـى للتعامـل مـع كـل طـرف نظيـر
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عنــد االســتثمار فــي ادوات اســواق النقــد هــو ( .)%15ولــن يســتثمر الصــندوق فــي أدوات غيــر مصــنفة إذا كانــت صــادرة عــن جهــات غيــر مصــنفة،
ولـن يســتثمر الصـندوق فــي صـناديق اســواق النقـد .كمــا يجـوز للصــندوق االسـتثمار فــي صـناديق االســتثمار ذات األهـداف االســتثمارية املشــابهة
للص ــندوق عل ــى أن تك ــون  )1متوافق ــة م ــع املع ــايير الش ــرعية للص ــندوق  )2مقوم ــة بالري ــال الس ــعودي ومرخص ــة م ــن هيئ ــة الس ــوق املالي ــة )3
واملطروحــة طرحــا عام ــا فــي اململك ــة العربيــة الس ــعودية مــن قب ــل مــدير الص ــندوق أو أي مــدير آخ ــر مؤهــل وذو ســمعة جيــدة أو كالهم ـا – )4
مطروح قبل سنتين كحد أدنـى  )5وذات اداء جيـد خـالل السـنتين السـابقتين مقارنـة باملؤشـر االسترشـادي الخـاص بهـا )6و تـوفر فـرص واعـدة
لالستثمار فيها وسيتم تحديث املجال االستثماري للصندوق بشكل شهري أوربع سنوي.
وفيما يلي جدول يب ن توزيع األصول في الصندوق
نو االستثمار

الةد األدنى

الةد األعل

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

%0

%90

صناديق استثمار ذات أهدا استثمارية مشابهة للصندوق

%0

%30

سيولة نقدية أو أدوات أسواق النقد

%0

%50

السوق املوازي (نمو)

%0

%20

الصناديق العقارية املتداولة (ريت)

%0

%50

وفيما يلي جدول يب ن است اتيجي االستثمار والتوزيع الجغرافي
تخصي

اإلست اتيجية

أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق االسهم السعودية

مدير الصندوق (الت كز)

سيخص مدير الصندوق ما ال يزيد ع  %90م
أصول الصندوق في هذ االستثمارات

تتلخ إست اتيجية إدارة استثمارات الصندوق والتوزيع فيما يلي:
 سيس ى مدير الصندوق على املحافظة على توزيع أصول تسعين باملائة ( )%90أسهم وعشرة باملائة ( )%10نقد.


يق ــوم م ــدير اس ــتثمار الص ــندوق ب ــةدارة عملي ــات الص ــندوق ف ــي ح ــدود النس ــب املئوي ــة املبين ــة أع ــاله ان أمك ــن لتوزي ــع أص ــول الص ــندوق عل ــى
االستثمارات املسفهدفة بما يحقق أفضل النتائج بناء على ظروف سوق األسهم.



مراعاة توفر السيولة الكافية ملواجهة متطلبات االسترداد املحتملة.



استثمار السيولة املتاحة في استثمارات قصيرة األجل منخفضة املخاطر وعالية السيولة تتوافق مع الضوابط الشرعية لحين توفر الفرصة
الستثمارها في استثمارات الصندوق.
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سيكون التركيز على أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم السعودية ،وسيخصص مـدير الصـندوق مـا ال يزيـد عـن تسـعين باملائـة
( )%90كحــد أقص ـ ى و %0كحــد أدن ــى م ــن أصــول الص ــندوق فــي ه ــذه االس ــتثمارات .كمــا يج ــوز ملــدير الص ــندوق االس ــتثمار فــي األس ــهم املدرج ــة
الســوق املــوازي(نمــو) بحــد أقصـ ى حتــى  %20و %0كحــد أدنــي مــن صــافي األصــول .كمــا يجــوز ملــدير الصــندوق االســتثمار فــي الصــناديق العقاريــة
املتداولة (ريت) بما في ذل وحدات الصـندوق املـدارة مـن قبـل مـدير الصـندوق حتـى  %50مـن أصـول الصـندوق كحـد أقصـ ى و %0كحـد أدنـى.
باإلضــافة إلــى إمكانيــة االســتثمار فــي أدوات أســواق النقــد حتــى  %50مــن صــافي أصــول الصــندوق كحــد أقصـ ى و %0كحــد أدنــى.تحقيــق التــوازن
األمثل بين العائد واملخاطر لتعظيم العوائد وتحقيق أفضل أداء محسوب املخاطر للمستثمرين في الصندوق.



مراعاة مصالح حاملي وحدات الصندوق في كل األوقات في إطار متطلبات هيئة السوق املالية.
 .2االسالي املستخدمة في ادارة محفظة الصندوق االستثمارية:
يوظف مدير الصندوق قدراته البحثية والتحليلية املتخصصة إليجاد الفرص االستثمارية الواعـدة فـي سـوق االسـهم السـعودية وتبـديل
املراكــز االســتثمارية الســتثمارات الصــندوق التــي تحقــق أهــداف الصــندوق .وســيعمل املحللــين املــاليين لــدى مــدير الصــندوق علــى اج ـراء
عمليــات املســح األولــي لألســهم املدرجــة للوصــول الــى قائمــة االســتثمارات املتاحــة (واخضــاعها بشــكل مســتمر الــى تحلــيالت تقيــيم العــادل
لسعر السهم).
 .3األوراق املالية الت ال يمك إدراجها في محفظة الصندوق:
أي اوراق مالية ال تتوافق مع ما ورد في الفقرة ( )11/2أعاله.

.4

القيود عل األوراق املالية الت يمك للصندوق االستثمار فيها:
لن يستثمر الصندوق في اي اوراق مالية ال تتوافق مع الضوابط الشرعية املعتمدة من الهيئة الشرعية للصندوق .

.5

ص حيات الصندوق في الةصول عل التمويل:
ل ــن يلج ــأ الص ــندوق لطل ــب التموي ــل إال عن ــد الض ــرورة ومل ــدة ث ــال ش ــهور ،وذل ـ بع ــد موافق ــة مجل ــس إدارة الص ــندوق وبم ــا يتواف ــق م ــع
الضــوابط الشــرعية ،علــى أال يتجــاوز حجــم التمويــل ،إن ُوجــد ،نســبة عشــرة فــي املائــة ( )% 10مــن صــافي قيمــة أصــول الصــندوق باســتاناء
االقتراض من مدير الصندوق لتغطية طلبات االسترداد وذل باستخدام موارده الخاصة في بعض الحاالت مثـل الحاجـة لتغطيـة طلبـات
االســترداد إذا كانــت األمــوال املتــوفرة للصــندوق غيــر كافيــة ،وذل ـ ضــمن اإلطــار املقبــول شــرعا .وفــي هــذه الحالــة ،يقــوم مــدير الصــندوق
باســترداد تل ـ األمــوال مــن حســاب الصــندوق املخصــص ملواجهــة االســترداد .وتخضــع أي تمــويالت خارجيــة للصــندوق لرســوم التمــويالت
الشرعية السائدة في حينه .وسيتم خصم أي أموال اقترضها الصندوق عند احتساب صافي األصول.

 .6أسواق االوراق املالية الت يحتمل ان يشت ي ويبيع الصندوق استثمارات املحفظ فيها:
تقتصر استثمارات الصندوق على األوراق املالية املصدرة في سوق االسهم في اململكة العربية السعودية.
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 .7حدود االستثمار في وحدات صناديق استثمار اخرى ذات الطرح العام:
مع مراعاة القيود الـواردة فـي املـادة ( )39مـن الئحـة صـناديق االسـتثمار ،يجـوز ملـدير الصـندوق اسـتثمار مـا ال يزيـد عـن ( )%30مـن صـافي
قيمــة أصــول الصــندوق فــي صــناديق اســتثمار أخــرى ذات أهــداف مماثلــة ألهــداف الصــندوق علــى أن تكــون متوافقــة مــع املعــايير الشــرعية
للصــندوق ومقومــة بالريــال الســعودي واملرخصــة مــن هيئــة الســوق املاليــة واملطروحــة طرحــا عامــا فــي اململكــة العربيــة الســعودية مــن قبــل
مدير الصندوق أو أي مدير آخر أو كالهما.
 .1االستثمار في سوق أو أسواق تستخدم مشتقات أوراق مالية:
لن يقوم الصندوق باألستثمار في اي من مشتقات األوراق املالية أو في سوق أو اسواق تستخدم مشتقات األوراق املالية.
 .27مدة الصندوق:
أن صندوق أرباح لألسهم السعودية صندوق إستثماري عام مفتوح غير محدد املدة.

 .21قيود وحدود االستثمار:


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

 .29عملة الصندوق:
عملة الصندوق هي الريال السعودي وإذا كانت املبالغ املدفوعة لالشتراك مقومة بعملة تختلف عن عملة الصندوق أو في حـال اخـتالف عملـة
الحساب الـذي سـيقيد فيـه مبلـغ االسـترداد عـن عملـة الصـندوق ،فسـيقوم مـدير الصـندوق بتحويـل العملـة بسـعر الصـرف السـائداملعمول بـه
لــدى البن ـ املســتلم فــي اململكــة العربيــة الســعودية فــي يــوم التعامــل املعنــي ،ويتحمــل املســتثمر اي فروقــات فــي ســعر الصــرف الســائد فــي ذل ـ
الوقت دون اي التزام يقع على مدير الصندوق.
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 .30مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:
أ.

تفاصيل لجميع املدفوعات م أصول الصندوق وطريقة إحتسابها:

رسوم االشت ا :

مذا تصذذل نسذذبت إيذ ارنذذان فذذي املائذة ( )%2كحذذد اقصذ ى مذ مبلذغ االشذذت ا (يكذذون الذدفع مقذذدما) ،يذذدفعها مالذ
الوحدات املحتمل ويتم خصمها م مبلغ االشت ا .
يذذدفع الصذذندوق رسذذوم إدارة مذذا نسذذبت واحذذد وخمسذذة وسذذبعون م ذ مائذذة فذذي املائذذة ( )%1.75سذذنويا م ذ صذذافي

اتعاب إدارة مدير
الصندوق:

قيمذذة أصذذول الصذذندوق (تحتس ذ هذذذ الرسذذوم وتت ذ اكم فذذي كذذل يذذوم تقذذويم و تذذدفع شذذهريا) إي ذ مذذدير الصذذندوق
نظ ذ إدارتذ للصذذندوق وكمذذا هذذو موضذذح فذذي ملخ ذ

اإلفصذذاح املذذايي رقذذم ( ،)34وتصذذب تل ذ الرسذذوم مسذذتحقة

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

يتكفذذل الصذذندوق كذذذل بذذدفع رسذذوم سذذنوية بنسذذبة ر رذذة م ذ مائذذة فذذي املائذذة ( )%0.03سذذنويا م ذ صذذافي قيمذذة
رس ذ ذ ذ ذ ذذوم أم ذ ذ ذ ذ ذ ن الةف ذ ذ ذ ذ ذ
أص ذذول الص ذذندوق الم ذ ن حفذ ذ الص ذذندوق ومق ذذدم الخ ذذدمات اإلداري ذذة والس ذذجل ،وباالض ذذاف ايذ ذ  1م ذ مائذ ذ ف ذذي
والخذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدمات االداريذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة
املائذ ( )%0.01رسذذوم تذذداول وبحذذد أقصذ ى  250ألذذف ريذذال لرسذذوم تذذداول .ويذذتم حسذذابها عنذذد كذذل يذذوم تقذذويم و تذذدفع
والسجل:
تل الرسوم شهريا.

اتعاب مراجع الةسابات

املؤشر االست شادي

رسذذوم نشذراملعلومات علذ
موقع تداول

سيحصذذل مراجذذع الةسذذابات علذ مبلذذغ مقطذذو قذذدرة عشذذرون ألذذف ( )20,000ريذذال سذذعودي فذذي السذذنة املاليذذة
وتحتس ذ وتت ذ اكم كذذل يذذوم تقذذويم  ،وسذذيتم خصذذم الرسذذوم مذ صذذافي قيمذذة اصذذول الصذذندوق ،ويذذتم الذذدفع عل ذ
قس ذذط ن متس ذذاوي ن  %50ت ذذدفع عن ذذد بداي ذذة الع ذذام امل ذذايي للص ذذندوق ،و  %50عن ذذد نهاي ذذة الع ذذام امل ذذايي للص ذذندوق،
وذل بعدإصدار تقرير املراجعة واصدار القوائم املالية املراجعة للصندوق.
سذيقوم الصذندوق بذدفع مصذذاريف اعذداد املؤشذر االست شذادي مبلذذغ ( )1,000دوالر أمريكذي ،أي مذا يعذادل حاليذذا
( 30,000ريذذال سذذعودي) للسذذنة األوي ذ م ذ عمذذل الصذذندوق ،ومبلذذغ ( )7,000دوالر أمريكذذي ،أي مذذا يعذذادل حاليذذا
( 26,250ريال سعودي) للسنوات ال حقة ،أتعاب حساب املؤشر تدفع ملزود الخدمذة وهذو شذركة سذتاندرد أنذد
بورز وتحس هذ الرسوم وتت اكم كل يوم تقويم وتستقطع م صافي قيمة اصول الصذندوق ويذتم اقتطاعهذا
في نهاية كل سنة مالية للصندوق.
دف ذذع مبل ذذغ مقط ذذو ق ذذدرة  5000ري ذذال س ذذعودي س ذذنويا لص ذذالح ش ذذركة الس ذذوق املالي ذذة "ت ذذداول"  .وتحسذ ذ ه ذذذ
الرسوم وتت اكم كل يوم تقذويم وتسذتقطع مذ صذافي قيمذة اصذول الصذندوق ويذتم اقتطاعهذا فذي نهايذة كذل سذنة
مالية للصندوق.

يتحم ذذل الص ذذندوق مص ذذاريف مكافذ ذ ت أعض ذذاء مجل ذذس إدارة الص ذذندوق املس ذذتقل ن ،حي ذذث يحص ذذل ك ذذل عض ذذو
مسذتقل علذ مبلذذغ ( )5,000خمسذذة أال ريذال سذذعودي لكذذل اجتمذا وبعذذدد أربعذذة اجتماعذات فذذي السذذنة املاليذذة
مكاف ذ ذ ت أعض ذ ذذاء مجل ذ ذذس
إدارة الص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذندوق بحذذد أقصذ ى وبمذذا يعذذادل  40,000ريذذال سذذعودي ل عضذذاء املسذذتقل ن ككذذل تحسذ هذذذ الرسذذوم وتتذ اكم كذذل يذذوم
تقويم وتدفع املكافا بعد كل اجتما ملجلس ادارة الصندوق
املستقل ن:

الرسوم الرقابية:

يتحمل الصندوق الرسوم الرقابية للصندوق سنويامبلغ مقطو وقدر ( )7500ريال سنويا ،وتحس هذ
الرسوم وتت اكم كل يوم تقويم م صافي قيمة اصول الصندوق ويتم اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية
للصندوق.
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يتحمذذل الصذذندوق مصذذاريف مكاف ذ ت أعضذذاء الهيئذذة الشذذرعية حيذذث يحصذذل كذذل عضذذو عل ذ مبلذذغ ()1000
أتعذ ذ ذذاب اعضذ ذ ذذاء الهيئ ذ ذ ذذة رماني ذذة أال ري ذذال س ذذعودي وبم ذذا يع ذذادل  24000ري ذذال س ذذعودي العض ذذاء الهيئ ذذة كك ذذل ،وتحسذ ذ ه ذذذ الرس ذذوم
وتت اكم كل يوم تقويم م صافي قيمة اصول الصندوق ويتم اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق.
الشرعية
مصاريف التعامل:

يتحمذذل الصذذندوق كافذذة مصذذاريف التعامذذل املتكبذذدة فذذي عمليذذة بيذذع وش ذراء األسذذهم فذذي سذذوق األسذذهم السذذعودية
بن ذذاءا عل ذ األس ذذعار الس ذذائدة واملعمذذول بهذذا ف ذذي األس ذذواق الت ذ يسذذتثمر الص ذذندوق فيه ذذا ويذذتم سذذدادها م ذ أص ذذول
الصندوق  ،عند تنفيذ الصفقات  .وسيتم االفصاح عذ اجمذايي قيمتهذا فذي التقذارير السذنوية املدققذة والنصذف
سنوية وملخ اإلفصاح املايي في نهاية كل سنة مالية للصندوق.

مصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاريف تمويذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل تدفع حس االسعار السائدة فذي السذوق  .وتسذتقطع مذ صذافي قيمذة اصذول الصذندوق وتحسذ هذذ الرسذوم
وتت اكم كل يوم تقويم ويتم اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق.
الصندوق
ضريبة القيمة املضافة:

سذذيتم تطبيذذق ضذذريبة القيمذذة املضذذافة حس ذ تعليمذذات ال ئحذذة التنفيذيذذة الصذذادرة م ذ الهيئذذة العامذذة للزكذذاة
والدخل عل جميع الرسوم واملصاريف واألتعاب والتكاليف.

ب .مقابل الصفقات املفروضة عل االشت ا واإلست داد ونقل امللكية التى يدفعها مالكو الوحدات:
رسـوم االشـتراك فــي وحـدات الصــندوق مـا تصــل نسـبته إلـى اثنــان فـي املائــة ( )%2كحـد اقصـ ى مـن مبلـغ االشــتراك (يكـون الــدفع مقـدما) ،يــدفعها
مال الوحدات املحتمل ويتم خصمها من مبلغ االشتراك.

 .العموالت الخاصة ملدير الصندوق:
يجوز ملدير الصندوق الدخول في ترتيبات العمولة الخاصة على أن تكون خاضعة لالئحة األشخاص املـرخص لهـم .بحيـث يتحصـل
مدير الصندوق بموجبه على سلع وخدمات إضاقة الى خـدمات تنفيـذ الصـفقات مقابـل العمولـة املدفوعـة علـى الصـفقات املوجهـة
م ــن خ ــالل ذل ـ الوس ــيط .واليوج ــد أي ترتيب ــات للعم ــوالت الخاص ــة مبرم ــة حت ــى االن ويتع ــين عل ــى م ــدير الص ــندوق ف ــي ح ــال وج ــود
ترتيبات العمولة الخاصة عمل مايلي:


أن يقدم الوسيط املعني خدمة التنفيذ بأفضل الشروط.



أنه يمكن إعتبار السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بدرجة معقولة ملصلحة مالك الوحدات.



أن يتأكد مدير الصندوق أن أي مبلغ يتم دفعه الى مقدم السلع والخدمات هو مبلغ معقول.
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 .31تقويم وتسع وحدات الصندوق:
أ.

تقويم أصول الصندوق:

يتم احتساب قيمة أصول الصندوق من خالل جمع قيمة كل أصل من أصوله على أساس أسعار اغالق األسهم وحقوق االولوية في محفظة
الصندوق في يوم التقويم املعني ،وسوف يتم تحديد قيمة أصول الصندوق املستثمرة في الطروحات األولية لألسهم قبل ادراجها بناء على سعر
اإلكتتاب بعد عملية التخصيص وكما سيتم تحديد قيمة األصول املستثمرة في أدوات أسواق النقد على أساس تكلفة العقد مضاف اليه األرباح
املستحقة حتى نقطة التقويم ،وفي حال قام الصندوق باإلستثمار في الصناديق اإلستثمارية املشابهة من حيث االهداف االستثمارية فسوف يتم
إستخدام أخر سعر وحدة معلن ألغراض التقويم.
ب .عدد مرات التقويم وفي اي وقت م اليوم يتم التقويم:
يجري تقويم الصندوق في يومي االحد والثالثاء بعد اقفال سوق األسهم في ذل اليوم فيتم الساعة الخامسة مساء ،وفي حال وافق يوم
التقويم يوم عطلة رسمية في اململكة تكون فيه سوق األسهم مقفلة ،حينئذ سيتم تقويم أصول الصندوق في يوم التقويم التالي.
 .اإلجراءات املتبعة في حالة وقو خطن في التقويم أو التسع :
 .1في حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ ،فسوف يقوم مدير الصندوق
بتوثيق ذل .
 .2سوف يقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين (بما في ذل مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء
التقويم أو التسعير دون تأخير.
.3إبالغ هيئة السوق املالية فورا عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل مانسبته  %0,5أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذل
فورا في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق (تداول )وفي تقارير الصندوق العام التى يعدها مدير الصندوق.
 .4سوف يقدم مدير الصندوق لهيئة السوق املالية تقاريره املطلوبة وفقا للمادة ( )72من الئحة صناديق اإلستثمار ملخصا بجميع
أخطاء التقويم والتسعير.
د .طريقة حساب اسعار اإلشت ا واإلست داد :
سيتم احتساب صافي قيمة األصول ألغراض الشراء أو االسترداد من خالل طرح التزامات الصندوق بما فيها الرسوم املبينة في ملخص
اإلفصاح املالي من إجمالي قيمة أصول الصندوق وثم يحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من هذه العملية على إجمالي عدد وحدات
الصندوق القائمة في يوم التقويم ،ذو العالقة وحسب استخدام املعادلة التالية:
(أ) خصم املصاريف الثابتة (مستحقة وغير مدفوعة) والتي تشمل على سبيل املثال ال الحصر أتعاب مجلس اإلدارة وأتعاب مراجع
الحسابات والرسوم األخرى املذكورة في هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات.
(ب) خصم أتعاب اإلدارة من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم املصاريف الثابتة.
(ج) خصم رسوم الحف وأمين السجل والخدمات اإلدارية من إجمالي أصول الصندوق بعد خصم املصاريف الثابتة وأتعاب اإلدارة.
(د) قسمة إجمالي القيمة العادلة ألصول الصندوق ناقصا إجمالي الخصوم على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة قبل يوم التقويم
ذي العالقة.
ه .مكان نشر سعر الوحدات :
سيتم اإلعالن عن سعر الوحدة في يوم العمل التالي ليوم التقويم في املوقع الرس ي  www.arbahcapital.comملدير الصندوق و في املوقع
االلكتروني لشركة السوق املالية السعودية (تداول)  www.tadawul.comوذل يومي االثنين واالربعاء من كل أسبوع الساعة الثانية عشر
( )12ظهرا.
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 .32التعام ت:
أ.

مسؤوليات مدير الصندوق في شنن طلبات االشت ا واالست داد:


أيام التعامل الت سيتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار:
أيـام التعامــل التــي يــتم فيهـا تنفيــذ هــذه الطلبــات هــي األحـد والثالثــاء وفــي حــال وافــق يـوم التقــويم يــوم عطلــة رســمية فـي اململكــة تكــون فيــه ســوق
األسهم مقفلة ،حينئذ سيتم تقويم أصول الصندوق في يوم التقويم التالي

ب .الفت ة الزمنية ب ن تسلم طل االست داد ودفع عوائد االست داد ملالكي الوحدات:
سيتم دفع مبالغ اإلسترداد ملالكي الوحدات قبل اقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر اإلسترداد.
 .قيود التعامل في وحدات الصندوق:
ف ــي ح ــال تب ــين 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 ف ــي ي ــوم
التعامل ،يحق ملدير الصندوق تأجيل تقويم أصـول الصـندوق وتعليـق حـق املسـتثمرين فـي شـراء الوحـدات او اسـتردادها ملـدة ال تتجـاوز يـومين
من املوعدالنهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات واستردادها بشرط الحصول على املوافقة املسـبقة مـن مجلـس ادارة الصـندوق.
وســيقوم مــدير الصــندوق بتنفيــذ الطلبــات املؤجلــة او املعلقــة فــي اول يــوم تعامــل تــالي وذل ـ علــى اســاس تناســبي مــع اولويــة التنفيــذ للطلبــات
الواردة أوال.
د .الةاالت الت يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق واإلجراءات املتبعة:
 يحتف مدير الصندوق بالحق في رفض األشتراك في الحاالت التالية:أ .فـي حـال ادى هـذا اإلشـتراك الـى خـرق اللـوائح الصـادرة عـن مجلـس هيئـة السـوق املاليـة التـي تطبـق علـى الصـندوق والتـي قـد تفرضـها هيئـة
السوق املالية من وقت الى اخر.
ب .في حال عدم تمكن املشترك من استيفاء متطلبات هذه الشروط واألحكام.
ج .في حال عدم تمكن املشترك من تقديم طلب اشتراك في الصندوق موقع ومعتمد.
د .في حال عدم تمكن املشترك من استيفاء مبلغ اإلشتراك املطلوب.
إذا تــم رفــض طلــب اإلشــتراك ألي ســبب يقــوم مــدير الصــندوق بةعــادة مبلــغ اإلشــتراك الــى املشــترك باإلضــافة الــى رســوم اإلشــتراك التــي تــم
استالمها من قبل مدير الصندوق إلصدار الوحدات للمشترك ،وذل بموجب شي يرسل بالبريد اوعبر تحويل بنكي.
ه ..االجراءات الت يجري بمقتضاها اختيار طلبات االست داد الت ستؤجل:
أ .فــي حــال بلــغ اجمــالي نســبة طلبــات اإلســترداد فــي اي يــوم تعامــل  %10او أكثــر مــن صــافي قيمــة اصــول الصــندوق فــي يــوم التعامــل ذو العالقــة.
فس ــيتم تحدي ــد الطلب ــات الت ــي س ــيتم تأجيله ــا كلي ــا او جزئي ــا بن ــاء عل ــى اس ــبقية تق ــديم طل ــب األس ــترداد بحيــث تك ــون األولوي ــة لتنفيــذ الطلب ــات
املســتلمة اوال .وتــدفع عائــدات كافــة األســترداد بالعملــة املحــددة فــي الصــندوق لحســاب مالـ الوحــدات فــي البنـ ذو الصــلة ،بحسـب تعليمــات
مال الوحدات وستقتطع الرسوم لتغطية مصاريف عملية التحويل ان وجدت.
ب .في حال تم تعليق التداول في سوق األسهم السعودية فـي يـوم التعامـل ذو العالقـة بحيـث يتعسـر اسـترداد او تقـويم وحـدات الصـندوق .فسـيتم
التعامل مع طلبات اإلسترداد املؤجلة قبل طلبات االسترداد الالحقة في يوم التعامل التالي بحيث تكون األولوية بالتنفيذ للطلبات املقدمة اوال.
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و .األحكام املنظمة نقل ملكية الوحدات اي مستثمري اخري :
األحك ــام املنظم ــة ه ــي األحك ــام الص ــادرة م ــن هيئ ــة الس ــوق املالي ــة ولوائحه ــا التنفيذي ــة واألنظم ــة والل ــوائح األخ ــرى ذات العالق ــة ف ــي اململك ــة
العربية السعودية.
ز .إستثمار مدير الصندوق في الصندوق:
يجوز ملدير الصندوق االستثمار في الوحدات عند أو بعد طرح الصندوق لحسابه الخاص وينطبـق علـى اشـتراك مـدير الصـندوق مـا ينطبـق
علـى مـالك الوحـدات األخـرين فـي الصــندوق  ،ويبلـغ االسـتثمار األولـي فـي الصـندوق مــن قبـل مـدير الصـندوق مـا قيمتـه ( )5,000,000خمســة
مليون ريال سعودي ،علما بأنه سيتم اإلفصاح أيضا عن صافي قيمة هذه االستثمار في في القوائم املالية
السنوية للصندوق وفي ملخص االفصاح املالي وذل في نهاية كل سنة مالية.
ح .التاري املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات اإلشت ا واالست داد في أي يوم تعامل:
 .1طلبات اإلشت ا :
يمكن االشتراك في الصندوق في يومي األثنين و األربعـاء مـن كـل أسـبوع ،ويعتبـر أي اسـتثمار مـن املشـتركين نافـذا وسـيكون االسـتثمار مبنـي
على السعر التالي املعتمد في أقرب يوم تقييم بعد يوم االشتراك حسب املحدد في امللحق ،ويتعين على املستثمر الراغب في شراء وحـدات
فــي الصــندوق ســواء كــان شــخص فــردا أو شخصــية اعتباريــة تعبئــة نمــوذج االشــتراك إضــافة إلــى توقيــع هــذه الشــروط واألحكــام الخاصــة
باالشتراك في الصندوق وتسـليمها إلـى مـدير الصـندوق مرفقـا معهـا قسـيمة اإليـداع للمبلـغ الـالزم لالشـتراك أو تفـويض بخصـم ذلـ املبلـغ
من الحساب بالبن في أي يوم عمل.
بةمكــان املســتثمر تســليم نمــاذج االشــتراك املســتوفاة عــن طريــق البريــد أو البريــد الســريع أو مناولــة باليــد أو إرســالها مــن خــالل الوســائل
االلكترونية املرخص بهـا وسـيكون االشـتراك مرتبطـا بوصـول معلومـات االشـتراك بنجـاح وبشـكل كامـل ،علمـا بـان املـدير لـن يكـون مسـئوال
عن عدم وصول أو استالم املعلومات بسبب أي خلل فني في نظام املشترك.
س ــيتم اعتم ــاد طل ــب االش ــتراك 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
االشتراك أو ما قبل ذل حسب املحدد في امللحق املرفق .طلبات االشتراك التي يتم استالمها بعد آخر موعـد السـتقبال الطلبـات املحـددة
(الساعة  12:00ظهرا من يومي األحد والثالثاء) ستصبح نافذة في يوم التقييم التالي.
 .2طليات اإلست داد:
يجوز ملالكي الوحدات استرداد جزء أو كل وحداتهم باستكمال وتوقيع طلب االسترداد وتقديم إرسال الطلبات املكتملة عن طريـق البريـد
أو البريــد الس ــريع أو مناولــة بالي ــد أو مــن خ ــالل إرســالها الف ــاكس ،وف ــي حالــة اإلرس ــال عــن طريــق الفــاكس ،يجــب اإلس ـراع بةرس ــال أص ــل
نمــوذج طلــب االســترداد بصــورة فوريــة عــن طريــق البريــد أو تســليم النمــوذج باملناولــة اليدويــة إلــى شــركة أربــاح املاليــة – علمــا بــأن عــدم
الــتمكن مــن تقــديم النمــوذج األصــلي لطلــب االســترداد قــد يــؤدي إلــى إلغــاء طلــب االســترداد ويخضــع ذل ـ لتقــدير مــدير الصــندوق .وإن
نم ــوذج طل ــب االس ــترداد ،ح ــال تس ــليمه ،س ــوف يك ــون غي ــر قاب ــل لإللغ ــاء ويتع ــذر تغيي ــره أو س ــحبه بع ــد تس ــليمه ب ــدون موافق ــة م ــدير
الصندوق.
جميع طلبات االسترداد املسـتوفاة التـي يـتم اسـتالمها قبـل آخـر موعـد السـتقبال الطلبـات وهـو السـاعة  12:00ظهـرا يـومي األحـد والثالثـاء
مـن كــل أسـبوع ،ســيتم تنفيــذها فـي يــوم التقيــيم التـالي( ،أو يــوم العمــل التـالي فــي حـال أن كــان أحــدهم لـيس يــوم عمــل) .املبـالغ الناتجــة عــن
عملية ا السترداد ستكون متاحة للمستثمرين خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ التقييم ذي العالقة.
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ط .إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باإلشت ا في الوحدات أو است دادها:


إجراءات تقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات:
يتعــين علــى املســتثمر الراغــب فــي شـراء وحــدات فــي الصــندوق ســواء كــان شــخص فــردا أو شخصــية اعتباريــة تعبئــة نمــوذج االشــتراك إضــافة إلــى
توقي ــع ه ــذه الش ــروط واألحك ــام الخاص ــة باالش ــتراك ف ــي الص ــندوق وتس ــليمها إل ــى م ــدير الص ــندوق مرفق ــا معه ــا قس ــيمة اإلي ــداع للمبل ــغ ال ــالزم
لالشتراك في أي يوم عمل.



إجراءات تقديم التعليمات الخاصة باست داد الوحدات:
يمكــن ملــالكي الوحــدات اســترداد جــزء مــن وحــداتهم أو كلهــا عنــد تعبئــة طلــب االســترداد وتوقيعــه وإرســاله الــى مــدير الصــندوق ،ويمكــن ملــالكي
الوح ــدات الحص ــول عل ــى نم ــوذج االس ــترداد م ــن م ــدير الص ــندوق مباش ــرة ،وتخض ــع طلب ــات االس ــترداد للش ــروط املنص ــوص عليه ــا ف ــي ملخ ــص
الصــندوق الــوارد فــي هــذه الشــروط واألحكــام والتــي تــنص علــى ان الحــد االدنــى للمبلــغ الــذي يمكــن اســترداده ( )10,000ريــال مــع االحتفــا بحــد
أدنى من رصيد االستثمار املحتف به ( )10,000ريال سعودي لالفراد والشركات.

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


الةد األدنى ل شت ا  /اإلست داد
الحد األدنى لإلشتراك األولي لالفراد هو  10,000ريال سعودي وللشركات 20,0000ريال
الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي هو  5,000ريال سعودي لألفراد والشركات
الحد األدنى لإلسترداد هو  10,000ريال سعودي لألفراد والشركات



الةد األدنى لرصيد اإلستثمار املحتف ب :
ان الحــد األدنــى لرصــيد اإلســتثمار املحــتف بــه هــو  10,000ريــال ســعودي لألف ـراد والشــركات وإذا كــان مــن شــأن أي اســترداد ان يقلــل رصــيد
املشــترك فــي الصــندوق الــى مــادون  10,000ريــال ســعودي ،ســيقوم مــدير الصــندوق بتبليــغ املشــترك (الفــرد /الشــركة) بــأن يقــوم بةعــادة تقــديم
نموذج اإلسترداد قبل أخر وقت ألستالم طلبات الألسترداد وتحديد مبلغ اإلسترداد املطلوب وفقا ملايلي:
يحتف املشترك برصيد ال يقل عن  10,000ريال سعودي ،او استرداد رصيد اإلستثمار بالكامل.

 .الةد األدنى للمبلغ الذي ينوى مدير الصندوق جمع :
ال يوجد حد أدنى من االشتراكات يجب جمعه قبل بدء أعمال الصندوق ،ولن يقوم مدير الصندوق باستثمار مبالغ االشتراكات خالل فترة
الطرح األولي في أدوات أسواق النقد أو صناديقها او ايداعات لدى بنوك.
ل .اإلجراءات التصةيحية ال زمة لضمان إستيفاء متطل  10م ي ن ريال سعودي أو مايعادلها كحد أدني لصافي أصول الصندوق:
في حال طلـب هيئـة السـوق املاليـة بالقيـام بـأي إجـراء تأـحيدي فـأن مـدير الصـندوق سـيلتزم بجميـع اللـوائح والتعليمـات ذات العالقـة مـن هيئـة
السوق املالية.
 .10سياسة التوزيع:
أ -سياسة توزيع الدخل واألرباح:
لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح على املستثمرين حيث سيتم إعادة استثمار األرباح املوزعة في الصندوق.
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 .11تقديم التقارير اي مالكي الوحدات:
أ .املعلومات املتعلقة بالتقارير املالية:
 .1يقوم مدير الصندوق إعداد التقارير السنوية بما في ذل القوائم املالية السنويةاملراجعة والتقارير السنوية املوجزة والتقارير
األولية وفقا ملتطلبات امللحق رقم ( )5من الئحة الصناديق اإلستثمارية ويقوم مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند
الطلب دون أي مقابل.
 .2يقوم مدير الصندوق بةتاحة التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز ( )70يوما من نهاية فترة التقرير وذل في األماكن
وبالوسائل املحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وفي املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني
للسوق.
 .3يقوم مدير الصندوق بةعداد التقارير األولية وإتاحفها للجمهور خالل ( )35يوما من نهاية فترة التقرير وذل في األماكن وبالوسائل
املحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وفي املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق.
 .4يقوم مدير الصندوق إتاحة صافي قيمة األصول الحالية للصندوق العام الذي يديره للفحص من جانب مالكي الوحدات دون
مقابل ،وإتاحة جميع أرقام صافي قيمة األصول السابقة في املكاتب املسجلة ملدير الصندوق.
 .5يزود مدير الصندوق كل مال وحدات ببيانات صافي قيمة أصول الوحدات التي يمتلكها وسجل صفقاته في وحدات الصندوق
خالل ( )15يوما من كل صفقة في وحدات الصندوق العام يقوم بها مال الوحدات.
 .6يرسل مدير الصندوق بيان سنوي إلى مال الوحدات بما في ذل أي شخص تمل الوحدات خالل السنة املعد في شأنها البيان
يلخص صفقاته في وحدات الصندوق العام على مدار السنة املالية خالل( )30يوما من نهاية السنة املالية ،ويجب أن يحتوي
هذا البيان األرباح املوزعة وإجمالي مقابل الخدمات واملصاريف واألتعاب املخصومة من مال الوحدات والواردة في شروط
وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ،باإلضافة إلى تفاصيل لجميع مخالفات قيود االستثمار املنصوص عليها في هذه الئحة
صناديق اإلستثمار أو في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.
ب .أماك ووسائل إتاحة تقارير الصندوق:
سترسل التقارير إلى العنوان البريدي املقدم من قبل املستثمر على طلب االشتراك إال إذا تـم تغييـر العنـوان البريـدي بموجـب طلـب خطـي
مرســل مــن قبــل املســتثمر إلــى مــدير الصــندوق ،وإذا لــم يســتلم العميــل التقريــر فعليــه مراجعــة شــركة أربــاح املاليــة خــالل فتــرة ال تتجــاوز
تســعين ( )90يومــا مــن إصــدار التقريــر .فــي حــال وجــود أي خطــأ أو أي استفســار آخــر فةنــه يجــب إبــالغ مــدير الصــندوق خــالل ســتين()60
يوم ــا م ــن ت ــاريخ كش ــف الحس ــاب وإال فس ــيعتبر كش ــف الحس ــاب ص ــحيحا .وس ــوف تنش ــر ه ــذه التق ــارير عل ــى املوق ــع اإللكترون ــي مل ــدير
الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية (تداول).
 .وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية السنوية:
يقوم مدير الصندوق بةعداد قوائم مالية مراجعة للصندوق عند نهاية كل سنة ميالدية ،ويتعهد مدير الصندوق بنشر القوائم املالية
السنوية املراجعة ،حسب املادة ( )11من الئحة صناديق االستثمار ،وتكون متوفرة خالل مدة ال تتجاوز تسعين ( )70يوما تقويميا من نهاية
فترة التقرير .كما يقوم مدير الصندوق أيضا بةعداد و نشر القوائم مالية أولية مفحوصة نصف سنوية  .وسيتم توفير هذه القوائم مجانا
عند طلبها كتابة على عنوان مدير الصندوق وستعرض من قبل مدير الصندوق على موقعه االلكتروني وموقع شركة السوق املالية
(  )www.tadawul.com.saويمكن طلب هذه التقارير أيضا من خالل البريد اإللكتروني أو أي من فروع مدير الصندوق.
جميع التواريخ التي يتم فيها اإلشارة إلى فترة زمنية في هذه األحكام والشروط ومذكرة املعلومات ستكون وفقا للتقويم امليالدي.
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 .12سجل مالكي الوحدات:
سيقوم مدير الصندوق بةعداد سجل محد ملالكي الوحدات وفقا ملتطلبات الئحة صناديق اإلستثمار ،وحفظة في اململكة العربية
السعودية.
 .13إجتما مالكي الوحدات:
أ.

بالظرو الت يدعي فيها إي عقد اجتما 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 أمين الحف .
سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع ملالك الوحدات خالل ( )10أيام من استالم طلب كتابي من مال أو أكثر من مالك
الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين مانسبتة أكثر من أو تساوي  %25من صافي قيمة أصول الصندوق.

ب .إجراءات الدعوة لعقد اجتما ملالكي الوحدات:





سيقوم مدير الصندوق اإلعالن عن اجتماع مالكي الوحدات من املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني
لشركة السوق املالية(تداول) ،وإرسال إشعار كتابي الى جميع مالكي الوحدات وأمين الحف قبل ( )10أيام من عقد
االجتماع وبمدة التزيد عن ( )21يوما قبل االجتماع.
في حال حضر مالكي الوحدات مجتمعين أو منفردين  %25أو أكثر من إجمالي عدد وحدات الصندوق فأنه يتعبر إجتماعا
صحيحا.
في حال لم يستوفي النصاب املذكور في الفقرة السابقة ،سيقوم مدير الصندوق بالدعوة الى إجتماع ثاني وسوف يقوم
باإلعالن في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق وشركة السوق املالية (تداول) وإرسال إشعار كتابي الي مالكي الوحدات
وأمين الحف قبل موعد اإلجتماع ( )5أيام .وسوف يكون اإلجتماع الثاني صحيحا أيا كانت النسبة في اإلجتماع.

 .طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اإلجتما :




يجوز لكل مال وحدات في الصندوق تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.
يجوز لكل مال وحدات في الصندوق اإلدالء بصوت واحد في االجتماع عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع.
يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا للضوابط
التي 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 التي تشمل تفاصيل اإلشتراك ،صافي قيمة الصندوق  ،عدد الوحدات ،سعر الوحدة وسجل بجميع
العمليات من قبل مال الوحدات.
أخذ املوافقة أو اإلشعار في حال أي تغير في شروط وأحكام الصندوق على حسب ماتقتضيه الئحة صناديق االستثمار.



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



تزويد مالكي الوحدات بالتقارير والقوائم النصف سنوية أو السنوية خالل الوسائل املتاحة واملذكورة في شروط وأحكام الصندوق.
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على مدير الصندوق التصرف بما يحقق مصالح مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق.
يجب على مدير الصندوق عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق في حال صدور قرار خاص من مالكي الوحدات.



أي حقوق أخرى تقرها هيئة السوق املالية.



 .15مسؤولية مالكي الوحدات:
يقر مال الوحدات ويتحمل كامل املسؤولية عن أي خسارة مالية قد تنتج عن االستثمار في الصندوق ،وال يكون مال الوحدات مسؤوال
عن ديون والتزامات الصندوق.
 .16خصائ

الوحدات:

سوف تقسم وحدات الصندوق على النحو التالي:


الةد األدنى ل شت ا ل فراد والشركات:
أ -الح ــد األدن ــى لإلش ــتراك األول ــي لالف ـراد والش ــركات ع ــدد وح ــدات تع ــادل قيمفه ــا ( )10000عش ــرة أالف ري ــال س ــعودي لألف ـراد وع ــدد
وحدات تعادل قيمفها عشرون ألف ( )20000ريال سعودي للشركات.
ب -الحد األدنى لإلشـتراك اإلضـافي لالفـراد والشـركات عـدد وحـدات تعـادل قيمفهـا ( )5000خمسـة أالف ريـال لألفـراد و ( )5000خمسـة
أالف ريال سعودي للشركات.
ت -الحداالدنى لرصيد االستثمار املحتف به ( )10,000عشرة أالف ريال سعودي لألفراد والشركات

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





سوف يقوم مدير الصندوق بةشعار مالكي الوحدات واالعالن عن التغييرات األساسية في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع
االلكتروني لشركة السوق املالية (تداول) وذل قبل ( )10أيام من سريان التغيير.
سوف يقوم مدير الصندوق بةشعار مالكي الوحدات واالعالن عن التغييرات املهمة في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع
االلكتروني لشركة السوق املالية (تداول) وذل قبل ( )21بوما من سريان التغيير.
سوف يقوم مدير الصندوق بةشعار مالكي الوحدات واالعالن عن التغييرات الواجبة اإلشعار في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق
واملوقع االلكتروني لشركة السوق املالية (تداول) وذل قبل ( )8أيام من سريان التغيير.
سوف يقوم مدير الصندوق ببيان تفاصيل التغييرات األساسية ،التغييرات املهمة والتغييرات واجبة اإلشعار في تقارير الصندوق
العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة ( )71من الئحة صناديق االستثمار.
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 .11إنهاء الصندوق:
ملجلس إدارة الصندوق الحق في إنهاء الصندوق وذل بناء على توصيات مدير الصندوق بأن قيمة أصول الصندوق أو معدل العائد
املسفهدف غير كافية ملواصلة تشغيل الصندوق ،أو هناك تغييرا في النظم واللوائح أو في حالة حدو أي ظروف أخرى يعتبرها مدير
الصندوق سببا لتصفية الصندوق ،او ان هناك حدثا متوقعا سيؤدي إلى إعتبار وجود الصندوق غير نظامي .،اإلجراءات الخاصة بةنهاء
الصندوق كما جاء في الئحة صناديق اإلستثمار:
 إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق ،فيجب عليه إشعار الهيئة ومـالكي الوحـدات كتابيـا برغبتـه فـي ذلـ قبـل مـدة التقـل عـن
( )21يوما من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق العام فيه ،دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.
 إذا كانت مدة الصندوق العام محددة وفقا لشروط وأحكام الصندوق ،فيجـب علـى مـدير الصـندوق إنهـاء الصـندوق فـور إنفهـاء تلـ
املدة ،وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا قبل إنفهاء مدة الصندوق بمدة التقل عن ( )21يوما.
 عل ــى م ــدير الص ــندوق الب ــدء ف ــي إج ـراءات تص ــفية الص ــندوق ف ــور إنفهائ ــه ،وذل ـ دون اإلخ ــالل بش ــروط وأحك ــام الص ــندوق وم ــذكرة
املعلومات.
 وسوف يعلن مدير الصندوق في موقعه اإللكتروني وموقع شركة السوق املالية (تداول) عن إنفهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته.
 .19مدير الصندوق:
أ .مهام مدير الصندوق وواجبات ومسؤوليات :
 على مدير الصندوق أن يعمل ملصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام هذه الالئحة والئحة األشخاص املرخص لهم وشروط
وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.
 على مدير الصندوق اإللتزام بجميع املبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص املرخص لهم بما في ذل واجبات
األمانة تجاه مالكي الوحدات.
 يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام باآلتي:
 .1إدارة الصندوق.
 .2عمليات الصندوق بما في ذل الخدمات اإلدارية للصندوق.
 .3طرح وحدات الصندوق.
 .4التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وإكتمالها وأنها كاملة وصحيحة وواضحة وغير مضللة.
 يكون مدير الصندوق مسؤوال عن اإللتزام بالئحة صناديق اإلستثمار ،سواء أأدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أو كلف بها جهة
خارجية .ويعد مدير الصندوق مسؤوال عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو سوء تصرفه أو تقصيره املعتمد.
 على مدير الصندوق وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر على استثمارات الصندوق.
 على مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة املطابقة واإللتزام.
ب .تعي ن مدير صندوق م الباط :
يجوز ملدير الصندوق بكامل الصالحية لتفويض صالحياته الى مؤسسة مالية أو أكثر لتؤدي دور املدير من الباطن.
 .األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو إستبدال :
يحــق لهيئــة الســوق املاليــة عــزل أو إســتبدال مــدير الصــندوق واتخــاذ أي إجـراء تـراه مناســبا لتعيــين مــدير صــندوق بــديل أو إتخــاذ أي تــدابير
اخرى تراه مناسبا وذل في الحاالت التالية:
 .1توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذل بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم.
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 .2إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل هيئة السوق املالية.
 .3تقديم طلب إلى هيئة السوق املالية من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة.
 .4إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل – بشكل تراه الهيئة جوهريا -بالتزام 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 على إدارة أصول صندوق اإلستثمار أو أصو الصناديق التى يديرها مدير املحفظة.
 .6أي حالة أخرى ترى الهيئة – بناء على أسس معقولة -أنها ذات أهمية جوهرية.



يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة بأي من الحاالت الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية ( )5خالل يومين من حدوثها.
إذا مارست الهيئة أيا من صالحياتها وفقا لعزل أو إستبدال مدير الصندوق ،فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل
املساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل خالل ( )60يوما األولى من تعيين مدير الصندوق البديل.
ويجب على مدير الصندوق املعزول أن ينقل ،حيثما كان ذل ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير الهيئة املحض ،إالى مدير الصندوق البديل
جميع العقود املرتبطة بالصندوق ذي العالقة.

 .20أم ن الةف :
أ.

مهام أم ن الةف وواجبات ومسؤوليات :




يعد أمين الحف مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام هذه الالئحة ،سواء أأدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا
بموجب أحكام هذه الالئحة أو الئحة األشخاص املرخص لهم.
ُويعد أمين الحف مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال أو إهمال أو
سوء تصرف أو تقصيره املتعمد.
يعد أمين الحف مسؤوال عن حف أصول الصندوق وحمايفها لصالح مالكي الوحدات ،وهو مسؤول كذل عن اتخاذ جميع
اإلجراءا ت اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحف أصول الصندوق.

ب .حق أم ن الةف في تعي ن أم ن حف م الباط :
يجوز ألمين الحف تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أمينا للحف من الباطن ألي صندوق استثمار يتولى حف
أصول  .ويدفع أمين الحف أتعاب ومصاريف أي أمين حف من الباطن من موارده الخاصة.
 .األحكام املنظمة لعزل أم ن الةف أو إستبدال :
يحق لهيئة السوق املالية عزل أمين الحف املعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا في حال وقوع أي من الحاالت التالية:
 .1توقف أمين الحف عن ممارسة نشاط الحف دون إشعار الهيئة بذل بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم.
 .2إلغاء ترخيص أمين الحف في ممارسة نشاط الحف أو سحب أو تعليقه من قبل هيئة السوق املالية.
.3

تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحف إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحف .

.4
.5

إذا رأت الهيئة أن أمين الحف قد أخل  -بشكل تراه الهيئة جوهريا – بالتزام النظام أو لوائح التنفيذية.
أي حالة أخرى ترى الهيئة  -بناء على أسس معقولة -أنها ذات أهمية جوهرية.



إذا مارست هيئة السوق املالية أيا من صالحياتها وفقا للفقرة (أ) من هذه املادة ،فيجب عل مدير الصندوق املعني تعيين أمين
حف بديل وفقا لتعليمات الهيئة ،كما يتعين على مدير الصندوق وأمين الحف املعزول التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على
تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحف البديل وذل خالل ( )60يوما األولى من تعيين أمين الحف البديل .ويجب على
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أمين الحف املعزول أن ينقل ،حيثما كان ذل ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير الهيئة املحض ،إلى أمين الحف البديل جميع العقود
املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.
 .21املحاس القانوني:
أ.

اسم املحاس القانوني:
شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه..

ب .مهام املحاس القانوني وواجبات ومسؤوليات :
على املحاسب القانوني أو املراجع الخارجي القيام بعملية املراجعة في نصف السنة املالية ونهاية السنة املالية إلصدار القوائم
املالية.
 .األحكام املنظمة الستبدال املحاس القانوني:
.1
.2
.3
.4

وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك املنهي للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه.
إذا لم يعد املحاسب القانوني للصندوق العام مستقال.
إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن املحاسب القانوني ال يمل املؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام املراجعة بشكل ُمرض.
إذا طلبت الهيئة وفقا لتقديرها املحض تغيير املحاسب القانوني َّ
املعين فيما يتعلق بالصندوق.

 .22أصول الصندوق:
أ .يحتف أمين الحف بأصول الصندوق وستكون أصول الصندوق مفصولة بشكل واضح عن أصول الصناديق االخرى.
ب .يقوم أمين الحف بفصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين ،ويجب أن َّ
تحدد تل األصول بشكل
مستقل من خالل تسجيل األوراق املالية واألصول األخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحف لصالح الصندوق ،وأن يحتف
بجميع السجالت الضرورية وغيرها من املستندات التي تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية.
ج .أن أصول صندوق االستثمار مملوكة ملالكي الوحدات مجتمعين (ملكية مشاعة) ،وليس ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن
أو أمين الحف أو أمين الحف من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها ،إال إذا كان مدير
الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحف أو أمين الحف من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا لوحدات
ُ
فأح عنها في شروط
الصندوق ،و ذل في حدود ملكيته  ،أو كان مسموحا بهذه املطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار ،وأ ِ
وأحكام الصندوق .
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 .23إقرار مال الوحدات:
لقد قمت /قمنا باإلطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسية الخاصة بالصـندوق ،وأككـد مـوافقتي /نؤكـد
موافقتنا على خصائص الوحدات التي اشتركت فيها  /اشتركنا فيها.

األسم____________________________________________________________________________________________________________________:
التوقيع___________________________________________________________________________________________________________________:
التاري ___________________________________________________________________________________________________________________:
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ملةق( )1الضوابط الشرعية ل ستثمار
أن يكون النشاط مباحا ،ف يجوز االستثمار في شركات ذات نشاط محرم مثل:
البنوك التقليدية
شركات التأمين التقليدية
شركات خدمات الوساطة التقليدية
شركات القمار وامليسر
شركات املقامرة واملراهنة في االنترنت
الشركات العاملة في الصور واألفالم األباحية
شركات الترفيه والسينما واألفالم
شركات الترفيه والسينما واألفالم في األنترنت
تصنييع وتعليب وصيانة وتوزيع األطعمة املحرمة شرعا
تصنيع وبيع األسلحة ومعداتها والتجهيزات العسكرية
تصنيع وبيع وتعليب منتجات التبغ
اال يزيذذد إجمذذايي التمويذذل املحذذرم علذ  %30مذ إجمذذايي املوجذذودات وال يزيذذد تكلفذذة التمويذذل املحذذرم (العوائذذد الربويذذة املدفوعذذة) علذ  %5مذ إجمذذايي
املصروفات
إال يزيد إجمايي االستثمارات املحرمة عل  %30م إجمايي املحرم ،وم االستثمارات املحرمة
الودائع التقليدية
السندات
أسهم شركات محرمة
أسهم ممتازة
عقود الخيارات
اإللتزام بالتطهير
أما بخصوص الصناديق االستثمارية فباإلضافة اي املعاي السابقة في الشركات يلتزم باألتي:
أن يكون الصندوق مجازا من هيئة شرعية
ال يجوز الدخول في الصناديق اآلتية:
صناديق السندات
الصناديق التقليدية مثل الصناديق املشتملة على أسهم شركات محرمة
صناديق الخيارات
صناديق التحوط التقليدية مثل صناديق املستقبليات
صناديق املتاجرة بالبيع باآلجل بالذهب والفضة
صناديق النقد قصيرة األجل (املضمونة)
الصناديق املضمونة (رأس املال أو األرباح)
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ملخص اإلفصاح المالي
الرسوم و المصاريف التى تحمل على اصول الصندوق

التسلسل

انواع المصاريف
اتعاب االاداة )تحسب على اساس يومى من اجمالى اصول
الصندوق)
اتعاب الحفظ )تحسب على اساس يومى من اجمالى اصول
الصندوق)

3

اتعاب حفظ اخرى
مكافا أعضاء مجلس االاداة ) 5000لاير عن كل اجتماع لكل
عضو مستقل)
اتعاب مدقق الحسابات ) 20,000لاير سنويا توزع بشكل تناسبي
على ايام السنة)

6

اتعاب الهيئة الشرعية)تحسب على اساس يومى)
اتعاب تسجيل (التداول)) تحسب على اساس يومى من اجمالى اصول
الصندوق)

8

مصاةيف الصفقات و عموله التداول*

1
2

4
5

7

المبلغ

النسبة

153,046.2

1.70%

21,863.74

0.24%

0

0

40,000

0.44%

20,000

0.22%

24,000

0.27%

4,780.82

0.05%

9

مصاةيف متعلقة بالتقاةير المالية

0

0

10

المصاةيف القانونية

0

0

11

المصاةيف المحاسبية

0

12

مصاةيف تخفيض

0

0
0

13

االستشاةية للمحفظة

0

0

14

مصاةيف تتعلق باقتراض األموال

0

0

15

أتعاب المؤشر األسترشاادي

32,229.9

0.36%

16

مصاةيف اخرى ( 7,500لاير الرسوم الرقابية)

7,294.52

0.08%

اجمالي مصاريف العمليات

303,215.18

3.37%

*مصاةيف الصفقات و عموله التداول

163,768.98

1.82%

الرسوم و المصاريف التى تدفع من المستثمرين في الصندوق
التسلسل
1
2
3

انواع المصاريف
ةسوم االشتراك
ةسوم االسترادااد المبكر
ةسوم تسجيل ادفعت بواسطة المستثمرين
اجمالي
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المبلغ
0
0
0
0

النسبة
0%

0%

اسم الصندوق:

صندوق أرباح لألسهم السعودية
Arbah Saudi Equity Fund

نو الصندوق :
(صندوق عام -مفتوح يستثمر في االسهم السعودية واملتوافقة مع الضوابط الشرعية)
مدير الصندوق:
شركة أرباح املالية
أم ن الةف :
اإلنماء ل ستثمار
تاري إصدار مذكرة املعلومات:
1439/07/11هذ املوافق 2011/03/21م
تاري تحديث مذكرة املعلومات بتاري 1439/09/09ه املوافق 2011/05/24م

أن جميع املعلومات املذكورة في مذكرة املعلومات كافة خاضعة ل ئحة صناديق االستثمار.
ننصح املستثمري بقراءة محتويات مذكرة املعلومات وفهمها .وفي حال تعذر فهم مذكرة املعلومات ننصح باألخذ بمشورة مستشار منه .

أن جميع املعلومات املذكورة في مذكرة املعلومات كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار.
ننأح املستثمرين بقراءة محتويات مذكرة املعلومات وفهمها .وفي حال تعذر فهم مذكرة املعلومات ننأح باألخذ بمشورة مستشار
منهي.
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اشعار هام
روجع ذذت م ذذذكرة املعلوم ذذات مذ ذ قب ذذل مجل ذذس إدارة الص ذذندوق وتمذ ذت املوافق ذذة عليه ذذا .ويتحم ذذل م ذذدير الص ذذندوق وأعض ذذاء مجل ذذس إدارة الص ذذندوق
مجتمع ذ ن ومنفذذردي كامذذل املسذذؤولية ع ذ دقذذة واكتمذذال املعلومذذات الذذواردة فذذي مذذذكرة املعلوم ذات .كمذذا يقذذر و يؤكذذد أعضذذاء مجلذذس إدارة الصذذندوق
ومذذدير الصذذندوق بصذذةة و اكتمذذال املعلومذذات الذذواردة فذذي مذذذكرة املعلومذذات ،كمذذا يقذذرون و يؤكذذدون عذذل أن املعلومذذات و البيانذذات الذذواردة فذذي مذذذكرة
املعلومات غ مضللة.

وافقذت هيئذذة السذذوق املاليذذة عل ذ تنسذذيس صذذندوق االسذذتثمار وطذذرح وحدات ذ  .ال تتحمذذل الهيئذذة أي مسذذؤولية عذ محتويذذات مذذذكرة املعلومذذات ،وال
تعطي أي تنكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخلي نفسها صراحة م أي مسؤولية مهما كانت ،وم أي خسارة تنتج عما ورد فذي مذذكرة املعلومذات أو
ع ذ االعتمذذاد عل ذ أي جذذزء منهذذا .وال تعطذذي هيئذذة السذذوق املاليذذة أي توصذذية بشذذنن جذذدوى االسذذتثمار فذذي الصذذندوق مذ عذذدم وال تعنذ موافقتهذذا عل ذ
تنس ذذيس الص ذذندوق توصذ ذيتها باالس ذذتثمار فيذ ذ أو تنكي ذذد ص ذذةة املعلوم ذذات ال ذذواردة ف ذذي الش ذذروط واألحك ذذام وم ذذذكرة املعلوم ذذات ،وتؤك ذذد علذ ذ أن ق ذذرار
االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو م يمثل .

تم إعتماد صندوق أرباح لألسهم السعودية عل أن صندوق استثمار متوافق مذع املعذاي الشذرعية املجذازة مذ قبذل لجنذة الرقابذة الشذرعية املعينذة
لصندوق االستثمار.
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ملخ

الصندوق

اسم الصندوق

صندوق أرباح لألسهم السعودية

نو 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 م املعلومات حول املخاطر مراجعة الفقرة  10م هذ الشروط واألحكام)

أهدا الصندوق

يهد إي تنمية راس املال عل املدى املتوسط إي الطويل م خ ل االستثمار بشكل رئيس في
أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم السعودية ،واالستثمار في الطروحات األولية
واسهم الشركات املدرجة في السوق املوازي (نمو) واالستثمار في الصناديق العقارية
املتداولة(ريت) ,وأسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية وصناديق االستثمار ذات
األهدا االستثمارية املشابهة عل ان تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية املحددة م قبل
الهيئة الشرعية التابعة لشركة ارباح املالية ،كما قد يستهد مدير الصندوق استثمار السيولة
الفائضة ( النقدية) في عمليات او صناديق املرابحة املنخفضة املخاطر .ويسع هذا الصندوق اي
تحقيق أداء يفوق أداء املؤشر االست شادي للصندوق م خ ل تطبيق است اتيجية االستثمار
خ ل مدة متوسطة اي طويلة االجل حيث يمك خ لها ان يتفاوت سعر وحد الصندوق ،ونظرا
للتذبذب او التقل املرتفع نسبيا واملرتبط باداء اسواق االسهم فان الصندوق يعتب م فئة
االستثمارات مرتفعة املخاطر ،وهو مصمم للمستثمري الذي يرغبون في الةصول عل دخل م
خ ل استثمار طويل االجل.

الةداالدنى ل شت ا

عدد وحدات تعادل قيمتها ( )10,000عشرة أال ريال سعودي لألفراد وعدد وحدات تعادل
قيمتها ()20,000عشرون ألف ريال سعودي للشركات.

الةداالدنى ل شت ا االضافي

عدد وحدات تعادل قيمتها ( )5,000خمسة أال ريال سعودي لألفراد والشركات

الةداالدنى لرصيد االستثمار املحتف ب

( )10,000عشرة أال ريال سعودي لألفراد والشركات

أيام قبول طلبات االشت ا واالست داد

خ ل اي يوم عمل

تاري بدء تشغيل الصندوق

2017/01/11م
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املؤشر االست شادي

سيكون املؤشر االست شادي لقياس أداء الصندوق هو مؤشر ارباح لألسهم السعودية املتوافق
مع الضوابط الشرعية والذي يتم حساب م قبل طر رالث مستقل شركة ستاندرد أند بورز
( ،)S&Pويسع مدير الصندوق إي تحقيق عائد يفوق عائد املؤشر أع .

اتعاب اإلدارة

نسبة واحد وخمسة وسبعون باملائة في املائة ( )%1.75سنويا تحتس هذ الرسوم وتت اكم في كل
يوم تقويم بناء عل صافي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها شهريا.

رسوم أم ن الةف وام ن السجل ومقدم
الخدمات االدارية

نسبة ر ر م مائة في املائة ( )%0.03سنويا ،وباالضاف اي  1م مائ في املائ ( )%0.01رسوم
تداول وبحد أقص ى  250ألف ريال لرسوم تداول تحتس هذ الرسوم وتت اكم في كل يوم
تقويم بناء عل صافي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها شهريا.

مكافنة أعضاء مجلس اإلدارة

مبلغ ( )5,000خمسة أال ريال سعودي لكل اجتما وبعدد أربعة اجتماعات في السنة املالية
بحد أقص ى وبما يعادل  40,000ريال سعودي ل عضاء املستقل ن ككل تحس وتت اكم كل يوم
تقويم بناء عل صافي قيمة اصول الصندوق وتدفع املكافا بعد كل اجتما ملجلس ادارة
الصندوق

أتعاب املراجع الخارجي لةسابات الصندوق

مبلغ عشرون ألف ( )20,000ريال سعودي في السنة املالية تحس وتت اكم كل يوم تقويم بناء عل
صافي قيمة اصول الصندوق وتستقطع سنويا

تكاليف الةصول عل التمويل

حس تكلفة االقت اض السائدة في السوق وسيتم ذكرها في التقرير السنوي بعد انتهاء السنة
املالية للصندوق.

رسوم االشت ا

مذذا تصذذل نسذذبت إيذ ارنذذان فذذي املائذذة ( )%2كحذذد اقصذ ى مذ مبلذذغ االشذذت ا  .يذذدفعها حامذذل الوحذذدات
ويتم خصمها م مبلغ االشت ا

أيام التقويم والتعامل

اي يوم يتم في بيع واست داد وحدات صندوق االستثمار ،.وهو يومي االحد والث راء م كل
أسبو باستثناء ايام العطل الرسمية الت يكون فيها سوق االسهم مقفل وفي حال وافق يوم
التقويم والتعامل يوم عطلة رسمية في اململكة العربية السعودية فسيتم تقييم اصول الصندوق
وتنفيذ طلبات اإلشت ا واإلست داد في يوم التقويم والتعامل التايي.

ضريبة القيمة املضافة

سيتم تطبيق ضريبة القيمة املضافة حس ال ئحة التنفيذية الصادرة م الهيئة العامة للزكاة
والدخل عل جميع الرسوم واملصاريف واالتعاب.

أخر موعد لتقديم طلبات االشت ا أو
االست داد

الساعة  12ظهرا يومي األحد و الث راء

يوم اإلع ن ع أسعار الوحدات

االرن ن واالربعاء م كل اسبو
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تعريفات
تستخدم التعريفات اآلتية ،حيثما ورد مسوغ الستخدامها في هذا املستند ،ما لم يقض سياق الن
مدير الصندوق:

يعن شركة أرباح املالية السعودية ،وهي شخ مرخ ل بممارسة أعمال اإلدارة بموج الئحة األشخاص
املرخ لهم ويكون مسئوال ع إدارة وحف أصول صندوق اإلستثمار .

املشت او املستثمر او مال الوحدات
أو العميل :
عنوان شركة أرباح املالية:
املراجع الخارجي:

الشخ

الذي يمل وحدات في صندوق االستثمار.

يقصد بها املقر الرسمي أو املركز الرئيس ملدير الصندوق في اململكة العربية السعودية حيث يمك اإلط
التفاصيل الخاصة بذل عل املوقع االلكت وني ملدير الصندوق عل االنت نت )(www.arbahcapital.com

عل

يقصد بهم شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه ،.اململكة العربية السعودية  ،الخبر  31952ص ب 4803
))((www.kpmg.com.sa
يقصد ب مكت عبيد العبيد محامون ومستشارون قانونيون (اململكة العربية السعودية)،ص.ب 1169.الدمام
.31492

املستشار القانوني:
الئحة األشخاص املرخ

بغ ذل -:

لهم:

تعن ال ئحة الصادرة بذات املسمى ع مجلس هيئة السوق المالية بموج قرارها رقم  2005-13-1بتاري
( 21/05/1426أو أي تعدي ت أخرى تتم عليها م وقت آلخر).

يوم العمل:

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

نظام السوق املالية:

هو النظام الصادر في اململكة العربية السعودية بموج املرسوم امللكي رقم م 30/بتاري 02/06/1424ﻫ (أو أي
تعدي ت أخرى تتم عليها م وقت آلخر).

تاري بدء تشغيل الصندوق :

هو اليوم الذي يبدأ في تنفيذ تخصي الوحدات للتوزيع  /اإلصدار املبد ي و يتوقف في الصندوق ع استقبال
طلبات االشت ا في الوحدات بسعر االشت ا .

سعر اإلشت ا

يقصد ب املبلغ ال زم دفع م قبل املستثمر لشراء عدد (( )1وحدة واحدة) في الصندوق .ويتم تحديد هذا
السعر وفقا ملا ورد في املادة رقم (.)26

الهيئة:

هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية شاملة حيثما يسم الن  ،اي لجنة ،أو لجنة فرعية ،او أي
موظف،او وكيل يمك ان يتم تفويضة للقيام باي وظيفة م وظائف الهيئة.
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أم ن الةف :

يقصد ب شركة االنماء ل ستثمار ،وهي شركة مساهمة مقفلة مرخ لها بموج الئحة األشخاص املرخ
لهم وتحكمها قوان ن ولوائ هيئة السوق املالية لتقديم مجموعة متكاملة م الخدمات املالية واالستثمارية
بما في ذل خدمات الةف لصناديق االستثمار واألوراق املالية ،أو أي أم ن حف خارجي يعين مجلس إدارة
الصندوق لتقديم خدمات الةف لألوراق املالية.
يقصد بها حف اصول عائد لشخ اخر مشتملة عل اوراق مالية ،او ترتي قيام شخ اخر بذل  ،ويشمل
الةف القيام باالجراءات االدارية االزمة.

مقدم الخدمات االدارية

يقصد ب شركة أرباح املالية السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة مرخ لها بموج الئحة األشخاص
املرخ لهم الصادرة ع هيئة السوق املالية لتقديم خدمات ادارية للصندوق الت تتعلق بمس السج ت
وأصدار املراكز املالية وتقويم صافي قيمة األصول واصدار صافي قيمةاألصول لوحدة الصندوق.

لجنة الفصل في منازعات االوراق
املالية :

” لجنة الفصل في منازعات االوراق املالية" واملختصة في الفصل في املنازعات الت تقع في نطاق نظام السوق
املالية والوائ والقواعد والتعليمات الصادرة ع هيئة السوق املالية.

االتعاب :

تعن االتعاب الت يتقاضاها مدير الصندوق أوأي طر رالث يعين مدير الصندوق لتقديم خدمات للصندوق
وفقا ملا ورد تفصي بخصوص كل منها عل حدة في املادة رقم (  )11م هذ الشروط واألحكام.

ضريبة القيمة املضافة:

هي ضريبة غ مباشرة تفرض عل جميع السلع والخدمات التى يتم شراؤها وبيعها م قبل املنشات وللمزيد م
املعلومات يرجة زيارة املوقع اإللكت ونيwww.gazt.gov.sa/ar :

السنة املالية:

هي الفت ة الت تبدأ م تاري بدء عمل الصندوق وتنته في الةادي والث ر ن م شهر ديسمب بالنسبة للسنة
املالية األوي أو الت تبدأ م األول م يناير وتنته في اليوم الةادي والث ر ن م شهر ديسمب م كل عام يلي
السنة املالية األوي .

صندوق اإلستثمار:

يقصد ب صندوق أرباح لألسهم السعودية ("الصندوق") وهو برنامج استثمار مشت يهد اي اتاحة الفرصة
للمستثمري في باملشاركة في ارباح الب نامج ويدير مدير الصندوق مقابل رسوم محدد .

مجلس إدارة الصندوق:

هو مجلس إدارة صندوق أرباح لألسهم السعودية يقوم مدير الصندوق بتعي ن أعضائ وفقا ل ئحة صناديق
االستثمار ملراقبة أعمال صندوق اإلستثمار ..وقد ورد تحديد عدد أعضائ مبدئيا في املادة رقم (  )14م هذ
الشروط واألحكام.

عضو مجلس اإلدارة غ مستقل:

أي شخ طبيعي يتم تعيين عضوا في مجلس إدارة صندوق االستثمار وفقا ل ئحة صناديق االستثمار  ،عضو
مجلس إدارة صندوق غ املستقل يكون موظفا او عضو مجلس ادارة لدى مدير الصندوق او تابع ل  ،او ام ن
حف الصندوق ،لدي عمل جوهري او ع قة تعاقدية مع مدير الصندوق او ام ن حف ذل الصندوق .

الةف
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عضو مجلس اإلدارة املستقل:

عضو مجلس إدارة صندوق ال يكون موظفا او عضو مجلس ادارة لدى مدير الصندوق او تابع ل ،او اي مدير
صندوق م الباط او ام ن حف الصندوق ،وليس لدي عمل جوهري او ع قة تعاقدية مع مدير الصندوق او
اي مدير صندوق م الباط او ام ن حف ذل الصندوق

الصناديق ذات األهدا اإلستثمارية
املشابهة للصندوق  /االخرى:

هي صناديق االستثمار في األسهم السعودية املطروحة طرحا عاما ذات األهدا اإلستثمارية املشابه للصندوق
واملرخصة م قبل هيئة السوق املالية واملتوافقة مع الضوابط الشرعية املحددة م قبل الهيئة الشرعية التابعة
لشركة ارباح املالية..

الشخ :

يعن أي شخ
الصفة.

اململكة:

يقصد بها اململكة العربية السعودية.

صافي قيمة األصول للوحدة:

وتعن القيمة النقدية ألية وحدة عل أساس إجمايي قيمة األصول للصندوق مخصوما من االلتزامات ومقسوما
عل عدد الوحدات القائمة في يوم التقويم ذي الع قة وفق ما ورد بمزيد م التفصيل في املادة رقم (  )26م هذ
الشروط واألحكام.

تاري الربع (ربع العام املايي):

فت ة ر رة أشهر ويقصد ب اليوم الةادي والث ر ن م شهر مارس والث ر ن م يونيو والث ر ن م سبتمب
والةادي والث ر ن م ديسمب في كل سنة مالية.

نموذ طل االست داد:

يقصد ب النموذ املعد م قبل مدير الصندوق والذي يج ز ملالكي الوحدات است داد جزء أو كل وحداتهم في
الصندوق بعد استكمال وتوقيع النموذ م حامل الوحدات املعن حس األصول املتبعة.

مبلغ االست داد:

يعن املبلغ ال زم دفع لةامل الوحدة عند است دادها .ويتم تحديد ذل السعر وفقا ملا ورد في املادة رقم ( )26م
هذ الشروط واألحكام
يقصد بها الئحة صناديق االستثمار الصادرة ع مجلس هيئة السوق املالية بموج القرار رقم 2006-219-1
وتاري 3/12/1427ﻫ.

طل االشت ا :

يقصد ب طل االشت ا وأي مستندات مطلوبة حس لوائ هيئة السوق املالية وقوان ن مكافحة غسيل األموال
تمويل اإلرهاب وأية معلومات مرفقة يوقعها املستثمر بغرض االشت ا في وحدات الصندوق شريطة اعتمادها م
مدير الصندوق.

االستثمارات املستهدفة:

األسهم العامة للشركات املطروحة طرحا عاما في السوق السعودية م تاري إدراجها ،أو الصناديق ذات األهدا
اإلستثمارية املشابهة  /للصندوق يستثمر الصندوق في االسهم بشكل اساس  ،وفي اسهم الشركات املدرجة في
سوق االسهم السعودية.

ال ئحة:

طبيعي أو ذي صفة اعتبارية أو قانونية حسبما هو متعار علي تقر ل أنظمة اململكة بهذ

الشا عة املتساوية الت تتكون منها أصول الصندوق ،علما أن وحدات الصندوق م فئة واحدة.

الوحدات:

الةص

يوم التقويم:

يقصد ب اليوم الذي يتم في تحديد صافي قيمة األصول بالصندوق.
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عمليات املسح األويي ل سهم

دراسة االستثمارات املتاحة وتحديد قائمة أوليةباالستثمارات الت يمك االستثمار بها.

الضوابط الشرعية

املعاي الشرعية املعتمدة م اللجنة الشرعية للصندوق ،والت يتم بناء عليها تحديد الشركات املؤهلة ل ستثمار
فيها م قبل الصندوق واملوضةة في امللةق رقم (أ) م هذ الشروط واألحكام.

نقطة التقويم

هو الوقت الذي يتم في حساب قيمة اصول الصندوق وذل عند نهاية يوم العمل باستخدام أسعار اإلقفال
لذل اليوم
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مذكرة املعلومات
 .1صندوق االستثمار:
ت -اسم الصندوق:
صندوق أرباح لألسهم السعودية () Arbah Saudi Equity Fund
ث -تاري إصدار شروط وأحكام الصندوق:
تاريخ إصدار الشروط واألحكام 24/09/1437هـ املوافق 29/06/2016م وقد تم تحديثها بتاريخ 1439/09/08هـ املوافق 2018/05/24م.
 تاري موافقة هيئة السوق املالية عل تنسيس الصندوق:تاريخ موافقة هيئة السوق املالية على إنشاء الصندوق 24/09/1437هـ املوافق 29/06/2016م
د -مدة صندوق االستثمار:
صندوق مفتوح املدة.
ه -العملة :
عملة الصندوق هي الريال السعودي.
 .2سياسات االستثمار وممارسات :
أ -أهدا الصندوق االستثمارية:
ص ــندوق ارب ــاح لألس ــهم الس ــعودية ه ــو ص ــندوق اس ــهم مفت ــوح ،يه ــدف إل ــى تنمي ــة راس امل ــال علــى امل ــدى املتوس ــط إلــى الطوي ــل م ــن خ ــالل
االســتثمار بشــكل رئيس ـ ي فــي أســهم الشــركات الســعودية املدرجــة فــي ســوق األســهم الســعودية ،واالســتثمار فــي الطروحــات األوليــة واســهم
الشــركات املدرجــة فــي الســوق املــوازي (نمــو) واالســتثمار فــي الصــناديق العقاريــة املتداولــة(ريــت) ,وأســهم حقــوق األولويــة فــي ســوق األســهم
الســعودية وصــناديق االســتثمار ذات األهــداف االســتثمارية املشــابهة ، .علــى ان تكــون متوافقــة مــع الضــوابط الشــرعية املحــددة مــن قبــل
الهيئــة الشــرعية التابعــة لشــركة اربــاح املاليــة ،كمــا قــد يســفهدف مــدير الصــندوق اســتثمار الســيولة الفائضــة ( النقديــة) فــي عمليــات او
صناديق املرابحة املنخفضة املخاطر ،ولن يقوم الصندوق بتوزيـع أي أربـاح علـى املسـتثمرين حيـث سـيتم إعـادة اسـتثمار األربـاح املوزعـة
في الصندوق ويس ى هذا الصندوق خالل مدة متوسطة الى طويلة االجل الى تحقيـق أداء يفـوق أداء املؤشـر االسترشـادي للصـندوق وهـو
مؤشر ارباح لألسهم السعودية ) (Arbah Saudi Indexواملقدم من قبل ستاندر اند بورز  ،حيـث يمكـن الحصـول علـى معلومـات املؤشـر
االسترشادي من خالل املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق من خـالل تطبيـق اسـتراتيجية االسـتثمار الرئيسـية للصـندوق  .ونظـرا للتذبـذب
او التقل ــب املرتف ــع نس ــبيا وامل ــرتبط ب ــاداء اس ــواق االس ــهم ف ــان الص ــندوق يعتب ــر م ــن فئ ــة االس ــتثمارات مرتفع ــة املخ ــاطر ،وه ــو مص ــمم
للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على دخل من خالل استثمار طويل االجل.
ب -األوراق املالية الت يستثمر فيها الصندوق:
يستثمر الصندوق بشكل رئيس ي في أسـهم الشـركات السـعودية املدرجـة فـي سـوق االسـهم السـعودية  ،واالسـتثمار فـي الطروحـات األوليـة وأسـهم
حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية واسهم الشركات املدرجة في السوق املوازي (نمو) واالستثمار في الصناديق العقارية املتداولة(ريت),
وأسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية وصناديق االستثمار ذات األهداف االستثمارية املشابهة.
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 سياسات ترك ز االستثمار:يهدف مدير الصندوق الى استثمار حتى تسعين في املائة ( )% 90كحد أقص ى و  %0كحد ادنى من صافي أصـول الصـندوق فـي أسـهم الشـركات
الس ــعودية املدرج ــة ف ــي س ــوق االس ــهم الس ــعودية ،واس ــهم الش ــركات املدرج ــة ف ــي الس ــوق امل ــوازي (نم ــو) واالس ــتثمار ف ــي الص ــناديق العقاري ــة
املتداول ــة(ري ــت) ،واالس ــتثمار ف ــي الطروح ــات األولي ــة ف ــي س ــوق األس ــهم الس ــعودية وأس ــهم حق ــوق األولوي ــة للش ــركات املتوافق ــة م ــع الض ــوابط
الشرعية والتي تقرها الهيئة الشرعية للصندوق ،وال يعتزم مدير الصندوق تركيز استثمارات الصندوق فـي قطـاع معـين مـن قطاعـات األسـهم
ولــن يــتم تركيــز اســتثمارات الصــندوق فــي صــناعة محــددة ،وســيحتف مــدير الصــندوق بنســبة عشــرة فــي املائــة ( )%10كحــد أدنــى مــن اصــول
الصــندوق فــي النقــد أو سيســتثمرها بشــكل مباشــر فــي أدوات أســواق النقــد قصــيرة األجــل وبنســبة التزيــد عــن ( %)50إال فــي ظــروف اســتانائية
ومنهــا علــى ســبيل املثــال  )1دخــول ســوق األســهم املحلــي و/أو األســواق العامليــة بمرحلــة هبــوط شــديد فــي األســعار  )2صــدور بيانــات اقتصــادية
وماليــة ذات أثــر جــوهري ســلبي علــى اصــول الصــندوق  )3احتمــال ارتفــاع درجــة تحقــق احــد عوامــل املخــاطر الرئيســية املبينــة فــي البنــد ( ) 10
ادناه بشكل كبير،
فيجــوز وقفهــا ملــدير الصــندوق ان يحــتف بمــا نســبته ( )%70مــن أصــول الصــندوق فــي النقــد او ادوات أســواق النقداملتوافقــة مــع الضــوابط
الشرعية واملقومة بالريال السعودي سواء كانت املصنفة أو غير املصنفة على أن تكون صادرة عن جهات تتمتع بتصنيف ائتمـاني ال يقـل عـن
فئــة ( )Aوصــادرة عــن وكالــة مــوديز للتصــنيف العــال ي أو أي تصــنيف معــادل لــذل صــادر عــن أي وكالــة تصــنيف أخــرى مقبولــة لــدى مــدير
الصندوق مثل وكالة ستاندرد أن بورز وتتمتع بتصنيف ائتماني ال يقل عن فئة ( ،)Aaعلى ان يكون الحـد األعلـى للتعامـل مـع كـل طـرف نظيـر
عنـد االســتثمار فــي ادوات اســواق النقــد هــو ( .)%15ولـن يســتثمر الصــندوق فــي أدوات غيــر مصــنفة اذا كانـت صــادرة عــن جهــات غيــر مصــنفة ،
ولـن يســتثمر الصـندوق فــي صـناديق اســواق النقـد .كمــا يجـوز للصــندوق االسـتثمار فــي صـناديق االســتثمار ذات األهـداف االســتثمارية املشــابهة
للص ــندوق عل ــى أن تك ــون  )1متوافق ــة م ــع املع ــايير الش ــرعية للص ــندوق  )2مقوم ــة بالري ــال الس ــعودي ومرخص ــة م ــن هيئ ــة الس ــوق املالي ــة )3
واملطروحــة طرحــا عام ــا فــي اململك ــة العربيــة الس ــعودية مــن قب ــل مــدير الص ــندوق أو أي مــدير آخ ــر مؤهــل وذو ســمعة جيــدة أو كالهم ـا – )4
مطروح قبل سنتين كحد أدنـى  )5وذات اداء جيـد خـالل السـنتين السـابقتين مقارنـة باملؤشـر االسترشـادي الخـاص بهـا )6و تـوفر فـرص واعـدة
لالستثمار فيها وسيتم تحديث املجال االستثماري للصندوق بشكل شهري أوربع سنوي.
وفيما يلي جدول يبين توزيع األصول في الصندوق
نوع االستثمار
أسهم الشركات السعودية
/الطروحات األولية وأسهم
حقوق األولوية في سوق أالسهم
السعودية
صناديق استثمار ذات أهداف
استثمارية مشابهة للصندوق
سيولة نقدية أو أدوات أسواق
النقد
السوق املوازي (نمو)
الصناديق العقارية املتداولة
(ريت)

الحد األدنى

الحد األعلى

%0

%90

%0

%30

%0

%50

%0

%20

%0

%50
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وفيما يلي جدول يبين استراتيجيه االستثمار و التوزيع الجغرافي
اإلستراتيجية
أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق االسهم السعودية

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

تتلخص إستراتيجية إدارة استثمارات الصندوق والتوزيع فيما يلي:
 سيس ى مدير الصندوق على املحافظة على توزيع أصول تسعين باملائة (  )%90أسهم وعشرة باملائة ( )%10نقد.
 يقوم مدير استثمار الصندوق بةدارة عمليات الصندوق في حدود النسب املئوية املبينة أعاله ان امكن لتوزيع أصول الصندوق على
االستثمارات املسفهدفة بما يحقق أفضل النتائج بناء على ظروف سوق األسهم.


مراعاة توفر السيولة الكافية ملواجهة متطلبات االسترداد املحتملة.



استثمار السيولة املتاحة في استثمارات قصيرة األجل منخفضة املخاطر وعالية السيولة تتوافق مع الضوابط الشرعية لحين توفر الفرصة
الستثمارها في استثمارات الصندوق.
سيكون التركيز على أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم السعودية ،وسيخصص مدير الصندوق ما ال يزيد عن تسعين باملائة
( )%90كحد أقص ى و %0كحد أدنى من أصول الصندوق في هذه االستثمارات .كما يجوز ملدير الصندوق االستثمار في األسهم املدرجة
السوق املوازي(نمو) بحد أقص ى حتى  %20و %0كحد ادنى من صافي األصول .كما يجوز ملدير الصندوق االستثمار في الصناديق العقارية
املتداولة (ريت) بما في ذل وحدات الصندوق املدارة من قبل مدير الصندوق حتى  %50من أصول الصندوق كحد أقص ى و  %0كحد أدنى.
باإلضافة إلى إمكانية االستثمار في أدوات أسواق النقد حتى  %50من صافي أصول الصندوق كحد أقص ى و  %0كحد أدنى.تحقيق التوازن
األمثل بين العائد واملخاطر لتعظيم العوائد وتحقيق أفضل أداء محسوب املخاطر للمستثمرين في الصندوق.
مراعاة مصالح حاملي وحدات الصندوق في كل األوقات في إطار متطلبات هيئة السوق املالية





د -أسواق االوراق املالية التى يستثمر فيها في الصندوق:
يســتثمر الصــندوق بشــكل رئيس ـ ي فــي أســهم الشــركات الســعودية املدرجــة فــي ســوق االســهم الســعودية  ،واالســتثمار فــي الطروحــات األوليــة وأســهم حقــوق
األولويــة فــي ســوق األســهم الســعودية واســهم الشــركات املدرجــة فــي الســوق املــوازي (نمــو) واالســتثمار فــي الصــناديق العقاريــة املتداولــة(ريــت) ,وأســهم حقــوق
األولوية في سوق األسهم السعودية وصناديق االستثمار ذات األهداف االستثمارية املشابهة.
ه -أنوا املعام ت واألسالي واألدوات الت يمك استخدامها نيابة ع صندوق االستثمار بغرض إدارة محفظت االستثمارية:
يوظ ــف مـ ــدير الص ــندوق قدرات ــه البحثيـ ــة والتحليليـ ــة املتخصصـ ــة إليجـ ــاد الفـ ــرص االس ــتثمارية الواعـ ــدة ف ــي سـ ــوق االسـ ــهم الس ــعودية وتب ــديل املراكـ ــز
االستثمارية الستثمارات الصندوق التي تحقق أهداف الصندوق .وسيعمل املحللين املاليين لدى مدير الصندوق على اجراء عمليـات املسـح األولـي لالسـهم
املدرجة للوصول الى قائمة االستثمارات املتاحة ( واخضاعها بشكل مستمر الى تحليالت تقييم العادل لسعر السهم) .
و -أنوا األوراق املالية الت ال يمك إدراجها في الصندوق:
أي اوراق مالية ال تتوافق مع ما ورد في الفقرة ( )11/2أعاله.
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ز -أي قيد آخر عل نو ) أو أنوا (األوراق املالية الت يمك للصندوق االستثمار فيها:
لــن يســتثمر الصــندوق فــي اي اوراق ماليــة التتوافــق مــع الظــوابط الشــرعية املعتمــدة مــن الهيئــة الشــرعية للصــندوق يلتــزم الصــندوق بيقــود اإلســتثمار
الواردة في الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة من هيئة السوق املالية.

ح .الةد الذي يمك في استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق اخرون:
يمكن ملدير الصندوق االستثمار في الصناديق االستثمارية املطروحة طرحا عاما واملرخصة من قبل هيئة السوق املالية حتى  %30من
أصوله كحد أقص ى و %0كحد أدنى.
ط -ص حيات صندوق االستثمار في االقت اض:
لــن يلجــأ الصــندوق لطلــب التمويــل إال عنــد الضــرورة وملــدة ثــال شــهور ،وذلـ بعــد موافقــة مجلــس إدارة الصــندوق وبمــا يتوافــق مــع الضــوابط الشــرعية،
عل ــى أن ال يتج ــاوز حج ــم التموي ــل ،إن ُوج ــد ،نس ــبة عش ــرة ف ــي املائ ــة ( )% 10م ــن ص ــافي قيم ــة أص ــول الص ــندوق باس ــتاناء االقت ـراض م ــن م ــدير الص ــندوق
لتغطية طلبات االسترداد وذل باستخدام موارده الخاصة في بعض الحـاالت مثـل الحاجـة لتغطيـة طلبـات االسـترداد إذا كانـت األمـوال املتـوفرة للصـندوق
غيــر كافيــة ،وذلـ ضــمن اإلطــار املقبــول شــرعا .وفــي هــذه الحالــة ،يقــوم مــدير الصــندوق باســترداد تلـ األمــوال مــن حســاب الصــندوق املخصــص ملواجهــة
االس ــترداد .وتخض ــع أي تم ــويالت خارجي ــة للص ــندوق لرس ــوم التم ــويالت الش ــرعية الس ــائدة ف ــي حين ــه .و س ــيتم خص ــم أي أم ــوال اقترض ــها الص ــندوق عن ــد
احتساب صافي األصول.
ي -الةد األعل للتعامل مع أي طر نظ :
اليجوز للصندوق أن يتجاوز تعامالته مع طرف واحد نظير  %25من صافي قيمة أصول الصندوق.

 سياسة مدير الصندوق إلدارة املخاطر: -1سياسة ادارة املخاطر في الصندوق:
املحافظة على مستويات املخاطر املقبولة واملحسوبة مع العمل على التخفيف من أثر املخاطر املنتظمة ( )Systematic Riskوغير املنتظمة Unsystematic
)")Risk

 -2اجراءات ادارة املخاطر في الصندوق:
يمكن الدارة املخاطر التأكد من تطبيق السياسة الخاصة بادارة املخاطر من خالل اتخاذ العديد من اإلجراءات ،ومنها على سبيل املثال:
 -1اتبا سياسة التنويع في االستثمار في الصندوق ،حيث سيتم التنكد م قيام مدير الصندوق م القيام باالجراءات التالية :
 التنويع في االصول املستثمرة في املحفظة وفقا ملا تحدده السياسة االستثمارية
 التنويع الجغرافي لالستثمارات من خالل االستثمار في العديد من الدول املحددة في السياسة االستثمارية.
 تنويع االستثمار في العديد من البنوك واملؤسسات املالية املصدرة.
 التاكد من حساب مقدار اإلنكشاف على اي مصدر وااللتزام بها.
 -2متابعة تقييم البنو املصدرة بشكل دوري ،واتخاذ االجراءات املناسبة م الرقابة واملتابعة والتحليل املايي عند تحديد مقدار
االستثمار (االنكشا ) عل البنو واملؤسسات املالية غ املصنفة.
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 -3متابعة املؤشرات االقتصادية الكلية والجزئية الخاصة بالدول الت سيتم االستثمار بها ،ومنها عل سبيل املثال:
 معدالت الناتج القومي
 معدالت االنفاق الحكومي
 الدين العام
 التضخم
 اسعار الفائدة واملرابحات وغيرها
 اسعار الصرف للعمالت
 -4اتبا الخطوات العلمية واملهنية في ادارة املخاطر عند بناء املحفظة االستثمارية ،ومنها عل سبيل املثال ال الةصر :
أ -مرحلة اختيار االدوات املالية
 بناء املحفظة االستثمارية بشكل متين من خالل التحليل وتطبيق السياسة واألهداف االستثمارية .
 التاكد من امكانية استخدام وسائل التحوط من املخاطر بشكل رئيس ي من خالل تحديد صفات ومعايير اختيار االدوات
االستثمارية.
ب -مرحلة بناء املحفظة االستثمارية
 تحديد حجم املحفظة
 تحديد حجم االنكشاف بحدوده القصوى
 االحتفا بالسيولة النقدية في حال عدم جدوى االستثمار
 التاكد من جودة األصول من خالل االستثمار في االدوات املالية ذات النوعية والجودة
ت -الرقابة على اداء املحفظة االستثمارية
 تحليل مخاطر املحفظة ومخاطر املصدر
 تحليل وفحص االنكشاف واختبار الضغط
 تحديد مقدار وأصول االستثمار
 مراجعة وتقييم اداء االستثمارات في املحفظة بشكل منفرد
 اإللتزام بمحددات االستثمار الواردة في الئحة صناديق االستثمار
ل .املؤشر اإلست شادي:
سيكون املؤشر االسترشادي لقياس أداء الصندوق هو مؤشر أرباح لألسهم السعودية والذي يتم حسابه من قبل شركة ستاندرد أند بورز
( ،)S&Pويس ى مدير الصندوق إلى تحقيق عائد يفوق عائد املؤشر أعاله.
م -التعامل مع أسواق املشتقات املالية:
لن يقوم الصندوق باألستثمار في اي من مشتقات األوراق املالية أو في سوق أو اسواق تستخدم مشتقات األوراق املالية.
ن -أي إعفاءات توافق عليها هيئة السوق املالية بشان أي قيود أو حدود عل األستثمار:
اليوجد.
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 .3املخاطر الرئيسية ل ستثمار في الصندوق:
 يعتبر االستثمار في الصندوق من فئة االستثمارات مرتفعة املخاطر بالنظر الستثماره في األسهم .االستثمار في الصندوق قد يتعرض للمخاطرالتالية والتي ال تمثل جميع املخاطر املرتبطة باستثمار الصندوق لكنها توضح املخاطر الرئيسية املعروفة بتاريخ هذه الشروط واالحكام والتي
قد يتعرض لها الصندوق ،والتي يمكن أن تؤثر سلبا _حال حدوثها_ على أداء الصندوق وعلى عائدات االستثمار وصافي قيمة اصول
الصندوق ،إن مدير الصندوق ال يضمن األصل املستثمر ،وال يوجد تعهد بأن أهداف الصندوق االستثمارية ستتحقق .وعلى كل مستثمر أن
يعطي عناية خاصة لعوامل املخاطر املذكورة أدناه عند تقييمه لفرص االستثمار في الصندوق:
نـوع املخـاطر
مخـ ـ ـ ــاطر التوقعـ ـ ـ ــات
املالي ـ ـ ـ ــة املس ـ ـ ـ ــتقبلية
للشـ ـ ــركات املسـ ـ ــتثمر
فيها:

س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجل األداء
املحدود:
التقلبات املحتملـة فـي
أسواق األسهم:

مخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطر تركيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز
االستثمارات:

مخاطر االعتماد على
موظفي مدير
الصندوق:

االثر على مبلغ االستثمار او االصول املستثمرة
توقعـات النتــائج املاليــة املســتقبلية للشــركات وتــوفر العوامــل الالزمـة لتحقيــق العوائــد واســتمرارها فــي املســتقبل تعتبــر مــن
العوام ــل الهام ــة الت ــي يبن ــي عليه ــا م ــدير الص ــندوق قرارات ــه االس ــتثمارية .إال أن تلـ ـ التوقع ــات ق ــد تتحق ــق أو ال تتحق ــق
بالشكل املتوقع مما قد يؤدي إلى انحراف النتائج الخاصة بعمليات الصندوق عن املخطط له .كما أنه بعد إعالن النتـائج
املالي ــة للش ــركة ف ــان الس ــعر الس ــو ي لس ــهمها ق ــد يتح ــرك ف ــي اتج ــاه مخ ــالف لتل ـ التوقع ــات ،نتيج ــة لعوام ــل أخ ــرى غي ــر
متوقعــة .وبالتــالي خســارة جــزء مــن راس املــال ممــا قــد يــوثر ســلبا علــى اســتثمارات الصــندوق وادائــه وعلــى مــالكي وحــدات
الصندوق.
الصندوق جديد في مفهومه ،وليس له سجل أو بيانات أداء سابق وبالتالي اليستطيع املسـتثمرون املحتملـون االطـالع علـى
االداء الســابق لصــندوق قبــل اتخــاذ قـرارهم باالســتثمار فيــه  ،وال يمكــن إعطــاء تأكيــد بــأن أهــداف الصــندوق االســتثمارية
ستتحقق.
تتعرض أسعار األسهم في األسواق الثانوية لتقلبات حادة قـد تتضـمن حركـة هبـوط حـاد ومفـاج وال يمكـن إعطـاء ضـمان
أو تأكيــد لــألداء املســتقبلي لــألوراق املاليــة كمــا أن ســجالت األداء املاضــية ال تعكــس مــا ســيتحقق فــي املســتقبل .قــد تكــون
تقلبـات أســعار األســهم فـي األســواق الناشــئة أكبــر ممـا هــو ســائد فـي أســواق األوراق املاليــة املتطــورة ممـا قــد يشــكل مخــاطر
علــى اســتثمارات الصــندوق فــي حالــة الهبــوط الحــاد واملفــاج للقيمــة الســوقية لألســهم ممــا قــد يــوثر ســلبا علــى اســتثمارات
الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
املخاطر الناتجة عن تركز استثمارات الصـندوق فـي عـدد مـن قطاعـات سـوق األسـهم والـذي يجعـل اداء الصـندوق عرضـة
للتقلبات نتيجة التغير الجوهري في األوضاع الخاصة بتلـ القطاعـات اذا كانـت أسـهم مصـدر معـين او قطـاع معـين تمثـل
جــزءا هامــا مــن القيمــة الســوقية ألصــول الصــندوق االمــر الــذي قــد يــؤثر ســلبا علــى اســتثمارات الصــندوق وادائــه وعلــى
مالكي وحدات الصندوق.
يعتمد مدير الصندوق شأنه شأن أي مدير استثماري على العنصر البشري بشكل كبير ،وبالتالي فأن الصندوق قد يتأثر
سـلبا بخسـارة املـدراء التنفيـذيين واملـوظفين املـرتبطين بأعمـال الصـندوق وصـعوبة تـوفير بـدائل علـى املسـتوى ذاتـه مـن
الخبرة على املدى القصير ،مما قد يوثر سلبا على استثمارات الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.

مخ ـ ـ ـ ــاطر صـ ـ ـ ـ ــعوبات قد تتعرض سوق األسـهم السـعودية لصـعوبات فـي التـداول بحيـث يتعسـر اسـترداد أو تقـويم وحـدات الصـندوق إال أن فـي
هـذه الحالـة فـأن املخـاطر التـي تواجـة الصـندوق هـي ذاتهـا التـي سـتواجه جميـع املسـتثمرين فـي هـذا السـوق ولـن تكـون
التداول:
مقتصرة على الصندوق فقط ،مما قد يوثر سلبا على اداء الصندوق .
تتعلق مخاطر السوق بالتقلبات املحتملة التي يمكن أن تحد في أسواق األسهم التي يسـتثمر فيهـا الصـندوق .إن القيمـة
مخاطر السوق:
الســوقية ألســهم الشــركات الجديــدة والناشــئة تكــون عرضــة لحركــة الصــعود والهبــوط التــي قــد تحــد فــي أســواق األوراق
املاليــة وفــي بعــض األحيــان بشــكل مفــاج وغيــر متوقــع .وفــي هــذه الحــاالت قــد يتعــرض الصــندوق للمخــاطر التــي تنــتج عــن
الحركة العكسية املفاجئة ألسواق األسهم والتـي يمكـن أن تحـد اسـتجابة أليـة معلومـات تتعلـق بـاملردودات االقتصـادية
الســالبة ،أو التغيــر فــي ســلوكيات املســتثمرين ،الت ـي ت ـؤدي إلــى ارتفــاع القيمــة الســوقية لألســهم بشــكل مبــالغ فيــه .ممــا قــد
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يوثر سلبا على استثمارات الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
مخ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطر مرتبط ـ ـ ـ ـ ـ ــة إن تطبيق الضوابط الشرعية على استثمارات الصندوق تحد بشـكل عـام مـن نطـاق وعـدد األسـهم املتاحـة لالسـتثمار مـن
بالضوابط الشرعية :قبــل الصــندوق كمــا أن الشــركات التــي يســتثمر فيهــا الصــندوق بعــد االســتحواذ علــى أســهمها قــد تتجــاوز املعــايير الشــرعية
املسـموح بهـا ممـا يــدفع الصـندوق للـتخلص مــن أسـهم تلـ الشــركات فـي أوقـات قــد تكـون غيـر مالئمــة .إن حـدو مثـل تلـ
الحـاالت قــد يحـد مــن نطــاق الفـرص االســتثمارية املتاحــة للصـندوق .ممــا قــد يـوثر ســلبا علــى اسـتثمارات الصــندوق وادائــه
وعلى مالكي وحدات الصندوق.
املخاطر السياسية :قــد يتــأثر أداء الصــندوق بحــاالت عــدم اليقــين التــي تنــتج عــن تغيـرات سياســية غيــر مالئمــة قــد تحــد علــى نطــاق قطــري أو
إقلي ــي أو عــال ي قــد تــؤثر علــى أداء األســواق الثانويــة وعلــى القيمــة الســوقية لــألوراق املاليــة التــي يســتثمر فيهــا الصــندوق.
مما قد يوثر سلبا على استثمارات الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
املخاطر االقتصادية :تن ــتج ه ــذه املخ ــاطر ع ــن التغيـ ـرات االقتص ــادية وظ ــروف الس ــوق ،وح ــاالت ع ــدم اليق ــين املص ــاحبة للتغي ــر ف ــي سياس ــات
الحكومــات ،أو عــن حــاالت فــرض القيــود علــى حركــة انتقــال ركوس األمــوال ،أو التغيــر فــي القــوانين واألنظمــة واملتطلبــات
الض ـرائبية ،وح ــاالت الرك ــود أو األزم ــات االقتص ــادية الت ــي تس ــود األس ــواق املختلف ــة .مم ــا ق ــد ي ــوثر س ــلبا عل ــى اس ــتثمارات
الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
إن متطلبــات األنظمــة ومعــايير اإلفصــاح قــد تكــون أقــل فــي بعــض أســواق األوراق املاليــة الناشــئة عنهــا فــي الــدول املتقدمــة.
املخاطر النظامية:
وعليه ،قد تكون املعلومات العامة املتاحة عن شركة معينة مصـدرة ألوراق ماليـة محـدودة ،وقـد تكـون املعلومـات العامـة
الت ــي تتعل ــق بالنت ــائج املالي ــة وخط ــط التوس ــع املس ــتقبلية للش ــركات غي ــر واض ــحة أو دقيق ــة .كم ــا أن ــه م ــن املحتم ــل إغف ــال
بيانات جوهرية أو وجود بيانات غير صحيحة قد يتم على أساسها اتخاذ قرارات استثمارية مما قـد يـؤثر سـلبا علـى األداء.
مما قد يوثر سلبا على استثمارات الصندوق وعلى مالكي وحدات الصندوق.
مخاطر السيولة تعني السرعة والسهولة التـي يمكـن يهمـا تحويـل األصـول إلـى نقـد دون حـدو خسـارة فـي قيمفهـا السـوقية.
مخاطر السيولة:
قـد تواجـه الصـندوق مخـاطر عـدم إمكانيـة بيـع بعـض اسـتثماراته بسـبب الظـروف االقتصـادية أو بسـبب ظـروف السـوق.
مما قد يوثر سلبا على استثمارات مالكي وحدات الصندوق.
مخاطر االستثمار في هـي جميــع املخــاطر التــي قــد تتعــرض لهــا صــناديق االســتثمار األخــرى الــواردة فــي هــذا البنــد او البنـود الــواردة فـي تلـ
صناديق إستثمارية  :الصناديق ،والتي قد تتعرض لها صناديق األستثمار األخرى التي يكون الصندوق مستثمرا فيها مما قد يؤدي إلى إنخفاض
قيمة وحدات الصندوق ،وقد يوثر سلبا على اداء الصندوق و مالكي وحدات الصندوق.
مخ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطر تض ـ ـ ـ ـ ـ ــارب تنشــأ هــذه املخــاطر فــي األوضــاع التــي تتــأثر فيهــا موضــوعية واســتقاللية قـرار مــدير الصــندوق بمصــلحة شخصــية ماديــة او
معنويــة تهمــه علــى حســاب الصــندوق .او فــي حــال نشــوء تضــارب فــي املصــالح بــين الصــندوق وصــناديق اســتثمارية اخــرى او
باملصالح:
محـاف اســتثمارية مــدارة مــن قبــل مـدير الصــندوق والــذي قــد يــؤثر علــى قـرارات مــدير الصــندوق فــي اختيــار اســتثماراته،
مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
مخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطر كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوار ت ــؤثر الك ــوار الطبيعي ــة عل ــى اداء كاف ــة القطاع ــات االقتص ــادية واالس ــتثمارية والت ــي ق ــد يك ــون له ــا ت ــاثير س ــلبي عل ــى اداء
الصـندوق خـارج عـن ارداة مـدير الصـندوق مثـل الـزالزل والبـراكين والتقلبـات الجويـه الشـديدة وغيرهـا ،ممـا قـد يـؤثر ســلبا
طبيعية:
على استثمارات الصندوق وادائة وعلى مالكي وحدات الصندوق
تتعلــق مخــاطر االفصــاح بةمكانيــة اغفــال بيانــات جوهريــة فيهــا او قيــام الشــركات املدرجــة فــي افصــاحاتها الدوريــة بةغفــال
مخاطر االفصاح:
بيانــات جوهريــة او تقــديم بيانــات غيــر صــحيحة او عــدم وجــود بيانــات غيــر صــحيحة فــي نشــرة إصــدار الطروحــات االوليــة.
وبــالنظر العتمــاد مديرالصــندوق بشــكل جــوهري فــي اتخــاذ ق ـرار االســتثمار علــى املعلومــات التــي يفأــح عنهــا فــان مخــاطر
اتخــاذ ق ـرار اســتثماري غيــر ســليم تظــل احتمــاال قائمــا فــي حالــة إغفــال بيانــات جوهريــة او وجــود بيانــات غيــر صــحيحة فــي
نشرات إصدار الشركات .مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وادائة وعلى مالكي وحدات الصندوق.
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مخاطر قانونية:

مخاطر اإلقتراض

مخـ ـ ـ ـ ـ ــاطر عمليـ ـ ـ ـ ـ ــات
االسترداد الكبيرة

املخ ـ ـ ـ ـ ــاطر املتعلق ـ ـ ـ ـ ــة
باملصدر

ان الش ــركات وص ــناديق االس ــتثمار الت ــي يس ــتثمر فيه ــا الص ــندوق معرض ــين للمخ ــاطر القانوني ــة حي ــث انه ــم معرض ــين ال ــى
الخضــوع الج ـراءات او عقوبــات تنظيميــة مــن قبــل الجهــات الرقابيــة املعنيــة باإلش ـراف علــى اعمــالهم او مــن قبــل اط ـراف
اخرى .وكذل قد يكونوا طرفا في دعاوى قضائية .إضافة الى ذل  ،قد يتأثر الوضع املالي للشركات نتيجة إلصدار قـوانين
وأنظمة جديدة او حدو تغيرات في األنظمـة الحاليـة مماقـد يـؤثر سـلبا علـى قيمـة اسـتثمارت الصـندوق فـي تلـ الشـركات
او الصناديق والذي بدوره قد يؤثر على اداء الصندوق وعلى مالكي وحدات الصندوق.
فــي حالــة اقت ـراض الصــندوق لغــرض ادارة الصــندوق وتــأخره عــن ســداد ااملبــالغ املقترضــة فــي وقفهــا املحــدد ألســباب خارجــة
ع ــن إرادة م ــدير الص ــندوق ،فق ــد يترت ــب عل ــى ذلـ ـ رس ــوم ت ــأخير س ــداد أو أن يض ــطر م ــدير الص ــندوق لتس ــييل بع ــض
استثماراته لسداد القروض مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي الوحدات في الصندوق.
فــي حالــة ورود طلبــات اســترداد كبيــرة تتجــاوز العشــرة باملائــة ( )%10مــن اصــول الصــندوق فــي يــوم تعامــل معــين ،قــد يكــون
من الصعب على الصندوق توفير اموال كافية لتلبية طلبات اإلسـترداد ممـا قـد ينـتج عنـه تأجيـل طلبـات االسـترداد اضـافة
الــى انــه قــد يضــطر الصــندوق الــى تســييل جــزء مــن اصــوله فــي اوقــات غيــر مالئمــة ممــا قــد يــؤثر ســلبا علــى اســتثمارات واداء
الصندوق وعلى مالكي وحدات الصندوق.
وهـي مخــاطر التغيــر فــي األوضــاع املاليـة للمصــدر نتيجــة لتغيـرات فــي اإلدارة او الطلـب او علــى منتجاتــه أو خدماتــه .وتشــمل
هذه املخاطر تعرض املصدر إلجراءات قانونية بسـبب مخالفـات قـد يرتكبهـا ممـا قـد يـؤدي الـى انخفـاض قيمـة اسـهمه ممـا
قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق
هــي املخــاطر الناتجــة عــن تغيــر فــي اســعار الفائــدة ،والتــي قــد تــؤثر علــى قيمــة األوراق املاليــة واســهم الشــركات التــي يســتثمر
فيها الصندوق مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائة وعلى مالكي وحدات الصندوق.
قد ينخفض عدد الطروحات األولية في بعض األحيان ،ممـا يقلـل مـن فـرص الصـندوق فـي تحقيـق عوائـد متواصـلة والـذي
قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.

مخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطر تقلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
اسعار الفائدة
مخ ـ ـ ـ ــاطر انخف ـ ـ ـ ــاض
ع ـ ـ ـ ـ ــدد الطروح ـ ـ ـ ـ ــات
األولية
مخــاطر اإلســتثمار فــي اسـهم الشـركات العامـة يـتم طرحهــا طرحـا عامـا مـن خــالل الطروحـات األوليـة فـي السـوق األولــي .وقـد يتضـمن اإلسـتثمار فــي
الطروحات األولية مخاطر محدودية األسـهم املتاحـة لإلكتتـاب فيهـا خـالل فتـرة الطروحـات األوليـة العامـة .كمـا ان معرفـة
الطروحات األولية
املســتثمر بالشــركة املصــدرة لألســهم قــد تكــون غيــر كافيــة او قــد يكــون لهــا تــاريخ أداء محــدد ،كمــا ان الشــركات املصــدرة
لــألوراق املاليــة قــد تنت ــي لقطاعــات اقتصــادية جديــدة ،وبعــض الشــركات قــد تكــون فــي مرحلــة التطــوير وال تحقــق دخــال
تشــغيليا علــى املــدى القصــير ممــا يزيــد مــن مخــاطر اإلكتتــاب فــي اســهمها ،ممــا قــد يــؤثر ســلبا علــى اســتثمارات الصــندوق
وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
مخـ ــاطر اإلسـ ــتثمارفي سوق األسهم السعودية تعد من األسواق الناشئة التي تصنف بأنها مرتفعة املخـاطر .وقـد تواجـه ايضـا نقصـا فـي السـيولة
نتيجـة هبـوط حـاد فـي اســعار األسـهم او زيـادة حـادة فــي التضـخم او تبـاطؤ فـي اإلقتصـاد ،وبالتــالي يـؤثر ذلـ علـى الصــندوق
االسواق الناشئة
بشكل سلبي بسبب التذبذب في اسعار األسهم او انخفاض احجام التداول عليها.
مخـ ـ ـ ــاطر التصـ ـ ـ ــنيف في حال انخفاض التصنيف اإلئتماني ألي من ادوات اسواق النقد التي يستثمر بهاالصندوق ،قد يضطر مدير الصندوق
الى التخلص منها ،ممايؤثر على اصول الصندوق والذي يدوره سيؤثر على 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 اكب ــر مقارن ــة ب ــاألنواع
األخرى مـن فئـات األسـهم األخـرى .ويعـد كـال مـن مخـاطر تـأخر اإلدراج ،واملشـاركه املحـدودة او عـدم املشـاركة فـي مثـل هـذه
بحقوق األولوية
الطروح ــات م ــن املخ ــاطر األساس ــية الت ــي تتع ــرض له ــا حق ــوق األولوي ــة .ان القيم ــة الس ــوقية لحق ــوق الش ــركة خ ــالل فت ــرة
الطــرح ق ــد التعك ــس القيم ــة الس ــوقية للحق ــوق بع ــد الط ــرح باإلض ــافة الــى ان الســعر الس ــو ي لس ــهم الش ــركة قــد اليك ــون
مس ــتقرا وق ــد يك ــون عرض ــة للتقلب ــات الناتج ــة ع ــن التغي ــر ف ــي اتجاه ــات الس ــوق ذات العالق ــة بحق ــوق الش ــركة او بأس ــهم
الشـركة القائمــة .وتوقعــات السـوق للســعر املحتمــل للحقـوق ممــا قــد يســبب تذبـذبات ســعرية والتــي بـدورها قــد يكــون لهــا
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تاثيرا سلبي على سعر الوحدة.
مخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطر تعليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ق ــد ي ــؤدي تعلي ــق الت ــداول ف ــي الس ــوق كك ــل او ف ــي مجموع ــة م ــن األوراق املالي ــة ال ــي عــدم ت ــوفر النق ــد او فق ــدان ع ــدد م ــن
التداول
الفــرص اإلســتثمارية ممــا ،قــديؤثر ســلبا علــى اصــول الصــندوق وعلــى ســعر الوحــدة فــي الصــندوق ،وبالتــالي قــد يــؤثر ســلبا
على اداء الصندوق ،وعلى مالكي الوحدات.
قد يتحمـل مـالكي الوحـدات اآلثـار الزكويـة والضـريبية املترتبـة علـى اإلشـتراك او اإلحتفـا او اإلسـترداد للوحـدات بموجـب
مخاطر الضريبة
القــوانين الس ــارية ف ــي البلــدان الت ــي يحمل ــون جنســيفها او رخص ــة األقام ــة فيهــا او تعتب ــر مح ــل اقامــة عادي ــة لهــم او موطن ــا
والزكاة و مخاطر
ق
مختــارا .ويتحم ــل مــالكي الوح ــدات مســؤولية دف ــع الض ــريبة والزكــاة ان وج ــدت علــى اس ــتثمارتهم فــي الص ــندو او علــى اي
ضريبة القيمة
زيــادة فــي راس املــال الناشــئة عنهــا .وقــد يترتــب علــى ذلـ اثــر ســلبي علــى اصــول الصــندوق وســعرالوحدة ،وبالتــالي قــد يــؤثر
املضافة:
ســلبا علــى اداء الصــندوق وعلــى مــالكي الوحــدات .كمــا بتــاريخ هــذه الشــروط واالحكــام ،ال يخضــع االســتثمار فــي الصــندوق
لض ــريبة دخ ــل أو ض ــريبة اس ــتقطاع أو ض ــريبة عل ــى األرب ــاح الرأس ــمالية أو أي ض ــريبة أخ ــرى ذات ص ــلة ،إال أن ــه تــم الب ــدء
بتطبي ـق ضــريبة القيم ــة املضــافة ف ــي اململكــة م ــن  1ينــاير 2018م .وبموجــب الالئح ــة التنفيذيــة لض ــريبة القيمــة املض ــافة
الصــادرة مــؤخرا فــي اململكــة ،فةنــه لــيس مــن املتوقــع أن يخضــع االســتثمار فــي الصــندوق لضــريبة القيمــة املضــافة ،إال أنــه
ينبغي على املستثمرين طلب املشورة فيما يتعلق بتأثير ضريبة القيمة املضافة فيما يتعلق باستثمارهم في الصندوق.
مخاطر تأخر ادراج  :مـن املمكـن ان يحـد تـأخير فــي ادراج اسـهم شـركة مـا تـم اإلكتتــاب فـي اسـهمها خـالل فتـرة الطــرح األولـي لفتـرة غيـر محــددة.
وذلـ قــد يــؤدي الــى عــدم قــدرة الصــندوق علــى اإلســتفادة مــن املبــالغ التــي تــم اســتثمارها فــي الطــرح األولــي وبالتــالي قــد يــؤثر
سلبا على اداء الصندوق وعلى مالكي الوحدات..
مخــاطر اإلســتثمار فــي اإلستثمار في السوق املوازية ( نمو) ذو مخاطر عالية ومنها مخاطر شح السيولة ،مخاطر التذبذب الكبير في سـعر السـهم
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق املوازي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ومخاطر الشفافية.
(نمو):
مخاطر طبيعة االستثمار:
االستثمار في الصندوق يتطلب التزامـا كمـا هـو مبـين فـي هـذه الشـروط واألحكـام ،مـع عـدم وجـود ضـمانات لتحقيـق عوائـد
عل 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 عل ــى
استثماراته في الوقت املناسب أو فـي أي وقـت علـى اإلطـالق .وقـد ال تكـون هنـاك إمكانيـة لبيـع أصـوله أو التصـرف فيهـا .وإذا
ما تقرر التصرف فيها بالبيع قد ال تكون هناك إمكانيـة لبيعهـا بسـعر يعتقـد مـدير الصـندوق أنـه يمثـل القيمـة العادلـة لهـا
أو أن يتم بيعها في اإلطار الزمني الذي يطلبه الصندوق .وبناء علـى مـا سـبق ،فـةن الصـندوق قـد ال يـتمكن أبـدا مـن تحقيـق
أي عائد على أصوله.
املخـ ـ ـ ـ ــاطر املتعلق ـ ـ ـ ـ ــة
مخاطر االستثمار العقارية:
بالص ــناديق العقاري ــة
االس ــتثمارات ف ــي الص ــناديق العقاري ــة املتداول ــة ف ــي اململك ــة تت ــأثر ب ــالظروف االقتص ــادية املحلي ــة ،ول ــذل ف ــةن املؤش ـرات
املتداولة:
االقتصادية العامة مثل النمو االقتصادي وعرض النقد وأسـعار الفائـدة املحليـة وغيرهـا مـن العوامـل سـتؤثر علـى عوائـد
الصندوق وتوزيعاته.
مخاطر السيولة:
ال ينبغي النظر إلى كـون الصـندوق متـداول فـي السـوق املاليـة السـعودية (تـداول) كةشـارة إلـى أنـه سـوف يكـون هنـاك سـوق
نشط ذا سيولة للوحدات أو أنه سوف يتطور ،أو أنه في حال تطوره ،بأنه سـوف يسـتمر علـى ذلـ الحـال .وفـي حـال عـدم
تطور السوق ذو نسب سيولة عالية ،فقد تتأثر سيولة الوحدات وأسعار تداولها على نحو سـلبي .وباإلضـافة إلـى ذلـ  ،فـي
حــال عــدم تطــوير هــذه الســوق ،قــد يكــون للتعــامالت الصــغيرة نســبيا تــأثير ســلبي كبيــر علــى أســعار الوحــدات ويكــون مــن
الصـعب تنفيـذ تعــامالت تتضـمن عــددا كبيـرا مــن الوحـدات بســعر ثابـت .وقــد يشـير العــدد املحـدود مــن الوحـدات  /مــالكي
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الوحدات إلى وجود مستويات سيولة محدودة في هذه الوحدات األمر الذي قد يؤثر سلبا على ما يلي:
قدرة املستثمر على تحقيق مردود من بعض أو كل استثماراته
السعر الذي من خالله يتم تداول الوحـدات فـي السـوق .باإلضـافة إلـى أنـه قـد يـتم إصـدار نسـبة كبيـرة مـن الوحـدات
إلى عدد محدود من املستثمرين ،وهو األمر الذي يؤثر سلبا على سيولة السوق.
 يقر مال الوحدات بتحمل كامل املسؤولية عن اي خسارة مالية قد تنتج عن االستثمار في الصندوق علما ان سعر الوحده معرض لالنخفاضو عند االسترداد و قد ال يستلم كامل املبلغ املستثمر عند االشتراك.
 إن االســتثمار فــي الصــندوق ال يعــد وديعــة لــدى أي بنـ محلــي يســوق أو يبيــع األوراق املاليــة أو تــابع لصــندوق االســتثمار .ويتحمــل مــالكي وحــداتالصـ ــندوق مسـ ــؤولية أيـ ــة خسـ ــائر ماليـ ــة قـ ــد تترتـ ــب علـ ــى االسـ ــتثمار فـ ــي الصـ ــندوق ،عـ ــدا فـ ــي حـ ــاالت التعـ ــدي أو اإلهمـ ــال أو التقصـ ــير مـ ــن قبـ ــل
مديرالصندوق القابلة لإلثبات نظاما .وعلى املستثمر أن يمتل القدرة على تقبل أي مخاطر محتملة وتحملها دون أن تترك تبعات جوهرية.
 .4معلومات عامة:
أ .الفئة املستهدفة ل ستثمار في الصندوق:
املستثمرين األفراد أو املؤسسات من القطاع الحكومي أو الخاص من املستثمرين املحليين أو األجانب املؤهلين.
ب .سياسة توزيع األرباح:
لن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح على مالكي الوحدات وسوف يعاد استثمارها في الصندوق لصالح مالكي الوحدات.
-

األداء السابق لصندوق اإلستثمار:

الفت ة
منذ التنسيس
د -قائمة حقوق امل

العائد %
%6.47-

وحقوق التصويت في اإلجتماعات:



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



تزويد مالكي الوحدات بالتقارير التي تشمل تفاصيل اإلشتراك ،صافي قيمة الصندوق  ،عدد الوحدات ،سعر الوحدة وسجل بجميع العمليات من
قبل مال الوحدات.
أخذ املوافقة أو اإلشعار في حال أي تغير في شروط وأحكام الصندوق على حسب ماتقتضيه الئحة صناديق االستثمار.



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



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



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





ه -مسؤوليات م الوحدات:
ق
يتحمل مال الوحدات كامل املسؤولية عن أي خسارة مالية قد تنتج عن االستثمار في الصندو .
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و -الةاالت الت تستوج إنهاء الصندوق:
ملجلــس إدارة الصــندوق الحــق فــي إنهــاء الصــندوق وذل ـ بنــاء علــى توصــيات مــدير الصــندوق بــأن قيمــة أصــول الصــندوق أو معــدل العائــد املســفهدف غيــر
كافي ــة ملواص ــلة تش ــغيل الص ــندوق ،أو هن ــاك تغييـ ـرا ف ــي ال ــنظم والل ــوائح أو ف ــي حال ــة ح ــدو أي ظ ــروف أخ ــرى يعتبره ــا م ــدير الص ــندوق س ــببا لتص ــفية
الصــندوق ،او ان هنــاك حــدثا متوقعــا ســيؤدي إلــى إعتبــار وجــود الصــندوق غيــر نظــامي ،اإلجـراءات الخاصــة بةنهــاء الصــندوق كمــا جــاء فــي الئحــة صــناديق
اإلستثمار:


إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق ،فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا برغبته فـي ذلـ قبـل مـدة التقـل عـن ( )21يومـا
من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق العام فيه ،دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.
إذا كانــت مــدة الصــندوق العــام محــددة وفقــا لشــروط وأحكــام الصــندوق ،فيجــب علــى مــدير الصــندوق إنهــاء الصــندوق فــور إنفهــاء تلـ املــدة،
وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا قبل إنفهاء مدة الصندوق بمدة التقل عن ( )21يوما.
على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور إنفهائه ،وذل دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.



وسوف يعلن مدير الصندوق في موقعه اإللكتروني وموقع شركة السوق املالية (تداول) عن إنفهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته.




ز -اإلقرار م مدير الصندوق بوجود الية داخلية لتقويم املخاطر املتعلقة بنصول الصندوق:
يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم املخاطر املتعلقة في االستثمار في الصندوق.
 .5مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:
أ -أنوا املدفوعات م أصول صندوق اإلستثمار:


رسوم اإلشت ا :

مــا تصــل نســبته إلــى اثنــان فــي املائــة ( )%2كحــد اقصـ ى مــن مبلــغ االشــتراك (يكــون الــدفع مقــدما) ،يــدفعها مالـ الوحــدات املحتمــل ويــتم خصــمها مــن مبلــغ
االشتراك.


رسوم إدارة مدير الصندوق:
يــدفع الصــندوق رســوم إدارة مــا نســبته واحــد وخمســة وســبعون مــن مائــة فــي املائــة ( )%1.75ســنويا مــن صــافي قيمــة أصــول الصــندوق (تحتســب هــذه
الرسـوم وتتـراكم فــي كـل يــوم تقـويم و تـدفع شــهريا) إلـى مــدير الصـندوق نظيـر إدارتــه للصـندوق وكمــا هـو موضـح فــي ملخـص اإلفصــاح املـالي رقــم (،)34
وتصبح تل الرسوم مستحقة الدفع وواجبة السداد خالل خمسة أيام عمل بعد نهاية كل شهر في كل سنة مالية.



رسوم أم ن الةف و رسوم املصاريف اإلدارية:

يتكفل الصندوق كذل بدفع رسوم سنوية بنسبة ثالثه من مائة في املائة ( )%0.03سنويا ،وباالضافه الى  1من مائه في املائه( )%0.01رسوم تداول
وبحد أقص ى  250ألف ريال لرسوم تداول تحتسب هذه الرسوم وتتراكم في كل يوم تقويم بناء على صافي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها
شهريا.


رسوم نشر املعلومات عل موقع تداول:
دفع مبلغ مقطوع قدرة  5.000ريال سعودي سنويا لصالح شركة السوق املالية "تداول"  .وتحسب هذه الرسوم وتتراكم كـل يـوم تقـويم وتسـتقطع
من صافي قيمة اصول الصندوق ويتم اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق.
أ .الرسوم الرقابية:
يتحمل الصندوق الرسوم الرقابية للصندوق سنويامبلغ مقطوع وقدره ( )7500ريال سنويا ،وتحسب هذه الرسوم وتتراكم كل يوم تقويم من
صافي قيمة اصول الصندوق ويتم اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق.
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رسوم اإلست داد:
اليوجد



رسوم اإلست داد املبكر:
اليوجد



رسوم مراجع الةسابات:
سيحصل مراجع الحسابات على مبلغ مقطوع قدرة عشرون ألف ( )20,000ريال سعودي في السنة املالية وتحتسب وتتراكم كل يوم تقويم ،
وسيتم خصم الرسوم من صافي قيمة اصول الصندوق ،ويتم الدفع على قسطين متساويين  %50تدفع عند بداية العام املالي للصندوق ،و %50
عند نهاية العام املالي للصندوق ،وذل بعدإصدار تقرير املراجعة واصدار القوائم املالية املراجعة للصندوق.
مصاريف تمويل الصندوق:
ت ــدفع حس ــب االس ــعار الس ــائدة ف ــي الس ــوق  .وتس ــتقطع م ــن ص ــافي قيم ــة اص ــول الص ــندوق وتحس ــب ه ــذه الرس ــوم وتت ـراكم ك ــل ي ــوم تق ــويم وي ــتم
اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق.
مكاف ت أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقل ن:
يتحمل الصندوق مصاريف مكافآت أعضـاء مجلـس إدارة الصـندوق املسـتقلين ،حيـث يحصـل كـل عضـو مسـتقل علـى مبلـغ ( )5,000خمسـة أالف





ريال سعودي لكل اجتماع وبعدد أربعة اجتماعات في السنة املالية بحد أقصـ ى وبمـا يعـادل  40,000ريـال سـعودي لالعضـاء املسـتقلين ككـل تحسـب
هذه الرسوم وتتراكم 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 علــى مبلــغ ( )8000ثمانيــة أالف ريــال ســعودي وبمــا يعــادل
 24000ريال سعودي العضاء الهيئة ككل ،وتحسب هذه الرسوم وتتراكم كل يوم تقـويم مـن صـافي قيمـة اصـول الصـندوق ويـتم اقتطاعهـا فـي نهايـة
كل سنة مالية للصندوق.



مصاريف التعامل:
يتحمل الصندوق كافة مصاريف التعامل املتكبدة في عمليـة بيـع وشـراء األسـهم فـي سـوق األسـهم السـعودية بنـاءا علـى األسـعار السـائدة واملعمـول بهـا
في األسواق التي يستثمر الصندوق فيها ويتم سدادها من أصول الصندوق  ،عند تنفيذ الصـفقات  .وسـيتم االفصـاح عـن اجمـالي قيمفهـا فـي التقـارير
السنوية املدققة والنصف سنوية وملخص اإلفصاح املالي في نهاية كل سنة مالية للصندوق.



ضريبة القيمة املضافة :
سيتم تطبيق ضريبة القيمـة املضـافة حسـب تعليمـات الالئحـة التنفيذيـة الصـادرة مـن الهيئـة العامـة للزكـاة والـدخل علـى جميـع الرسـوم واملصـاريف
واألتعاب والتكاليف.
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ب -جدول يوضح جميع الرسوم واملصاريف:
انوا الرسوم
رسوم االشت ا
اتعاب االدارة

رسذذوم ام ذ ن الةف ذ وام ذ ن السذذجل ومقذذدم
الخدمات االدارية

رسوم املراجع الخارجي

مصاريف التعامل
رسوم نشر البيانات عل موقع تداول

رسوم املؤشر االست شادي

أتعاب اعضاء مجلس االدار املستقل ن

مكافنة أعضاء الهيئة الشرعية

الرسوم الرقابية

طريقة احتساب الرسوم واملصاريف
تدفع مقدما قبل االشذت ا فذي الصذندوق مذ قبذل العميذل
وتخصم م مبلغ االشت ا
تحتس ذ وتت ذ اكم ف ذذي ك ذذل ي ذذوم تق ذذويم وتس ذذتقطع م ذ ص ذذافي
قيم ذ ذ ذذة اص ذ ذ ذذول الص ذ ذ ذذندوق ش ذ ذ ذذهريا (اص ذ ذ ذذول الص ذ ذ ذذندوق×
النسبة املئوية)
نسذ ذ ذ ذذبة ر ر ذ ذ ذ ذ م ذ ذ ذ ذ مائذ ذ ذ ذذة فذ ذ ذ ذذي املائذ ذ ذ ذذة ( )%0.03سذ ذ ذ ذذنويا،
وباالض ذ ذذاف ايذ ذ ذ  1م ذ ذ ذ مائذ ذ ذ فذ ذ ذذي املائذ ذ ذ ( )%0.01رسذ ذ ذذوم
تذ ذ ذذداول وبحذ ذ ذذد أقص ذ ذ ذ ى  250ألذ ذ ذذف ريذ ذ ذذال لرسذ ذ ذذوم تذ ذ ذذداول
تحتسذ ذ ه ذذذ الرس ذذوم وتتذ ذ اكم ف ذذي ك ذذل ي ذذوم تق ذذويم بن ذذاء
عل ذ ذ ذ صذ ذ ذذافي قيمذ ذ ذذة أصذ ذ ذذول الصذ ذ ذذندوق ويذ ذ ذذتم اقتطاعهذ ذ ذذا
شهريا.
تحسذ ذ وتتذ ذ اكم ك ذذل ي ذذوم تق ذذويم مذ ذ ص ذذافي قيم ذذة اص ذذول
الصذذندوق وتخصذذم سذذنويا() ريذذال سذذعودي للسذذنة االوي ذ ،
ومبلغ() ريال سعودي للسنوات ال حقة
تحس ذ ذ ف ذ ذذي ح ذ ذذال وج ذ ذذود ص ذ ذذفقات بض ذ ذذرب إجم ذ ذذايي قيم ذ ذذة
الصفقة في النسبة املئوية لتكلفة العلمية.
مبلذ ذ ذذغ خمسذ ذ ذذة اال ( )5,000ريذ ذ ذذال سذ ذ ذذعودي فذ ذ ذذي السذ ذ ذذنة
املالي ذذة تس ذذتقطع س ذذنويا.تحتسذ ذ وتت ذ اكم ك ذذل ي ذذوم تق ذذويم
م ذ صذذافي قيمذذة اصذذول الصذذندوق وتخصذذم سذذنويا() ريذذال
سعودي
مبلذذغ ( )1,000دوالر أمريكذذي ،أي مذذا يعذذادل حاليذذا (30,000
ريذذال س ذذعودي) للسذذنة األوي ذ م ذ عم ذذل الصذذندوق ،ومبل ذذغ
( )7,000دوالر أمريكذذي ،أي مذذا يعذذادل حاليذذا ( 26,250ريذذال
س ذذعودي) للسذذنوات ال حق ذذة،و ت ذذدفع مل ذذزود الخدم ذذة وه ذذو
ش ذذركة س ذذتنادرد أن ذذد ب ذذورز وتحس ذ ه ذذذ الرس ذذوم وتت ذ اكم
ك ذذل ي ذذوم تق ذذويم مذ ذ ص ذذافي قيم ذذة اص ذذول الص ذذندوق وي ذذتم
اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق.
مبلذذغ ( )5,000خمس ذذة أال ري ذذال سذذعودي لك ذذل اجتم ذذا
وبع ذ ذ ذ ذذدد أربع ذ ذ ذ ذذة اجتماع ذ ذ ذ ذذات ف ذ ذ ذ ذذي الس ذ ذ ذ ذذنة املالي ذ ذ ذ ذذة بح ذ ذ ذ ذذد
أقص ذ ى 20000ري ذذال س ذذعودي س ذذنويا لك ذذل عض ذذو مس ذذتقل
وبما يعادل  40,000ريال سعودي تحسذ وتتذ اكم كذل يذوم
تق ذ ذذويم مذ ذ ذ ص ذ ذذافي قيم ذ ذذة اص ذ ذذول الص ذ ذذندوق ل عض ذ ذذاء
املس ذذتقل ن كك ذذل وت ذذدفع املكاف ذذا بع ذذد ك ذذل اجتم ذذا ملجل ذذس
ادارة الصندوق
حيذث يحصذل كذل عضذو علذ مبلذغ ( )1,000رمانيذة أال
ري ذذال س ذذعودي س ذذنويا وبم ذذا يع ذذادل  24,000ري ذذال س ذذعودي
العضاء الهيئذة ككذل ،و تحسذ وتتذ اكم فذي كذل يذوم تقذويم
م صافي قيمة اصول الصندوق وتدفع املكافا سنويا.
مبل ذذغ س ذذبعة اال وخمس ذذمائة ( )7,500ري ذذال س ذذعودي ف ذذي
الس ذذنة املالي ذذة تس ذذتقطع س ذذنويا.تحسذ ذ وتتذ ذ اكم ك ذذل ي ذذوم
تق ذ ذ ذذويم م ذ ذ ذ ص ذ ذ ذذافي قيم ذ ذ ذذة اص ذ ذ ذذول الص ذ ذ ذذندوق وتخص ذ ذ ذذم
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م حظات

تم تحميلها عل الصندوق

%xxx

xxx

تم تحميلها عل الصندوق

%xxx

xxx

تم تحميلها عل الصندوق

%xxx

xxx

تم تحميلها عل الصندوق

%xxx

xxx

تم تحميلها عل الصندوق

%xxx

xxx

تم تحميلها عل الصندوق

%xxx

xxx

تم تحميلها عل الصندوق

%xxx

xxx

تم تحميلها عل الصندوق

%xxx

xxx

تم تحميلها عل الصندوق

سنويا() ريال سعودي
%xxx

اجمايي الرسوم
متوسط صافي قيمة األصول لعام xxxx

xxx
xxx

 مقابل الصفقات الت يجوز فرضها فيما يتعلق برسوم االشت ا واالست داد :الينطبق
د -العموالت الخاصة ملدير الصندوق:
ال ينطبق
ه -مثال إفت اض يوضح جميع الرسوم واملصاريف ومقابل الصفقات الت دفعت م أصول الصندوق:
بذذافت اض ان عمذذي مذذا اسذذتثمر بالصذذندوق مبلذذغ مائذذة الذذف ريذذال سذذعودي ( 100,000ريذذال سذذعودي) والذذذي يبلذذغ حجمذذة عشذذرة م يذ ن ريذذال سذذعودي
( 100,000,000ريال سعودي) وكان العائد السنوي عشرة باملائة (.)%10
نو الرسوم

نسبة الرسوم م صافي قيمة األصول
(سنوي)*
 %2.00م مبلغ االشت ا

رسوم االشت ا
إجمايي أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة املستقل ن (نسبة
%0.04
وتناس )
%0.024
مكافنة أعضاء الهيئة الشرعية
%0.02
أتعاب املراجع الخارجي
%0.0075
الرسوم الرقابية
رسوم نشر البيانات عل موقع تداول
% 0.005
%0.03
رسوم املؤشر االست شادي
%1.75
أتعاب اإلدارة
%0.04
رسوم أم ن الةف وأم ن السجل ومقدم الخدمات اإلدارية
%1.92
إجمايي الرسوم
%1.01
صافي العائد املحقق خ ل الفت ة
مبلغ االستثمار نهاية املدة
*نسبة قيمة الرسوم= (قيمة الرسوم م صافي قيمة األصول÷ املبلغ املستثمر )×100
**قيمة الرسوم من صافي قيمة األصول= (مبلغ الرسوم السنوي ÷ حجم الصندوق)× املبلغ املستثمر
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قيمة الرسوم م صافي قيمة األصول سنوي
ريال سعودي**
 2,000ريال سعودي (غ مبلغ االستثمار)
40ريال سعودي سنويا
 24ريال سعودي سنويا
 20ريال سعودي سنويا
 7.5ريال سعودي سنويا
 5ريال سعودي سنويا
 30ريال سعودي سنويا
 1,750ريال سعودي سنويا
 40ريال سعودي سنويا
 1920ريال سعودي سنويا
 1010ريال سعودي
108080ريال سعودي

 .6التقويم والتسع :
أ -تفاصيل كيفية تقويم أصول الصندوق:
يحتسب سعر وحدة الصندوق في األيام املوضحة في امللحق (يوم التقويم) ،على أساس أسعار األوراق املالية تحت اإلدارة عند إغـالق السـوق
(يـوم التقيـيم) .إذا لـم يكـن يـوم التقيـيم يـوم عمـل ،فسيحتسـب التقيـيم فـي يـوم التقيـيم النظـامي التـالي .إذا لـم تتـوفر أسـعار اإلغـالق لألصـول
تحت اإلدارة في يوم التقييم ألي سبب كان ،فستعتمد أسعار اإلغالق السابقة املتاحة للتقييم .وسـيتم احتسـاب صـافي قيمـة األصـول ألغـراض
الشـراء أو االســترداد مــن خــالل طــرح التزامـات الصــندوق بمــا فيهــا الرســوم املبينـة فــي ملخــص اإلفصــاح املــالي مـن إجمــالي قيمــة أصــول الصــندوق
وثــم يحــدد ســعر الوحــدة بقســمة الــرقم النــاتج مــن هــذه العمليــة علــى إجمــالي عــدد وحــدات الصــندوق القائمــة فــي تــاريخ التقيــيم ،علــى أن يــتم
تقييم أصول الصندوق في كل يوم عمل بعد إقفال سوق األسهم في ذل اليوم.
سيتم احتساب صافي قيمة األصول للوحـدة بغـرض شـراء أو اسـترداد الوحـدات باسـتخدام املعادلـة التاليـة( :أ) إجمـالي القيمـة العادلـة ألصـول
الصندوق ناقصا إجمـالي الخصـوم بمـا فـي ذلـ أي رسـوم ومصـروفات علـى الصـندوق مسـتحقة وغيـر مدفوعـة مقسـومة علـى (ب) إجمـالي عـدد
وحدات الصندوق القائمة قبل يوم التقييم ذي العالقة.
يجوز ملدير الصندوق أن يوقف التعامل مؤقتا في تعامالت الصندوق إذا ما رأى أن تقييم أصول الصندوق أصبح غير ممكن.

ب -عدد نقاط التقويم وتكرارها:
سـيتم عمــل التقيـيم للوحــدات يـومي األحــد والثالثـاء ،كمــا سـيتم اإلعــالن عـن ســعر الوحـدة فــي املوقـع االلكترونــي ملـدير الصــندوق يـومي االثنــين
واالربعاء كما سيعلن عن سعر الوحدة في املوقع االلكتروني للسوق املالية السعودية (تداول).

-

اإلجراءات املتخذة في حالة التقويم أو التسع الخاطئ:
 .1فـي حـال تقـويم أصـل مـن أصـول الصـندوق العـام بشـكل خـاطئ أو حسـاب سـعر وحـدة بشـكل خـاطئ ،فسـوف يقـوم مـدير الصـندوق بتوثيــق
ذل .
 .2سوف يقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين (بما في ذل مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطـاء التقـويم
أو التسعير دون تأخير.
.3إبالغ هيئة السوق املالية فورا عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل مانسبته  %0,5أو أكثر من سـعر الوحـدة واإلفصـاح عـن ذلـ فـورا
في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق (تداول )وفي تقارير الصندوق العام التى يعدها مدير الصندوق.
 .4ســوف يقــدم مــدير الصــندوق لهيئــة الســوق املاليــة تقــاريره املطلوبــة وفقــا للمــادة ( )72مــن الئحــة صــناديق اإلســتثمار ملخصــا بجميــع أخطــاء
التقويم والتسعير.

د -إحتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات اإلشت ا واإلست داد:
سيتم احتساب صافي قيمة األصول ألغراض الشراء أو اإلسترداد من خالل طرح التزامات الصندوق بما فيها الرسوم املبينة في هذه املذكرة من إجمالي
قيمة أصول الصندوق وثم يحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من هذه العملية على إجمالي عدد وحدات الصندوق.
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ه -مكان نشر سعر الوحدات:
سيتم عمل التقييم للوحدات يومي األحد والثالثاء ،كما سيتم اإلعالن عن سعر الوحدة في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق www.arbahcapital.com
يومي االثنين واالربعاء كما سيعلن عن سعر الوحدة في املوقع االلكتروني للسوق املالية السعودية (تداول)www.tadawul.com
 .7التعامل:
أ -تاري البدء واملدة والسعر االويي:
تاريخ بدء الطرح االولي هو يوم 2017/01/11م
مدة الطرح االولي هي  5أيام .سعر الوحدة عند بداية طرح الصندوق ( )10ريال سعودي.
ب -التاري املحدد والنها ي لتقديم طلبات االشت ا واالست داد:
يمكن االشتراك في الصندوق في يومي األثنين و األربعاء من كل أسبوع ،ويعتبر أي استثمار من املشتركين نافذا وسيكون االسـتثمار مبنـي علـى
الســعر التــالي املعتمــد فــي أقــرب يــوم تقيــيم بعــد يــوم االشــتراك حســب املحــدد فــي امللحــق ،ويتعــين علــى املســتثمر الراغــب فــي شـراء وحــدات فــي
الص ــندوق س ــواء ك ــان ش ــخص ف ــردا أو شخص ــية اعتباري ــة تعبئ ــة نم ــوذج االش ــتراك إض ــافة إل ــى توقي ــع ه ــذه الش ــروط واألحك ــام الخاصـ ـة
باالشتراك في الصندوق وتسليمها إلى مدير الصندوق مرفقا معها قسيمة اإليداع للمبلـغ الـالزم لالشـتراك أو تفـويض بخصـم ذلـ املبلـغ مـن
الحساب بالبن في أي يوم عمل.
بةمكان املستثمر تسليم نماذج االشتراك املستوفاة عن طريـق البريـد أو البريـد السـريع أو مناولـة باليـد أو إرسـالها مـن خـالل الوسـائل االلكترونيـة
املرخص بها وسيكون االشتراك مرتبطا بوصـول معلومـات االشـتراك بنجـاح وبشـكل كامـل ،علمـا بـان املـدير لـن يكـون مسـئوال عـن عـدم وصـول أو
استالم املعلومات بسبب أي خلل فني في نظام املشترك.
سيتم اعتماد طلب االشتراك الذي يتم استالمه من قبل مدير الصندوق عند استالم املبلغ الالزم لشراء وحدات الصندوق أيام االشـتراك أو مـا
قبل ذل حسب املحدد في امللحق املرفق .طلبات االشتراك التي يتم استالمها بعد آخر موعد الستقبال الطلبات املحددة (السـاعة  12:00ظهـرا
من يومي األحد والثالثاء) ستصبح نافذة في يوم التقييم التالي.
 إجراءات االشت ا واالست داد:

إجراءات االشت ا
يمك االشت ا في الصندوق في يومي األرن ن و األربعاء م كذل أسذبو  ،ويعتبذ أي اسذتثمار مذ املشذت ك ن نافذذا وسذيكون االسذتثمار مبنذ
عل السعر التايي املعتمد في أقرب يوم تقييم بعد يوم االشت ا حس املحدد في امللةق ،ويتع ن عل املستثمر الراغ فذي شذراء وحذدات
فذذي الصذذندوق سذذواء كذذان شذذخ فذذردا أو شخصذذية اعتباريذذة تعبئذذة نمذذوذ االشذذت ا إضذذافة إي ذ توقيذذع هذذذ الشذذروط واألحكذذام الخاصذذة
باالشت ا في الصندوق وتسليمها إيذ مذدير الصذندوق مرفقذا معهذا قسذيمة اإليذدا للمبلذغ الذ زم ل شذت ا أو تفذويض بخصذم ذلذ املبلذغ
م الةساب بالبن في أي يوم عمل.
بإمكذذان املسذذتثمر تسذذليم نمذذاذ االشذذت ا املسذذتوفاة ع ذ طريذذق الب يذذد أو الب يذذد السذذريع أو مناولذذة باليذذد أو إرسذذالها م ذ خ ذ ل الوسذذائل
االلكت ونية املرخ بها وسيكون االشت ا مرتبطا بوصول معلومذات االشذت ا بنجذاح وبشذكل كامذل ،علمذا بذان املذدير لذ يكذون مسذئوال
ع عدم وصول أو است م املعلومات بسب أي خلل فن في نظام املشت .
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إجراءات االست داد
يجوز ملالكي الوحدات است داد جزء أو كل وحداتهم باستكمال وتوقيع طل االست داد وتقديم إرسال الطلبات املكتملذة عذ طريذق الب يذد
أو الب يذذد الس ذذريع أو مناولذذة باليذذد أو م ذ خ ذ ل إرسذذالها الف ذذاكس ،وفذذي حال ذذة اإلرسذذال ع ذ طريذذق الفذذاكس ،يج ذ اإلس ذرا بإرسذذال أص ذذل
نموذ طل االست داد بصورة فورية ع طريق الب يد أو تسليم النموذ باملناولة اليدوية إي شركة أربذاح املاليذة علمذا بذنن عذدم الذتمك
م تقديم النموذ األصلي لطل االست داد قد يؤدي إي إلغاء طل االست داد؛ ويخضذع ذلذ لتقذدير مذدير الصذندوق .وإن نمذوذ طلذ
االست داد ،حال تسليم  ،سو يكون غ قابل لإللغاء ويتعذر تغي أو سةب بعد تسليم بدون موافقة مدير الصندوق.

 مكان تقديم طلبات االشت ا واالست داد ملدير الصندوق:
زيارة مالكي الوحدات للمقر الرئيس ي لشركة أرباح املالية على العنوان التالي:
شركـة أربــاح املالية ،مركز سعد العبدالكريم املعمر لألعمال  ،الطابق الثامن ،شارع الخليج  ،الدمـام ص.ب  8807الدمـام  31492اململكـة
العربية السعودية


اقص ى فت ة زمنية تفصل ب ن اإلست داد ودفع عوائد اإلست داد لةامل الوحدات:
بةمكان املستثمر استالم املبلغ املسترد بموجب حوالة في حسابه الخاص ،وسيتم إيداع املبالغ املستردة في حساب العميل خـالل ( )3أيـام
عمل كحد أقص ى.

د -سجل مالكي الوحدات:


سيقوم مدير الصندوق بةعداد سجل محد ملالكي الوحدات وفقا ملتطلبات الئحة صناديق اإلستثمار ،وحفظة في اململكة العربية
السعودية.
ُيعد سجل مالكي الوحدات دليال قاطعا على ملكية الوحدات املثبتة فيه .



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



ُ
ه -أن أموال االشت ا املتسلمة سو تستثمر في الودا ذع البنكيذة وصذفقات سذوق النقذد ،واملب مذة مذع طذر خاضذع لتنظذيم مؤسسذة النقذد أو
لهيئة رقابية ممارلة للمؤسسة خار اململكة،
و -الةد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمع :
الحد األدني  10مالييين ريال سعودي.
ح -اإلجراءات التصةيحية ال زمة لضمان إستيفاء متطل  10م ي ن ريال سعودي أو مايعادلها كحد أدني لصافي أصول الصندوق:
في حال طلب هيئة السوق املالية بالقيام بأي إجراء تأحيدي فأن مدير الصندوق سيلتزم بجميع اللوائح والتعليمات ذات العالقة من هيئة السوق
املالية.
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ط -الةاالت الت يؤجل أو يعلق معها التعامل في وحدات الصندوق واإلجراءات املتبعة:
 .1يحتف مدير الصندوق بالحق في رفض اإلشتراك في الحاالت التالية:
أ .فـي حــال أدى هــذا اإلشـتراك الــى خــرق اللــوائح الصـادرة عــن مجلــس هيئـة الســوق املاليــة التــي تطبـق علــى الصــندوق والتـي قــد تفرضــها هيئــة
السوق املالية من وقت الى اخر.
ب .في حال عدم تمكن املشترك من استيفاء متطلبات هذه الشروط واألحكام.
ج .في حال عدم تمكن املشترك من تقديم طلب اشتراك في الصندوق موقع ومعتمد.
د .في حال عدم تمكن املشترك من استيفاء مبلغ اإلشتراك املطلوب.
اذا تم رفض طلب اإلشتراك ألي سبب يقوم مدير الصندوق بةعادة مبلغ اإلشتراك الى املشـترك دون خصـم أي مبـالغ إشـتراكات أن وجـدت ،وذلـ بموجـب
شي يرسل بالبريد اوعبر تحويل بنكي.
ي -اإلجراءات الت يجري بمقتضاها اختيار طلبات االست داد الت ستؤجل:
أقص ى إجمالي مبلغ استرداد مسموح به في أي يوم استرداد هو عشرة في املائة ( )%10من صافي قيمة أصول الصـندوق كمـا فـي آخـر يـوم تقـويم.
إذا تجاوزت قيمة طلبات االسترداد هذا املبلغ ،يحق ملدير الصندوق تخفيض جميع طلبات االسترداد على أساس نسبي وتسترد الوحـدات بنـاء
علــى ذلـ  .ترحــل طلبــات االســترداد التــي ال يــتم اســتيفاكها فــي أي يــوم اســترداد إلــى يــوم االســترداد التــالي ويكــون لهــا األفضــلية شــريطة أال تتجــاوز
قيمة طلبات االسترداد ( )%10من صافي قيمة األصول كما في آخر يوم تقييم.
يجــوز ملــدير الصــندوق ،وبنــاء علــى تقــديره املطلــق تأجيــل أي طلــب اســترداد و/أو تحويــل أن كــان هنــاك تعليــق للتــداول فــي الســوق الرئيســة التــي
يتعامل الصندوق فيها من خالل األوراق املالية أو األصول اململوكة ،سواء كان ذلـ بشـكل عـام أو فيمـا يتعلـق بأصـول الصـندوق والتـي يعتقـد
مدير الصندوق بدرجة معقولة أنها أساسية لحساب صافي قيمة أصول الصندوق.
إذا أدى أي اســترداد إلــى خفــض اســتثمار املســتثمر فــي الصــندوق إلــى اقــل مــن الحــد األدنــى الــالزم فســيتم اســترداد كامــل املبلــغ املســتثمر وســيتم
دفع املبالغ املستردة بعملة الصندوق بقيدها للحساب املعين للمستثمر.
فــي الحــاالت والظــروف القــاهرة والتــي قــد تشــمل إصــدار الق ـرارات الحكوميــة ذات العالقــة بالســوق أو إصــدار تنظيمــات جديــدة مــن الهيئــات
املشرعة ذات العالقة أو خلل في االتصاالت بين الشركة واألسواق أو أي عوامل أخرى تحول بين مـدير الصـندوق وأداء مهامـه تجـاه الصـندوق
ممــا يــؤدي إلــى تعليــق حســاب صــافي قيمــة األصــول .يجــوز ملــدير الصــندوق أن يعلــق مؤقتــا االشــتراك واإلضــافة واالســترداد للوحــدات بعــد أخــذ
املوافقة من هيئة سوق املال.
 .1خصائ

الوحدات:

يمكن ملدير الصندوق إصدار عدد ال محدود من الوحدات في الصندوق وهي وحدات من فئة واحدة .وتمثل كل وحدة حصـة شـائعة متسـاوية
فــي الصــندوق .الوحــدات لــيس لهــا حــق التصــويت فــي الصــندوق ويــتم اســتردادها مــن مــدير الصــندوق فقــط .ســيحتف مــدير الصــندوق بســجل
يوضح جميع مالكي الوحدات وسيتم تسليم املستثمر بعد كل عملية إشعارا يبين جميع التفاصيل املتعلقة بالعملية.
يمتلـ كــل مســتثمر حصــة غيــر مجـزأة فــي أصــول الصــندوق بنــاء علــى صــافي قيمــة األصــول ،ولــن يــتم إصــدار شــهادات للوحــدات مــن قبــل مــدير
الصــندوق ،كمــا ولــن يــتم توزيــع أي أربــاح وســيعاد اســتثمارها فــي الصــندوق والــذي ســينعكس علــى ســعر وحــدة الصــندوق ،وإذا تمــت تصــفية
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الص ــندوق ،ف ــةن جمي ــع الوح ــدات س ــتكون مؤهل ــة للحص ــول عل ــى حص ــة متناس ــبة م ــع ص ــافي أص ــول الص ــندوق املتاح ــة للتوزي ــع عل ــى م ــالكي
الوحدات.
إن الح ــد األدن ــى ملبل ــغ املش ــاركة أو املس ــاهمة ف ــي الص ــندوق ه ــو ( )10000عش ــرة أالف ري ــال لألف ـراد و( )20000عش ــرون أل ــف ري ــال للش ــركات.
ويحتف مدير الصندوق بالحق في تغيير مبلغ الحد األدنى لالشتراك اإلضـافي البـالغ ( 5000خمسـة أالف ريـال لكـل مـن األفـراد أو الشـركات) أو
الدخول في الصندوق على أن يخضع ذل ملوافقة الهيئة.
 .9املحاسبة وتقديم التقارير:
أ -املعلومات ذات الصلة بالتقارير املالية:
يقوم مدير الصندوق بتقديم تقرير دوري بنهاية كل ربع سنة ملالكي الوحدات كحد اقص ى يوضح عمليات املستثمر سواء كانـت اشـتراك أو اسـترداد ،كمـا
تتضمن املعلومات التالية:


صافي قيمة أصول ووحدات الصندوق



عدد وصافي قيمة الوحدات التي يملكها املشترك.

 سجل بصفقات كل مشترك على حدة.
يقوم مدير الصندوق بةعداد التقارير السنوية والتقارير األولية وفقا ملتطلبات املحلق رقم ( )5من الئحة صناديق اإلستثمار.
ب -أماك و وسائل إتاحة تقارير الصندوق:
سيتم إرسال التقارير على العنوان البريدي أو البريد اإللكتروني أو الفاكس كما هو مدون في إتفاقيـة فـتح الحسـاب اإل إذا تـم إشـعار مـدير الصـندوق بـاي
تغييرات في العناوين السابقة ،وفي حال وجود أي خطأ أو أي إستفسار اخر فةنه يجب إبالغ مدير الصندوق خالل ستين ( )60يومـا تقويميـا مـن مـن تـاريخ
كشــف الحســاب والتقــارير وإال ســتعتبر صــحيحة .وســوف تنشــر هــذه التقــارير علــى املوقــع اإللكترونــي ملــدير الصــندوق واملوقــع اإللكترونــي للســوق املاليــة
السعودية (تداول).
 يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية مراجعة للصندوق عند نهاية كل سنة مي دية ،ويتعهد مدير الصندوق بنشر القوائم املالية السنويةاملراجعة ،في نهاية السنة املالية للصندوق في  31ديسمب 2011م.
د -يقوم مدير الصندوق أيضا بإعداد و نشر القوائم املالية السنوية .وسيتم توف هذ القوائم مجانا عند طلبها.
 .10مجلس إدارة الصندوق:
أ.





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

ب .مؤه ت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
 .1األستاذ/عبدالعزيز بن سعد بن محمدالعبدالكريم املعمر (رئيس مجلس إدارة الصندوق)( عضو غير مستقل ) حاصل على درجة املاجستير
ف ــي الخ ــدمات املص ــرفية واملالي ــة االس ــالمية 2009-2008م وماجس ــتير ف ــي إدارة األعم ــال 2005-2008م وش ــهادة البك ــالوريوس م ــن جامع ــة املل ـ فه ــد
للبتــرول واملعــادن  2003-1996يشــغل األســتاذ عبــدالعزيز بــن ســعد العبــدالكريم املعمــر منصــب عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة أربــاح املاليــة يوليــو
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 ، 2017تشمل خبراته في مجال اإلستثمارات وفي سوق األسهم املحليـة  ،وشـغل مناصـب كثيـرة فـي القطـاع الخـاص منهـا عضـو مجلـس املـديرين لشـركة
املستثمرون الدولية القابضة 2013م ،وعضوية غرفة الشرقية ومدير التسويق وخدمات العمالء .
 .2د .حسن خليل محمد املصري ( عضو غير مستقل)
الــرئيس التنفيــذي لشــركة أربــاح املاليــة منــذ مــارس  2013م حتــى تاريخــة ،ويحمــل شــهادة الــدكتوراه فــي املحاســبة 2008م ،وعــدة شــهادات مهنيــة منهــا
شـهادة محاســب قـانوني معتمــد (  )CPAمـن واليــة الينــوي /الواليـات املتحــدة االمريكيـة 1999م .عمــل مـدير مــالي وتــدقيق فـي عــدة شـركات .ولديــه خبــرة
كبي ــرة ف ــي أس ــواق رأس امل ــال وخصوص ــا املنتج ــات االس ــتثمارية االس ــالمية ومح ــاف ال ــدخل الثاب ــت ،وإدارة املح ــاف والص ــناديق االس ــتثمارية ،تقي ــيم
الشركات والتحليل النافي للجهالة باالضافة إلى 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 على
درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة ويسكونسن عام 1987م واملاجستير ادارة اعمال -جامعة البترول عام 1981م قبلها والبكالوريوس من
جامعة املل فهد للبترول واملعادن باململكة العربية السعودية في عام 1981م ،ولدى الدكتور إبراهيم القحطاني خبرات طويلة في العمل والتعليم
في اململكة حيث ترأس قسم (كيه أف يو بي أم) للتمويل واالقتصاد ملدة اربع سنوات في الجامعة وعمل في كثير مناصب مجالس اإلدارات منذ عام
 .1994شارك الدكتور إبراهيم القحطاني في تأسيس العديد من األعمال الصناعية العديدة في اململكة وهو عضو بالجمعية االقتصادية السعودية
وقد نشر الكثير في القضايا املالية واالقتصادية.
 .4األستاذ عمر بن إبراهيم بن سليمان العمر (عضو مستقل)
األستاذ عمر إبراهيم العمر حاصل على ماجستير في املحاسبة من جامعة ميامي ،فلوريدا ،الواليات املتحدة عام 1988م  ،وبكالوريوس في إدارة
األعمال من جامعة املل سعود عام 1984م .حصل على زمالةاملحاسبين القانونيين األمريكية و زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،
وقد شغل العديد من املناصب االدارية في مجال املحاسبة ،وهو عضو مجلس ادارة في عدة شركات.

 أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق:يجتمع املجلس مرتين سنويا على األقل ملراجعة نشاطات املدير والتأكد مـن مطابقفهـا مـع الشـروط واألحكـام ولـوائح االسـتثمار املوضـوعة مـن قبـل مجلـس
إدارة الصندوق باإلضافة إلى الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس الهيئة .أما فيمـا يتعلـق باجتماعـات الصـندوق واجـراءات التصـويت املتبعـه فـي
مجلس ادارة الصندوق ،فسيجتمع املجلس بدعوة خطية من رئيسه ترسل إلى األعضاء قبل أسبوعين من املوعد املحدد لالجتماع ،ويحق لرئيس املجلس
وفــي أي وقــت دعــوة األعضــاء الجتمــاع غيــر رس ـ ي ،ويكــون االجتمــاع صــحيحا إذا حضــر نصــف أعضــاء املجلــس بمــن فــيهم الــرئيس أو مــن ينيبــه األعضــاء
لحضــور اجتماعــات املجلــس علــى أن تكــون اإلنابــة خطيــة ،وان ال ينــوب عــن أكثــر مــن عضــو واحــد فــي ذات االجتمــاع ،وال يحــق لــه التصــويت علــى ق ـرارات
تنطوي على تضارب املصالح ،وفي حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس املجلس .كمـا يجـوز ان تعقـد اجتماعـات مجلـس االدارة مـن
خالل وسائل الكترونية بما في ذل الهاتف .وتشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق  ،على سبيل املثال ال الحصر اآلتي:


املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها.



اإلش ـراف ،ومت ــى ك ــان ذل ـ مناس ــبا ،املص ــادقة عل ــى أي تض ــارب مص ــالح يفأــح عن ــه م ــدير الص ــندوق وفق ــا للم ــادة ( )19م ــن الئح ــة
صناديق االستثمار.
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االجتمــاع مــرتين ســنويا علــى األقــل مــع مســئول االلت ـزام (لجنــة االلت ـزام) لــدى مــدير الصــندوق ومســئول التبليــغ عــن غســل األمــوال
وتمويل اإلرهاب لديه ،للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة املتبعة.



إقرار أية توصية يرفعها املصفي الذي يتم تعيينه بموجب املادة ()22من ألئحةصناديق اإلستثمار.
التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق بالئحة صناديق االستثمار.



التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته 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 تجــاه
مالكي الوحدات واجب اإلخالص و اإلهتمام و بذل الحرص املعقول.





د -تفاصيل مكافات أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
يتلقى اعضاء مجلس االدارة املستقلين بدل أتعاب لقاء الخدمات التي يقدمونها  .مبلغ ( )5,000خمسة أالف ريال سعودي لكل اجتمـاع وبعـدد
أربعـة اجتماعـات فـي السـنة املاليــة بحـد أقصـ ى 20,000ريـال سـعودي ســنويا لكـل عضـو مسـتقل وبمـا يعــادل  40,000ريـال سـعودي سـنويا لكــل
األعضــاء وتحســب هــذه الرســوم وتت ـراكم كــل يــوم تقــويم مــن صــافي قيمــة اصــول الصــندوق لالعضــاء املســتقلين ككــل وتــدفع املكافــاه بعــد كــل
اجتماع ملجلس ادارة الصندوق.
ه -يحرص مدير الصندوق واالطرا ذات الع قة عدم القيام بني عمل ينطوي علي تعارض للمصالح ،وفي حالة حدوث أي تضارب جوهري
للمصالح ب ن مدير الصندوق أو االطرا ذات الع قة فعلي يقوم مدير الصندوق باإلفصاح ع ذل ملجلس إدارة الصندوق وال يوجد
حاليا أي تضاري مصالح.
و -عضويات اعضاء مجلس ادارة الصندوق في صناديق استثمار أخرى:



ال يشغل األستاذ /عبدالعزيز بن سعد بن محمد العبدالكريم املعمر( عضو غير مستقل) منصب عضو اي صندوق استثماري
يشغل د .حسن خليل املصري منصب عضو غير مستقل في صندوق ارباح للطروحات االولية.



يشغل د .إبراهيم بن محمد بن شايع القحطاني منصب عضو مستقل في صندوق ارباح للطروحات االولية.
ال يشغل األستاذ عمر بن إبراهيم بن سليمان العمر منصب عضو مجلس إدارة اي صندوق




 .11لجنة الرقابة الشرعية:
أ .اسماء اعضاء الهيئة الشرعية للصندوق ومؤه تهم:
 .1معايي الشي  /الدكتور عبد الرحم ب عبد هللا السند
تخــرج مــن جامعــة املل ـ ســعود فــي الحاســب اآللــي ،كمــا أنــه حصــل علــى درجــة البكــالوريوس مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية عــام
1418هـ وحصل على درجة املاجستير ثم حصل على الدكتوراه من نفس الجامعة.
وهــو عضــو فــي عــده جهــات منهــا :لجنــة إعــداد التواقيــع اإللكترونيــة بمدينــة امللـ عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة .وكــذل عضــو فــي الجمعيــة الفقهيــة
السعودية وخبير بمجمع الفقه اإلسالمي.
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 .2فضيلة الشي الدكتور يوسف ب عبد هللا الشبيلي
تخــرج مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية وحصــل علــى املاجســتير ثــم حصــل علــى الــدكتوراه مــن القســم نفســه عــام 1422هــ ،وقــد عمــل
باحثا شرعيا بديوان املظالم و معيدا وأمينا و وكيال لقسم الفقه املقارن باملعهد العالي للقضاء ثم أوفد للتدريس بمعهد العلوم اإلسـالمية فـي أمريكـا
خالل الفترة 1424-1420هـ ،و اآلن عضو هيئة تدريس باملعهد العالي للقضاء.
وهــو عضــو فــي عــده جهــات منهــا :الجمعيــة الفقهيــة الســعودية ومجمــع فقهــاء الشــريعة بأمريكــا الشــمالية .وكــذل عضــو اللجنــة الشــرعية ملراجعــة
تنظيم جباية الزكاة باململكة العربية السعودية.
 .3فضيلة الشي  /عبد املحس ب زيد آل مسعد
تخ ـ ــرج م ـ ــن كلي ـ ــة الش ـ ــريعة بجامع ـ ــة اإلم ـ ــام محم ـ ــد ب ـ ــن س ـ ــعود اإلس ـ ــالمية بالري ـ ــاض و حص ـ ــل عل ـ ــى املاجس ـ ــتير ف ـ ــي الفق ـ ــه املق ـ ــارن م ـ ــن املعه ـ ــد
العــالي للقضــاء ،وحصــل علــى الــدكتوراه مــن املعهــد العــالي للقضــاء ،عمــل قاضــيا فــي املحكمــة العامــة بالطــائف ثــم مفتشــا قضــائيا ثــم وكــيال لــوزارة
العـدل للشـؤون القضـائية مــن عـام١٤٣٠ه ـ وحتــى عـام ١٤٣٦ه ـ ثــم عـين قاضـ ي إسـتنناف بمحكمــة اإلسـتنناف بمكـة املكرمــة ،وحاليـا متفـرغ لألعمــال
الخاصة.
ب -أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية:
ستكون الرقابة الشرعية على 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 الشرعي إلى مدير االستثمار بخصوص التقيد باألحكام الضوابط الشرعية.
تحديد معايير مالئمة الختيار وانتقاء األدوات االستثمارية التي يجوز للصندوق االستثمار فيها.
تقديم معايير مالئمة ملدير االستثمار بخصوص استقطاعات التطهير.
مراقبة االستثمارات على ضوء الضوابط الشرعية املحددة ملدير االستثمار.
إبداء الرأي الشرعي فيما يتعلق بالتزام الصندوق باألحكام والضوابط الشرعية إلدراجها في التقرير املالي السنوي للصندوق.

 تفاصيل مكافات لجنة الرقابة الشرعية:تبلغ أتعـاب لجنـة الرقابـة الشـرعية مبلـغ وقـدره ( )24,000ريـال سـعودي سـنويا ،تـدفع كاملـة مـن أصـول الصـندوق تحتسـب كـل يـوم تقـويم وتسـتقطع مـن
صافي قيمة اصول الصندوق .ويحتوي ملخص االفصاح املالي على أتعاب الهيئة الشرعية.
د -تفاصيل املعاي املطبقة لتحديد شرعية األصول املعدة ل ستثمار:
يحتوي امللحق رقم ( )1في الشروط واألحكام وامللحق رقم ( )1في مذكرة املعلومات الضوابط الشرعية لالستثمارات الخاصة بالصندوق.
 .مدير الصندوق:
أ .اسم مدير الصندوق:
شركة أرباح املالية.
ب .رقم الت خي الصادر م هيئة السوق املالية:
رقم الترخيص الصادر من هيئة السوق املالية ()07013-37
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د.
ه.
و.

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 اإللكتروني www.arbahcapital.com
تاري الت خي الصادر م هيئة السوق املالية:
16/08/1429ه املوافق 18/08/2008م
رأس املال املدفو ملدير الصندوق:
رأس املال املدفوع بالكامل بقيمة ( )220,000,000ريال سعودي..
املعلومات املالية ملدير الصندوق:
املعلومات املالية ملدير الصندوق كما في نهاية السنة املالية 31/12/2016م
اإليرادات

7,710,532

املصاريف

13,558,445

الزكاة

1,162,906
()13,132,607

صافي الدخل

ز -أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق
 .1األستاذ/عبدالعزيز بن سعد بن محمدالعبدالكريم املعمر (رئيس مجلس إدارة الصندوق)( عضو غير مستقل ) حاصل على درجة املاجستير
فــي الخــدمات املصــرفية واملاليــة االســالمية 2009-2008م وماجســتير فــي إدارة األعمــال 2005-2008م وشــهادة البكــالوريوس مــن جامعــة املل ـ
فهــد للبت ــرول واملع ــادن  2003-1996يشــغل األس ــتاذ عب ــدالعزيز بــن س ــعد العب ــدالكريم املعمــر منصــب عض ــو مجلــس اإلدارة فــي ش ــركة أرب ــاح
املاليــة يوليــو  ، 2017تشــمل خبراتــه فــي مجــال اإلســتثمارات وفــي ســوق األســهم املحليــة  ،وشــغل مناصــب كثيــرة فــي القطــاع الخــاص منهــا عضــو
مجلس املديرين لشركة املستثمرون الدولية القابضة 2013م ،وعضوية غرفة الشرقية ومدير التسويق وخدمات العمالء .
 .2د .حسن خليل محمد املصري ( عضو غير مستقل)
الــرئيس التنفيــذي لشــركة أربــاح املاليــة منــذ مــارس  2013م حتــى تاريخــة ،ويحمــل شــهادة الــدكتوراه فــي املحاســبة 2008م ،وعــدة شــهادات مهنيــة منهــا
شـهادة محاســب قـانوني معتمــد (  )CPAمـن واليــة الينــوي /الواليـات املتحــدة االمريكيـة 1999م .عمــل مـدير مــالي وتــدقيق فـي عــدة شـركات .ولديــه خبــرة
كبي ــرة ف ــي أس ــواق رأس امل ــال وخصوص ــا املنتج ــات االس ــتثمارية االس ــالمية ومح ــاف ال ــدخل الثاب ــت ،وإدارة املح ــاف والص ــناديق االس ــتثمارية ،تقي ــيم
الشركات والتحليل النافي للجهالة باالضافة إلى 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 على
درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة ويسكونسن عام 1987م واملاجستير ادارة اعمال -جامعة البترول عام 1981م قبلها والبكالوريوس من
جامعة املل فهد للبترول واملعادن باململكة العربية السعودية في عام 1981م ،ولدى الدكتور إبراهيم القحطاني خبرات طويلة في العمل والتعليم
في اململكة حيث ترأس قسم (كيه أف يو بي أم) للتمويل واالقتصاد ملدة اربع سنوات في الجامعة وعمل في كثير مناصب مجالس اإلدارات منذ عام
 .1994شارك الدكتور إبراهيم القحطاني في تأسيس العديد من األعمال الصناعية العديدة في اململكة وهو عضو بالجمعية االقتصادية السعودية
وقد نشر الكثير في القضايا املالية واالقتصادية.
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 .4األستاذ عمر بن إبراهيم بن سليمان العمر (عضو مستقل)
األستاذ عمر إبراهيم العمر حاصل على ماجستير في املحاسبة من جامعة ميامي ،فلوريدا ،الواليات املتحدة عام 1988م  ،وبكالوريوس في إدارة
األعمال من جامعة املل سعود عام 1984م .حصل على زمالةاملحاسبين القانونيين األمريكية و زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،
وقد شغل العديد من املناصب االدارية في مجال املحاسبة ،وهو عضو مجلس ادارة في عدة شركات.

أعضاء مجلس اإلدارة لشركة أرباح املالية:
اإلسم

المنصب

التصنيف

ابراهيم بن علي المجدوعي

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

هاني 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

عبدهللا 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

هشام بن عبدالوهاب العبيد

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

صالح بن عبدالرحمن الحزامي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

زيد بن عبدهللا اليعيش

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

محمد بن أحمد العوضي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

 االدوار واملسؤوليات والواجبات الرئيسية ملدير الصندوق: على مدير الصندوق أن يعمل ملصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام هـذه الالئحـة والئحـة األشـخاص املـرخص لهـم وشـروط وأحكـام
الصندوق ومذكرة املعلومات
 علــى مــدير الصــندوق اإللتـزام بجميــع املبــادئ والواجبــات التــي نصــت عليهــا الئحــة األشــخاص املــرخص لهــم بمــا فــي ذلـ واجبــات األمانــة
تجاه مالكي الوحدات.
 يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام باالتي:
 .5إدارة الصندوق.
 .6عمليات الصندوق بما في ذل الخدمات اإلدارية للصندوق.
 .7طرح وحدات الصندوق.
 .8التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وإكتمالها وانها كاملة وصحيحية وواضحة وغير مضللة.
 يكــون مــدير الصــندوق مســؤوال عــن اإللت ـزام بالئحــة صــناديق اإلســتثمار ،ســواء أأدي مســؤولياته وواجباتــه بشــكل مباشــر أو كلــف بهــا
جهة خارجية .ويعد مدير الصندوق مسؤوال عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو سوء تصرفه أو تقصيره املعتمد.
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 على مدير الصندوق وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر على استثمارات الصندوق.
 على مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة املطابقة واإللتزام.
ط -املهام الت كلف بها طر رالت م جان مدير الصندوق:
 .1أمين الحف  :حف أصو ل الصندوق .
 .2املحاسب القانوني :عملية املراجعة وإصدار القوائم املالية.
.3

.7
.8
.9
.10
.11
.12

مزود خدمة املؤشر االسترشادي.

 .4أعضاء مجلس إدارة الصندوق :وفقا للمهام التي ذكرت في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.
 .5أعضاء لجنة الرقابة الشرعية :وفقا للمهام التي ذكرت في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.
ي -أنشطة عمل أو مصالح أخرى ملدير الصندوق ذات أهمية جوهرية:
اليوجد.
 األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق:يحق لهيئة السوق املالية عزل أو إستبدال مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا لتعيين مدير صندوق بديل أو إتخاذ أي تدابير
اخرى تراه مناسبا وذل في الحاالت التالية:
توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذل بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم.
إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل هيئة السوق املالية.
تقديم طلب إلى هيئة السوق املالية من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة.
إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل – بشكل تراه الهيئة جوهريا -بالتزام النظام أو لوائحة التنفيذية.
وفاة مدير املحفظة اإلستثمارية الذي يدير أصول الصندوق أو عجزه أو إسـتقالته مـع عـدم وجـود شـخص أخـر مسـجل لـدى مـدير الصـندوق
قادر على إدارة أصول صندوق اإلستثمار أو أصو الصناديق التى يديرها مدير املحفظة.
أي حالة أخرى ترى الهيئة – بناء على أسس معقولة -أنها ذات أهمية جوهرية.
 يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة بأي من الحاالت الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية ( )5خالل يومين من حدوثها.
 إذا مارست الهيئة أيا من صالحياتها وفقا لعزل أو إستبدال مدير الصندوق ،فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشـكل كامـل مـن
أج ــل املس ــاعدة عل ــى تس ــهيل النق ــل الس ــلس للمس ــؤوليات إل ــى م ــدير الص ــندوق الب ــديل خ ــالل ( )60يوم ــا األول ــى م ــن تعي ــين م ــدير
الصـندوق البـديل .ويجـب علــى مـدير الصـندوق املعــزول أن ينقـل ،حيثمـا كـان ذلـ ضـروريا ومناسـبا ووفقــا لتقـدير الهيئـة املحــض،
إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود املرتبطة بالصندوق ذي العالقة.
 .13أم ن الةف :
اسم ام ن الةف :

أ.

اإلنماء لإلستثمار
ب .رقم الت خي

الصادر م هيئة السوق املالية:

ترخيص هيئـة السوق املاليـة رقم (.)37-09134
 .عنوان أم ن الةف :
شركة االنماء لالستثمار املقر الرئيس ي – الرياض /اململكة العربية السعودية – ص.ب 66333 .الرياض  11576برج العنود  ،2الطابق  ،20طريق املل
فهد ،حي العليا هاتف  8004413333 +966 11 2799299فاكس .+966 11 218590
د.

تاري الت خي

الصادر م هيئة السوق املالية:

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



يعــد أمــين الحف ـ مســؤوال عــن التزاماتــه وفقــا ألحكــام هــذه الالئحــة ،ســواء أدى مســؤولياته بشــكل مباشــر أم كلــف بهــا طرفــا ثالثــا بموجــب
أحكام هذه الالئحة أو الئحة األشخاص املرخص لهم.



ُويعد أمين الحف مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيـال أو إهمـال أو سـوء تصـرف
أو تقصيره املتعمد.
يعــد أمــين الحفـ مســؤوال عــن حفـ أصــول الصـندوق وحمايفهــا لصــالح مــالكي الوحــدات ،وهــو مســؤول كــذل عــن اتخــاذ جميــع اإلجـراءا ت
اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحف أصول الصندوق.

و.

املهام الت كلف بها أم ن الةف طرفا رالثا:



اليوجد ،لكن يجوز ألمين الحف تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أمينا للحف من الباطن ألي صندوق استثمار يتولى
حف أصول  .ويدفع أمين الحف أتعاب ومصاريف أي أمين حف من الباطن من موارده الخاصة.
ز.

األحكام املنظمة لعزل أم ن الةف أو إستبدال :

يحق لهيئة السوق املالية عزل أمين الحف املعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا في حال وقوع أي من الحاالت التالية:
 .6توقف أمين الحف عن ممارسة نشاط الحف دون إشعار الهيئة بذل بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم.
 .7إلغاء ترخيص أمين الحف في ممارسة نشاط الحف أو سحب أو تعليقه من قبل هيئة السوق املالية.
.8

تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحف إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحف

 .9إذا رأت الهيئة أن أمين الحف قد أخل  -بشكل تراه الهيئة جوهريا – بالتزام النظام أو لوائح التنفيذية.
 .10أي حالة أخرى ترى الهيئة  -بناء على أسس معقولة -أنها ذات أهمية جوهرية.
 .14مستشار اإلستثمار:
اليوجد.
 .15املوز :
اليوجد.
 .16املحاس القانوني:
أ.

أسم املحاس القانوني:
شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه.

ب .عنوان املحاس القانوني:
عنوانه اململكة العربية السعودية،الطابق األول أبراج باطيور طريق املل سعود ،الصفا ،الخبر  31952ص ب  . ،4803هاتف
( )966138162999فاكس ( ،)966138162888وعنوان موقعه اإللكتروني )(www.kpmg.com.sa
 .األدوار االساسية ومسؤوليات املحاس القانوني:
على املحاسب القانوني أو املراجع الخارجي القيام بعملية املراجعة في نصف السنة املالية ونهاية السنة املالية إلصدار القوائم املالية.
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 .17معلومات أخرى:
أن السياسات واالجراءات التي ستتبع ملعالجة تعارض املصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي سيتم تقديمها عند طلبها دون مقابل .
أ .املعلومات املتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة:
يحــوز ملــدير الصــندوق الــدخول فــي ترتيبــات العمولــة الخاصــة علــى أن تكــون خاضــعة لالئحــة األشــخاص املــرخص لهــم .بحيــث يتحصــل مــدير الصــندوق
بموجبه على سلع وخـدمات إضـاقة الـى خـدمات تنفيـذ الصـفقات مقابـل العمولـة املدفوعـة علـى الصـفقات املوجهـة مـن خـالل ذلـ الوسـيط .واليوجـد أي
ترتيبات للعموالت الخاصة مبرمة حتى االن ويتعين على مدير الصندوق في حال وجود ترتيبات العمولة الخاصة عمل مايلي:


أن يقدم الوسيط املعني خدمة التنفيذ بأفضل الشروط.



أنه يمكن إعتبار السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بدرجة معقولة ملصلحة مالك الوحدات.



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

ب .املعلومات املتعلقة بالزكاة والضريبة:
يتعــين علــى مال ـ الوحــدات املحتمــل ان يحصــل علــى استشــارة مهنيــة للتأكــد مــن اإلعتبــارات الضــريبية التــي تترتــب علــى ش ـرائة لوحــدات فــي الصــندوق او
امتالكــه او اســترداده لهــا او التصــرف بهــا بــأي شــكل آخــر .ويجــب ان يكــون املشــتركون علــى بينــة بأنــه يحــق ملــدير الصــندوق ،فــي حــدود مــاهو منصــوص عليــه
ومســموح بــه نظاميــا  ،ان يــدفع مــن أصــول الصــندوق أي ضــريبة مســتحقة علــى الصــندوق _ان وجــدت_ وســيتم اإلفصــاح عنهــا فــي القــوائم املاليــة الســنوية
والنصــف ســنوية .وعلــى املشــتركين الحــاليين واملشــتركين املحتمل ــين غيــر املقيمــين فــي اململكــة العربيــة الســعودية األخــذ بعــين اإلعتبــار بــأن اســتثماراهم فــي
الصندوق قد يترتب عليه اقتطاع للضريبة من قبل الجهات ذات العالقة في اململكة وبالخصوص ضريبة القيمة املضافة.
واما الزكاة فال يتولى مدير الصندوق إخراجها عن املشتركين وتقع على مال الوحدات مسئولية إخراج زكاة ما يمل من وحدات في 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 أمين الحف .
ســيقوم مــدير الصــندوق بالــدعوة إلجتمــاع ملــالك الوحــدات خــالل ( )10أيــام مــن اســتالم طلــب كتــابي مــن مالـ أو أكثــر مــن مــالك الوحــدات
الذين يملكون مجتمعين أو منفردين مانسبتة أكثر من أو تساوي  %25من صافي قيمة أصول الصندوق.
ســيقوم مــدير الصــندوق اإلعــالن عــن اجتمــاع مــالكي الوحــدات مــن املوقــع اإللكترونــي ملــدير الصــندوق واملوقــع اإللكترونــي لشــركة الســوق
املاليــة(تــداول) ،وإرســال إشــعار كتــابي الــى جميــع مــالكي الوحــدات وأمــين الحف ـ قبــل ( )10أيــام مــن عقــد االجتمــاع وبمــدة التزيــد عــن ()21
يوما قبل االجتماع.
في حال حضر مالكي الوحدات مجتمعين أو منفردين  %25أو أكثر من إجمالي عدد وحدات الصندوق فأنه يتعبر إجتماعا صحيحا.



في حال لم يستوفي النصاب املذكور في الفقرة السـابقة ،سـيقوم مـدير الصـندوق بالـدعوة الـى إجتمـاع ثـاني وسـوف يقـوم بـاإلعالن فـي املوقـع
االلكتروني ملدير الصندوق وشركة السوق املالية (تداول) وإرسال إشعار كتابي الي مالكي الوحدات وأمين الحف قبل موعد اإلجتمـاع ()5
أيام .وسوف يكون اإلجتماع الثاني صحيحا أيا كانت النسبة في اإلجتماع.







د .اإلجراءات املتبعة إلنهاء وتصفية صندوق االستثمار:
مجلــس إدارة الصــندوق الحــق فــي إنهــاء الصــندوق وذلـ بنــاء علــى توصــيات مــدير الصــندوق بــأن قيمــة أصــول الصــندوق أو معــدل العائــد املســفهدف غيــر
كافي ــة ملواص ــلة تش ــغيل الص ــندوق ،أو هن ــاك تغييـ ـرا ف ــي ال ــنظم والل ــوائح أو ف ــي حال ــة ح ــدو أي ظ ــروف أخ ــرى يعتبره ــا م ــدير الص ــندوق س ــببا لتص ــفية
الصــندوق ،او ان هنــاك حــدثا متوقعــا ســيؤدي إلــى إعتبــار وجــود الصــندوق غيــر نظــامي ،اإلجـراءات الخاصــة بةنهــاء الصــندوق كمــا جــاء فــي الئحــة صــناديق
اإلستثمار:
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إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق ،فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا برغبته فـي ذلـ قبـل مـدة التقـل عـن ( )21يومـا
من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق العام فيه ،دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.
إذا كانــت مــدة الصــندوق العــام محــددة وفقــا لشــروط وأحكــام الصــندوق ،فيجــب علــى مــدير الصــندوق إنهــاء الصــندوق فــور إنفهــاء تلـ املــدة،
وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا قبل إنفهاء مدة الصندوق بمدة التقل عن ( )21يوما.
على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور إنفهائه ،وذل دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.

 وسوف يعلن مدير الصندوق في موقعه اإللكتروني وموقع شركة السوق املالية (تداول) عن إنفهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته.
ه .إجراءات الشكاوي:
فــي حــال وجــود أيــة شــكوى فــي مــا يتعلــق بهــذه الشــروط واألحكــام ،فيتعــين علــى املســتثمر تقــديمها مكتوبــة إلــى رئــيس إدارة املطابقــة وااللتـزام ومكافحــة
غسل األموال لدى مدير الصندوق على العنوان املبين تاليا ،علما بأنه سـيتم اطـالع املسـتثمر علـى اإلجـراءات الخاصـة بمعالجـة الشـكاوي عنـد طلبهـا
ودون مقابل  -:عناية /رئيس إدارة املطابقة وااللتزام:
شــركة أربــاح املاليــة  -الطــابق الثــامن  ،مركــز ســعد العبــدالكريم املعمــر لألعمــال  ،شــارع الخلــيج  ،الــدمام ص.ب  8807الــدمام  31492اململكــة العربيــة
السعودية هاتف 00966-13-8316485 :فاكس. complianc@arbahcapital.com 00966-13-8093075 :
ستصــبح كاف ــة إج ـراءات التعام ــل م ــع الشــكاوي متاح ــة م ــن جانــب م ــدير الص ــندوق بنــاء عل ــى طلــب خط ــي مرس ــل مــن العمي ــل ،وفــي حــال طلبــت الجهــات
القضــائية املختصــة او هيئــة الســوق املاليــة نتــائج اي شــكوى صــادرة عــن أي مشــترك فــي الصــندوق ،فةنــه علــى مــدير الصــندوق تزويــدها بجميــع املســتندات
املرتبطه بموضوع الشكوى .وفي حال تعذر الوصول الي تسوية أو لم يتم الرد خالل  7أيام عمل ،يحق للمشترك إيداع الشكوى لـدى هيئـة السـوق املاليـة-
إدارة شكاوى املستثمرين.
و .أن الجهة القضائية املختصة بالنظر في أي نزاع ناش ئ عن اإلستثمار في صناديق االستثمار هي لجنة الفصل في 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 مجتمعــين (ملكيــة مشــاعة) ،ولــيس ملــدير الصــندوق أو مــدير الصــندوق مــن البــاطن أو
أم ــين الحف ـ أو أم ــين الحف ـ م ــن الب ــاطن أو مق ــدم املش ــورة أو امل ــوزع أي مص ــلحة ف ــي أص ــول الص ــندوق أو مطالب ــة فيه ــا ،إال إذا ك ــان م ــدير
الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحف أو أمين الحف من الباطن أو مقدم املشورة أو املـوزع مالكـا لوحـدات الصـندوق ،و
ُ
فأـح عنهـا فـي شـروط وأحكـام الصـندوق
ذل في حدود ملكيته  ،أو كان مسـموحا بهـذه املطالبـات بموجـب أحكـام الئحـة صـناديق اإلسـتثمار ،وأ ِ
أو مذكرة املعلومات.
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ط .أي معلوم ذات أخ ذذرى معروف ذذة ،أو ينبغ ذذي أن يعرفه ذذا م ذذدير الص ذذندوق أو مجل ذذس إدارة الص ذذندوق بش ذذكل معق ذذول ،وق ذذد يطلبه ذذا – بش ذذكل
معقذول – مذالكو الوحذدات الةذاليون أواملحتملذون أو مستشذاروهم املهنيذون ،أو مذ املتوقذع أن تتضذمنها مذذكرة املعلومذات التذ سذذيتخذ
قرار االستثمار بناء عليها:
اليوجد أي معلومات اخرى غير معروفة.
ي .أي إعفاءات م قيود ال ئحة صناديق االستثمار توافق عليها هيئة السوق املالية ما عدا الت ذكرت في سياسات االستثمار وممارسات :
اليوجد.
 .سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت املرتبطة بني أصول للصندوق العام الذي يدير :
يقر مال الوحدات مدير الصندوق بممارسة حقوق التصويت وحضور الجمعيات العمومية للشركات املستثمر فيها.
 .11املعلومات اإلضافية:
 .1ينبغي على مال الوحدات أن يدرك أن االستثمار في الصندوق ليس عبارة عن وديعة بنكية مع بن محلي يبيع أو يسوق األوراق املالية أو
تابع ملدير الصندوق ،بل يتمثل في تمل وحدة في الصندوق.
 .2يقر مال الوحدات ويتحمل كامل املسؤولية عن أي خسارة ماليـة قـد تنـتج عـن االسـتثمار فـي الصـندوق  .وتجـدر اإلشـارة إلـى أن سـعر الوحـدة
معرض لالنخفاض ،وعند اإلسترداد ،قد ال يستلم املشترك كامل املبلغ املستثمر.
ُ
 .3أن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بسعر االشتراك ،وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للصعود والهبوط.

إقرار مال الوحدات:
لقــد قمــت /قمنــا بــاإلطالع علــى شــروط وأحكــام الصــندوق ومــذكرة املعلومــات وملخــص املعلومــات الرئيســية الخاصــة بالصــندوق ،وأككــد مــوافقتي /نؤكــد
موافقتنا على خصائص الوحدات التي اشتركت فيها  /اشتركنا فيها.
األسم____________________________________________________________________________________________________________________:

التوقيع__________________________________________________________________________________________________________________:

التاريخ_________________________________________________________________________________________________________________ :
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ملةق(أ) الضوابط الشرعية ل ستثمار في الشركات الخاصة واملدرجة:
 -1أن يكون النشاط مباحا ،ف يجوز االستثمار في شركات ذات نشاط محرم مثل:
 البنو التقليدية
 شركات التنم ن التقليدية
 شركات خدمات الوساطة التقليدية
 شركات القمار وامليسر
 شركات املقامرة واملراهنة في االنت نت
 الشركات العاملة في الصور واألف م األباحية
 شركات الت في والسينما واألف م
 شركات الت في والسينما واألف م في األنت نت
 تصنييع وتعلي وصيانة وتوزيع األطعمة املحرمة شرعا
 تصنيع وبيع األسلةة ومعداتها والتجه زات العسكرية
 تصنيع وبيع وتعلي منتجات التبغ
 -2اال يزيد إجمايي التمويل املحرم عل  %30م إجمايي املوجودات وال يزيد تكلفة التمويل املحرم (العوائذد الربويذة املدفوعذة) علذ  %5مذ
إجمايي املصروفات
 -3إال يزيد إجمايي االستثمارات املحرمة عل  %30م إجمايي املحرم ،وم االستثمارات املحرمة
 الودا ع التقليدية
 السندات
 أسهم شركات محرمة
 أسهم ممتازة
 عقود الخيارات
 -4اإللتزام بالتطه

أ-

 -5أما بخصوص الصناديق االستثمارية فباإلضافة اي املعاي السابقة في الشركات يلتزم باألتي:
أ -أن يكون الصندوق مجازا م هيئة شرعية
ب -ال يجوز الدخول في الصناديق اآلتية:
صناديق السندات

الصناديق التقليدية مثل الصناديق املشتملة عل أسهم شركات محرمة

صناديق الخيارات

صناديق التحوط التقليدية مثل صناديق املستقبليات

 صناديق املتاجرة بالبيع باآلجل بالذه والفضةد -صناديق النقد قص ة األجل (املضمونة)
الصناديق املضمونة (رأس املال أو األرباح)
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ملخ

املعلومات الرئيسية

اسم الصندوق:
صندوق أرباح لألسهم السعودية
Arbah Saudi Equity Fund

نو الصندوق-:
(صندوق عام -مفتوح يستثمر في االسهم السعودية واملتوافقة مع الضوابط الشرعية)
يج عل املستثمري املحتمل ن قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات واملستندات األخرى لصندوق أرباح لألسهم السعودية
بالكامل ،وعليهم الةصول عل اإلستشارات املالية والقانونية والضريبية م مكات مرخصة م اإلستشارات ال زمة قبل إتخاذ أي قرار
إستثماري بشنن الصندوق.
املعلومات:

تاري ملخ

 2011/3/21م
تاري موافقة هيئة السوق املالية عل إنشاء الصندوق 24/09/1437هذ املوافق 29/06/2016م
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ملخ

املعلوم ذذات الرئيسية

املعلومات الرئيسية حول صندوق اإلستثمار:
أ.
أسم الصندوق ونوع وفئت :
.1
صندوق ارباح لألسهم السعودية – صندوق -مفتوح-متوافق مع احكام الشريعة اإلسالمية.
.2

أهدا الصندوق اإلستثمارية:
صندوق ارباح لألسهم السعودية هو صـندوق اسـهم مفتـوح ،يهـدف إلـى تنميـة راس املـال علـى املـدى املتوسـط إلـى الطويـل مـن خـالل االسـتثمار
بشكل رئيس ي في أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم السعودية ،واالستثمار في الطروحات األولية واسهم الشركات املدرجة فـي
الس ــوق امل ــوازي (نم ــو) واالس ــتثمار ف ــي الص ــناديق العقاري ــة املتداول ــة(ري ــت) ,وأس ــهم حق ــوق األولوي ــة ف ــي س ــوق األس ــهم الس ــعودية وص ــناديق
االســتثمار ذات األهــداف االســتثمارية املشــابهة ، .علــى ان تكــون متوافقــة مــع الضــوابط الشــرعية املحــددة مــن قبــل الهيئــة الشــرعية التابعــة
لشــركة اربــاح املاليــة ،كمــا قــد يســفهدف مــدير الصــندوق اســتثمار الســيولة الفائضــة ( النقديــة) فــي عمليــات او صــناديق املرابحــة املنخفضــة
املخ ــاطر ،ول ــن يق ــوم الص ــندوق بتوزي ــع أي أرب ــاح عل ــى املس ــتثمرين حي ــث س ــيتم إع ــادة اس ــتثمار األرب ــاح املوزع ــة ف ــي الص ــندوق ويسـ ـ ى ه ــذا
الص ــندوق خ ــالل م ــدة متوس ــطة ال ــى طويل ــة االج ــل ال ــى تحقي ــق أداء يف ــوق أداء املؤش ــر االسترش ــادي للص ــندوق وه ــو مؤش ــر ارب ــاح لألس ــهم
السـعودية ) (Arbah Saudi Indexواملقـدم مـن قبـل سـتاندر انـد بـورز  ،حيـث يمكـن الحصـول علـى معلومـات املؤشـر االسترشـادي مـن خـالل
املوقــع اإللكترونــي ملــدير الصــندوق مــن خــالل تطبيــق اســتراتيجية االســتثمار الرئيســية للصــندوق  .ونظ ـرا للتذبــذب او التقلــب املرتفــع نســبيا
وامل ــرتبط ب ــاداء اس ــواق االس ــهم ف ــان الص ــندوق يعتب ــر م ــن فئ ــة االس ــتثمارات مرتفع ــة املخ ــاطر ،وه ــو مص ــمم للمس ــتثمرين ال ــذين يرغب ــون ف ــي
الحصول على دخل من خالل استثمار طويل االجل.
است اتيجيات االستثمار الرئيسة
فيما يلي ملخص استراتيجيات االستثمار الرئيسية التي يستخدمها الصندوق من اجل تحديث اهدافه
نو االوراق املالية الت سو يستثمر الصندوق فيها بشكل أساس :
يستثمر الصندوق بشكل رئيس ي في أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق االسـهم السـعودية  ،واالسـتثمار فـي الطروحـات األوليـة وأسـهم
حق ـ ــوق األولوي ـ ــة ف ـ ــي س ـ ــوق األس ـ ــهم الس ـ ــعودية واس ـ ــهم الش ـ ــركات املدرج ـ ــة ف ـ ــي الس ـ ــوق امل ـ ــوازي (نمـ ــو) واالس ـ ــتثمار ف ـ ــي الصـ ــناديق العقاري ـ ــة
املتداولة(ريت) ,وأسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية وصناديق االستثمار ذات األهداف االستثمارية املشابهة.

.3

سياسات استثمار الصندوق وممارسات :
يهدف مدير الصندوق الى استثمار حتى تسعين في املائة ( )% 90كحـد أقصـ ى و  %0كحـد ادنـى مـن صـافي أصـول الصـندوق فـي أسـهم الشـركات
الس ــعودية املدرج ــة ف ــي س ــوق االس ــهم الس ــعودية ،واسـ ــهم الش ــركات املدرج ــة ف ــي السـ ــوق امل ــوازي (نم ــو) واالسـ ــتثمار ف ــي الص ــناديق العقاري ــة
املتداول ــة(ري ــت) ،واالس ــتثمار ف ــي الطروح ــات األولي ــة ف ــي س ــوق األس ــهم الس ــعودية وأس ــهم حق ــوق األولوي ــة للش ــركات املتوافق ــة م ــع الض ــوابط
الشرعية والتي تقرها الهيئة الشرعية للصندوق ،وال يعتـزم مـدير الصـندوق تركيـز اسـتثمارات الصـندوق فـي قطـاع معـين مـن قطاعـات األسـهم
ولــن يــتم تركيــز اســتثمارات الصــندوق فــي صــناعة محــددة ،وســيحتف مــدير الصــندوق بنســبة عشــرة فــي املائــة ( )%10كحــد أدنــى مــن اصــول
الصــندوق فــي النقــد أو سيســتثمرها بشــكل مباشــر فــي أدوات أســواق النقــد قصــيرة األجــل وبنســبة التزيــد عــن ( %)50إال فــي ظــروف اســتانائية
ومنها على سبيل املثال:
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 )1دخول سوق األسهم املحلي و/أو األسواق العاملية بمرحلة هبوط شديد في األسعار.
 )2صدور بيانات اقتصادية ومالية ذات أثر جوهري سلبي على اصول الصندوق.
 )3احتمال ارتفاع درجة تحقق احد عوامل املخاطر الرئيسية املبينة في البند (  ) 10ادناه بشكل كبير ،فيجوز وقفها ملدير الصندوق ان
يحتف بما نسبته ( )%70من أصول الصندوق في النقد او ادوات أسواق النقداملتوافقة مع الضوابط الشرعية واملقومة بالريال السعودي
سواء كانت املصنفة أو غير املصنفة على أن تكون صادرة عن جهات تتمتع بتصنيف ائتماني ال يقل عن فئة ( )Aوصادرة عن وكالة موديز
للتصنيف العال ي أو أي تصنيف معادل لذل صادر عن أي وكالة تصنيف أخرى مقبولة لدى مدير الصندوق مثل وكالة ستاندرد أن بورز
وتتمتع بتصنيف ائتماني ال يقل عن فئة ( ،)Aaعلى ان يكون الحد األعلى للتعامل مع كل طرف نظير عند االستثمار في ادوات اسواق النقد
هو ( .)%15ولن يستثمر الصندوق في أدوات غير مصنفة اذا كانت صادرة عن جهات غير مصنفة  ،ولن يستثمر الصندوق في صناديق
اسواق النقد.
كمــا يجــوز للصــندوق االســتثمار فــي صــناديق االســتثمار ذات األهــداف االســتثمارية املشــابهة للصــندوق علــى أن تكــون  )1متوافقــة مــع املعــايير
الشــرعية للصــندوق  )2مقومــة بالريــال الســعودي ومرخصــة مــن هيئــة الســوق املاليــة  )3واملطروحــة طرحــا عامــا فــي اململكــة العربيــة الســعودية
مــن قبــل مــدير الصــندوق أو أي مــدير آخــر مؤهــل وذو ســمعة جيــدة أو كالهمـا –  )4مطــروح قبــل ســنتين كحــد أدنــى  )5وذات اداء جيــد خــالل
الس ــنتين الس ــابقتين مقارن ــة باملؤش ــر االسترش ــادي الخ ــاص به ــا )6و ت ــوفر ف ــرص واع ــدة لالس ــتثمار فيه ــا وس ــيتم تح ــديث املج ــال االس ــتثماري
للصندوق بشكل شهري أوربع سنوي.
وفيما يلي جدول يب ن توزيع األصول في الصندوق
نو االستثمار

الةد األدنى

الةد األعل

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

%0

%90

صناديق استثمار ذات أهداف استثمارية مشابهة للصندوق

%0

%30

سيولة نقدية أو أدوات أسواق النقد

%0

%50

السوق املوازي (نمو)

%0

%20

الصناديق العقارية املتداولة (ريت)

%0

%50

وفيما يلي جدول يب ن است اتيجي االستثمار والتوزيع الجغرافي
تخصي مدير الصندوق (الت كز)
سيخصص مدير الصندوق ما ال يزيد عن  %90من أصول الصندوق
في هذه االستثمارات

اإلست اتيجية
أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق االسهم السعودية
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تتلخ إست اتيجية إدارة استثمارات الصندوق والتوزيع فيما يلي:
 سيس ى مدير الصندوق على املحافظة على توزيع أصول تسعين باملائة ( )%90أسهم وعشرة باملائة ( )%10نقد.
 يقوم مدير استثمار الصندوق بةدارة عمليات الصندوق في حدود النسب املئوية املبينة أعاله ان أمكن لتوزيع أصول الصندوق على االستثمارات
املسفهدفة بما يحقق أفضل النتائج بناء على ظروف سوق األسهم.


مراعاة توفر السيولة الكافية ملواجهة متطلبات االسترداد املحتملة.



استثمار السيولة املتاحة في استثمارات قصيرة األجل منخفضة املخاطر وعالية السيولة تتوافق مع الضوابط الشرعية لحين توفر الفرصة
الستثمارها في استثمارات الصندوق.
سيكون التركيز على أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم السعودية ،وسيخصص مدير الصندوق ما ال يزيد عن تسعين باملائة
( )%90كحد أقص ى و %0كحد أدنى من أصول الصندوق في هذه االستثمارات .كما يجوز ملدير الصندوق االستثمار في األسهم املدرجة السوق
املوازي(نمو) بحد أقص ى حتى  %20و %0كحد أدني من صافي األصول .كما يجوز ملدير الصندوق االستثمار في الصناديق العقارية املتداولة (ريت)
بما في ذل وحدات الصندوق املدارة من قبل مدير الصندوق حتى  %50من أصول الصندوق كحد أقص ى و %0كحد أدنى .باإلضافة إلى إمكانية
االستثمار في أدوات أسواق النقد حتى  %50من صافي أصول الصندوق كحد أقص ى و %0كحد أدنى.تحقيق التوازن األمثل بين العائد واملخاطر
لتعظيم العوائد وتحقيق أفضل أداء محسوب املخاطر للمستثمرين في الصندوق.



 .4املخاطر املرتبطة باإلستثمار:
يعتبر االستثمار في الصندوق من فئة االستثمارات مرتفعة املخاطر بالنظر الستثماره في األسهم .االستثمار في الصندوق قد يتعرض للمخاطر التالية
والتي ال تمثل جميع املخاطر املرتبطة باستثمار الصندوق لكنها توضح املخاطر الرئيسية املعروفة بتاريخ هذه الشروط واالحكام والتي قد يتعرض لها
الصندوق ،والتي يمكن أن تؤثر سلبا _حال حدوثها_ على أداء الصندوق وعلى عائدات االستثمار وصافي قيمة اصول الصندوق ،إن مدير الصندوق ال
يضمن األصل املستثمر ،وال يوجد تعهد بأن أهداف الصندوق االستثمارية ستتحقق .وعلى كل مستثمر أن يعطي عناية خاصة لعوامل املخاطر
املذكورة أدناه عند تقييمه لفرص االستثمار في الصندوق:
االرر عل مبلغ االستثمار او االصول املستثمرة
نذو املخذاطر
مخ ذذاطر التوقع ذذات املالي ذذة املس ذذتقبلية توقعـ ــات النتـ ــائج املاليـ ــة املسـ ــتقبلية للشـ ــركات وتـ ــوفر العوامـ ــل الالزمـ ــة لتحقيـ ــق العوائـ ــد واسـ ــتمرارها فـ ــي
املسـ ــتقبل تعتبـ ــر مـ ــن العوامـ ــل الهامـ ــة التـ ــي يبنـ ــي عليهـ ــا مـ ــدير الصـ ــندوق قراراتـ ــه االسـ ــتثمارية .إال أن تل ـ ـ
للشركات املستثمر فيها:
التوقع ــات ق ــد تتحق ــق أو ال تتحق ــق بالش ــكل املتوق ــع مم ــا ق ــد ي ــؤدي إل 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
في اتجاه مخالف لتل التوقعات ،نتيجة لعوامل أخرى غير متوقعة .وبالتالي خسارة جزء مـن راس املـال ممـا
قد يوثر سلبا على استثمارات الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
سجل األداء املحدود:

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

تتعـرض أســعار األســهم فــي األســواق الثانويـة لتقلبــات حــادة قــد تتضــمن حركـة هبــوط حــاد ومفــاج وال يمكــن
إعطـ ــاء ضـ ــمان أو تأكي ـ ــد لـ ــألداء املسـ ــتقبلي ل ـ ــألوراق املاليـ ــة كمـ ــا أن سـ ــجالت األداء املاضـ ــية ال تعكـ ــس مـ ــا
ســيتحقق فــي املســتقبل .قــد تكــون تقلبــات أســعار األســهم فــي األســواق الناشــئة أكبــر ممــا هــو ســائد فــي أســواق
األوراق املاليــة املتطــورة ممــا قــد يشــكل مخــاطر علــى اســتثمارات الصــندوق فــي حالــة الهبــوط الحــاد واملفــاج
للقيمـ ــة السـ ــوقية لألسـ ــهم ممـ ــا قـ ــد يـ ــوثر سـ ــلبا علـ ــى اسـ ــتثمارات الصـ ــندوق وادائـ ــه وعلـ ــى مـ ــالكي وحـ ــدات
الصندوق.

مخاطر ترك ز االستثمارات:

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

مخاطر االعتماد عل موظفي مدير
الصندوق:

يعتمـد مـدير الصـندوق شـأنه شـأن أي مـدير اسـتثماري علـى العنصـر البشـري بشـكل كبيـر ،وبالتـالي فـأن
الصندوق قد يتأثر سلبا بخسارة املدراء التنفيـذيين واملـوظفين املـرتبطين بأعمـال الصـندوق وصـعوبة تـوفير
بدائل على املستوى ذاته من الخبرة على املدى القصير ،مما قد يوثر سـلبا علـى اسـتثمارات الصـندوق وادائـه
وعلى مالكي وحدات الصندوق.

مخاطر صعوبات التداول:

قـد تتعــرض سـوق األسـهم السـعودية لصــعوبات فــي التـداول بحيـث يتعسـر اسـترداد أو تقـويم وحـدات
الصندوق إال أن في هذه الحالة فأن املخاطر التي تواجة الصندوق هي ذاتها التي ستواجه جميع املسـتثمرين
في هذا السوق ولن تكون مقتصرة على الصندوق فقط ،مما قد يوثر سلبا على اداء الصندوق.

مخاطر السوق:

تتعل ــق مخـ ــاطر السـ ــوق بالتقلب ــات املحتملـ ــة التـ ــي يمكـ ــن أن تحـ ــد فـ ــي أسـ ــواق األسـ ــهم التـ ــي يسـ ــتثمر فيهـ ــا
الصــندوق .إن القيمــة الســوقية ألســهم الشــركات الجديــدة والناشــئة تكــون عرضــة لحركــة الصــعود والهبــوط
التي قد تحد في أسواق األوراق املالية وفي بعـض األحيـان بشـكل مفـاج وغيـر متوقـع .وفـي هـذه الحـاالت قـد
يتعرض الصندوق للمخاطر التي تنتج عن الحركة العكسية املفاجئة ألسواق األسـهم والتـي يمكـن أن تحـد
اســتجابة أليــة معلومــات تتعلــق بــاملردودات االقتصــادية الســالبة ،أو التغيــر فــي ســلوكيات املســتثمرين ،الت ـي
ت ـؤدي إلــى ارتفــاع القيمــة الســوقية لألســهم بشــكل مبــالغ فيــه .ممــا قــد يــوثر ســلبا علــى اســتثمارات الصــندوق
وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.

مخاطر مرتبطة بالضوابط الشرعية :إن تطبيــق الضــوابط الشــرعية علــى اســتثمارات الصــندوق تحــد بشــكل عــام مــن نطــاق وعــدد األســهم املتاحــة
لالستثمار من قبل الصندوق كما أن الشـركات التـي يسـتثمر فيهـا الصـندوق بعـد االسـتحواذ علـى أسـهمها قـد
تتجــاوز املعــايير الشــرعية املســموح بهــا ممــا يــدفع الصــندوق للــتخلص مــن أســهم تلـ الشــركات فــي أوقــات قــد
تكــون غيــر مالئمــة .إن حــدو مثــل تلـ الحــاالت قــد يحــد مــن نطــاق الفــرص االســتثمارية املتاحــة للصــندوق.
مما قد يوثر سلبا على استثمارات الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
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املخاطر السياسية:

قــد يت ــأثر أداء الصــندوق بح ــاالت عــدم اليق ــين التــي تن ــتج ع ــن تغي ـرات سياس ــية غيــر مالئم ــة قــد تح ــد علــى
نطــاق قطــري أو إقلي ــي أو عــال ي قــد تــؤثر علــى أداء األســواق الثانويــة وعلــى القيمــة الســوقية لــألوراق املاليــة
الت ــي يس ــتثمر فيه ــا الص ــندوق .مم ــا ق ــد ي ــوثر س ــلبا عل ــى اس ــتثمارات الص ــندوق وادائ ــه وعل ــى م ــالكي وح ــدات
الصندوق.

املخاطر االقتصادية:

تنــتج ه ــذه املخ ــاطر ع ــن التغي ـرات االقتص ــادية وظ ــروف الس ــوق ،وح ــاالت عــدم اليق ــين املص ــاحبة للتغي ــر فــي
سياســات الحكومــات ،أو عــن حــاالت فــرض القيــود علــى حركــة انتقــال ركوس األمــوال ،أو التغيــر فــي القــوانين
واألنظمــة واملتطلبــات الضـرائبية ،وحــاالت الركــود أو األزمــات االقتصــادية التــي تســود األســواق املختلفــة .ممــا
قد يوثر سلبا على استثمارات الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.

املخاطر النظامية:

إن متطلبات األنظمة ومعايير اإلفصاح قد تكون أقل في بعض أسـواق األوراق املاليـة الناشـئة عنهـا فـي الـدول
املتقدمة .وعليـه ،قـد تكـون املعلومـات العامـة املتاحـة عـن شـركة معينـة مصـدرة ألوراق ماليـة محـدودة ،وقـد
تك ــون املعلوم ــات العام ــة الت ــي تتعل ــق بالنت ــائج املالي ــة وخط ــط التوســع املس ــتقبلية للش ــركات غي ــر واض ــحة أو
دقيقة .كما أنه من املحتمل إغفال بيانات جوهرية أو وجود بيانات غير صحيحة قد يتم على أساسـها اتخـاذ
قـرارات اســتثمارية ممــا قــد يــؤثر ســلبا علــى األداء .ممــا قــد يــوثر ســلبا علــى اســتثمارات الصــندوق وعلــى مــالكي
وحدات الصندوق.

مخاطر السيولة:

مخــاطر الســيولة تعن ــي الســرعة والســهولة الت ــي يمكــن يهمــا تحوي ــل األصــول إلــى نقــد دون حــدو خســارة فــي
قيمفهـ ــا السـ ــوقية .قـ ــد تواجـ ــه الصـ ــندوق مخـ ــاطر عـ ــدم إمكانيـ ــة بيـ ــع بعـ ــض اسـ ــتثماراته بسـ ــبب الظـ ــروف
االقتصادية أو بسبب ظروف السوق .مما قد يوثر سلبا على استثمارات مالكي وحدات الصندوق.

مخ ذذاطر االس ذذتثمار ف ذذي ص ذذناديق
إستثمارية :

هـي جميـع املخـاطر التـي قـد تتعـرض لهـا صـناديق االسـتثمار األخـرى الـواردة فـي هـذا البنـد او البنـود الـواردة فـي
تل الصناديق ،والتي قد تتعرض لها صناديق األستثمار األخـرى التـي يكـون الصـندوق مسـتثمرا فيهـا ممـا قـد
يؤدي إلى إنخفاض قيمة وحدات الصندوق ،وقد يوثر سلبا على اداء الصندوق ومالكي وحدات الصندوق.

مخاطر تضارب باملصالح:

تنش ــأ ه ــذه املخ ــاطر ف ــي األوض ــاع الت ــي تت ــأثر فيه ــا موض ــوعية واس ــتقاللية قـ ـرار م ــدير الص ــندوق بمص ــلحة
شخصية مادية او معنويـة تهمـه علـى حسـاب الصـندوق .او فـي حـال نشـوء تضـارب فـي املصـالح بـين الصـندوق
وص ــناديق اس ــتثمارية اخ ــرى او مح ــاف اس ــتثمارية م ــدارة م ــن قب ــل م ــدير الص ــندوق وال ــذي ق ــد ي ــؤثر عل ــى
قـرارات مــدير الصــندوق فــي اختيــار اســتثماراته ،ممــا قــد يــؤثر ســلبا علــى اســتثمارات الصــندوق وادائــه وعلــى
مالكي وحدات الصندوق.

مخاطر كوارث طبيعية:

تــؤثر الكــوار الطبيعيــة علــى اداء كافــة القطاعــات االقتصــادية واالســتثمارية والتــي قــد يكــون لهــا تــاثير ســلبي
عل ــى اداء الص ــندوق خ ــارج ع ــن ارداة م ــدير الص ــندوق مث ــل ال ــزالزل والبـ ـراكين والتقلب ــات الجوي ــه الش ــديدة
وغيرها ،مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وادائة وعلى مالكي وحدات الصندوق
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مخاطر االفصاح:

تتعل ــق مخ ــاطر االفص ــاح بةمكاني ــة اغف ــال بيان ــات جوهري ــة فيه ــا او قي ــام الش ــركات املدرج ــة ف ــي افص ــاحاتها
الدورية بةغفال بيانات جوهرية او تقديم بيانـات غيـر صـحيحة او عـدم وجـود بيانـات غيـر صـحيحة فـي نشـرة
إصــدار الطروحــات االوليــة .وبــالنظر العتمــاد مديرالصــندوق بشــكل جــوهري فــي اتخــاذ ق ـرار االســتثمار علــى
املعلومات التي يفأح عنها فان مخاطر اتخاذ قـرار اسـتثماري غيـر سـليم تظـل احتمـاال قائمـا فـي حالـة إغفـال
بيانـ ــات جوهريـ ــة او وجـ ــود بيانـ ــات غيـ ــر صـ ــحيحة فـ ــي نش ـ ـرات إصـ ــدار الشـ ــركات .ممـ ــا قـ ــد يـ ــؤثر سـ ــلبا علـ ــى
استثمارات الصندوق وادائة وعلى مالكي وحدات الصندوق.

مخاطر قانونية:

ان الش ــركات وص ــناديق االس ــتثمار الت ــي يس ــتثمر فيه ــا الص ــندوق معرض ــين للمخ ــاطر القانوني ــة حي ــث انه ــم
معرض ــين ال ــى الخض ــوع الجـ ـراءات او عقوب ــات تنظيمي ــة م ــن قب ــل الجه ــات الرقابي ــة املعني ــة باإلشـ ـراف عل ــى
اعمــالهم او مــن قبــل أطـراف اخــرى .وكــذل قــد يكونــوا طرفــا فــي دعــاوى قضــائية .إضــافة الــى ذلـ  ،قــد يتــأثر
الوضــع املــالي للشــركات نتيجــة إلصــدار قــوانين وأنظمــة جديــدة او حــدو تغيـرات فــي األنظمــة الحاليــة مماقــد
يــؤثر ســلبا علــى قيمــة اســتثمارت الصــندوق فــي تل ـ الشــركات او الصــناديق والــذي بــدوره قــد يــؤثر علــى اداء
الصندوق وعلى مالكي وحدات الصندوق.

مخاطر اإلقت اض

ف ــي حال ــة اقت ـراض الص ــندوق لغ ــرض ادارة الص ــندوق وت ــأخره ع ــن س ــداد ااملب ــالغ املقترض ــة ف ــي وقفه ــا املح ــدد
ألس ــباب خارج ــة ع ــن إرادة م ــدير الص ــندوق ،فق ــد يترت ــب عل ــى ذل ـ رس ــوم ت ــأخير س ــداد أو أن يض ــطر م ــدير
الصــندوق لتســييل بعــض اســتثماراته لســداد القــروض ممــا قــد يــؤثر ســلبا علــى اســتثمارات الصــندوق وأدائــه
وعلى مالكي الوحدات في الصندوق.

مخاطر عمليات االست داد الكب ة

في حالة ورود طلبات استرداد كبيرة تتجاوز العشرة باملائة ( )%10من اصول الصندوق فـي يـوم تعامـل معـين،
قــد يكــون مــن الصــعب علــى الصــندوق تــوفير امــوال كافيــة لتلبيــة طلبــات اإلســترداد ممــا قــد ينــتج عنــه تأجيــل
طلبات االسترداد اضـافة الـى انـه قـد يضـطر الصـندوق الـى تسـييل جـزء مـن اصـوله فـي اوقـات غيـر مالئمـة ممـا
قد يؤثر سلبا على استثمارات واداء الصندوق وعلى مالكي وحدات الصندوق.

املخاطر املتعلقة باملصدر

وه ــي مخ ــاطر التغي ــر ف ــي األوض ــاع املالي ــة للمص ــدر نتيج ــة لتغي ـرات ف ــي اإلدارة او الطل ــب او عل ــى منتجات ــه أو
خدماته .وتشـمل هـذه املخـاطر تعـرض املصـدر إلجـراءات قانونيـة بسـبب مخالفـات قـد يرتكبهـا ممـا قـد يـؤدي
ال ــى انخفـ ــاض قيم ــة اسـ ــهمه مم ــا ق ــد ي ــؤثر س ــلبا عل ــى اس ــتثمارات الص ــندوق وأدائـ ــه وعل ــى مـ ــالكي وحـ ــدات
الصندوق

مخاطر تقلبات اسعار الفائدة

هــي املخــاطر الناتجــة عــن تغيــر فــي اســعار الفائــدة ،والتــي قــد تــؤثر علــى قيمــة األوراق املاليــة واســهم الشــركات
الت ــي يس ــتثمر فيه ــا الص ــندوق مم ــا ق ــد ي ــؤثر س ــلبا عل ــى اس ــتثمارات الص ــندوق وأدائ ــة وعل ــى م ــالكي وح ــدات
الصندوق.
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مخ ذ ذذاطر انخف ذ ذذاض ع ذ ذذدد الطروح ذ ذذات قــد يــنخفض عــدد الطروحــات األوليــة فــي بعــض األحيــان ،ممــا يقلــل مــن فــرص الصــندوق فــي تحقيــق عوائــد
متواصلة والذي قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
األولية
مخ ذ ذ ذذاطر اإلس ذ ذ ذذتثمار ف ذ ذ ذذي الطروح ذ ذ ذذات أسـهم الشــركات العامــة يــتم طرحهــا طرحــا عامــا مــن خــالل الطروحــات األوليــة فــي الســوق األولــي .وقــد يتضــمن
اإلس ــتثمار ف ــي الطروح ــات األولي ــة مخ ــاطر محدودي ــة األس ــهم املتاح ــة لإلكتت ــاب فيه ــا خ ــالل فت ــرة الطروح ــات
األولية
األولية العامة .كما ان معرفة املسـتثمر بالشـركة املصـدرة لألسـهم قـد تكـون غيـر كافيـة او قـد يكـون لهـا تـاريخ
أداء مح ــدد ،كم ــا ان الش ــركات املص ــدرة ل ــألوراق املالي ــة ق ــد تنت ــي لقطاع ــات اقتص ــادية جدي ــدة ،وبع ــض
الشــركات قــد تكــون فــي مرحلــة التطــوير وال تحقــق دخــال تشــغيليا علــى املــدى القصــير ممــا يزيــد مــن مخــاطر
اإلكتتاب في اسهمها ،مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
مخذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاطر اإلسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتثمارفي االسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذواق ســوق األس ــهم الس ــعودية تع ــد م ــن األســواق الناش ــئة الت ــي تص ــنف بأنه ــا مرتفعــة املخ ــاطر .وقــد تواج ــه ايض ــا
نقصــا فــي الســيولة نتيجــة هبــوط حــاد فــي اســعار األســهم او زيــادة حــادة فــي التضــخم او تبــاطؤ فــي اإلقتصــاد،
الناشئة
وبالت ــالي ي ــؤثر ذلـ ـ عل ــى الص ــندوق بش ــكل س ــلبي بس ــبب التذب ــذب ف ــي اس ــعار األس ــهم او انخف ــاض احج ــام
التداول عليها.
مخاطر التصنيف الألئتماني

فــي حــال انخفــاض التصــنيف اإلئتمــاني ألي مــن ادوات اســواق النقــد التــي يســتثمر بهاالصــندوق ،قــد يضــطر
مدير الصندوق الى التخلص منها ،ممايؤثر على اصول الصندوق والذي يدوره سيؤثر على سعر الوحدة.

مخاطر ذات الع قة بحقوق األولوية

يمكــن لحقــوق األولويــة ان تتعــرض لتقلبــات وتحقــق مســتوى اداء معــاكس الداء الســوق بشــكل أكبــر مقارنــة
بــاألنواع األخــرى مــن فئــات األســهم األخــرى .ويعــد كــال مــن مخــاطر تــأخر اإلدراج ،واملشــاركه املحــدودة او عــدم
املش ــاركة ف ــي مث ــل ه ــذه الطروح ــات م ــن املخ ــاطر األساس ــية الت ــي تتع ــرض له ــا حق ــوق األولوي ــة .ان القيمـ ــة
السوقية لحقوق الشركة خالل فترة الطرح قـد التعكـس القيمـة السـوقية للحقـوق بعـد الطـرح باإلضـافة الـى
ان الس ــعر الس ــو ي لس ــهم الش ــركة ق ــد اليك ــون مس ــتقرا وقــد يك ــون عرض ــة للتقلبــات الناتج ــة ع ــن التغي ــر ف ــي
اتجاهات السوق ذات العالقة بحقوق الشركة او بأسهم الشركة القائمة .وتوقعات السوق للسعر املحتمـل
للحقوق مما قد يسبب تذبذبات سعرية والتي بدورها قد يكون لها تاثيرا سلبي على سعر الوحدة.

مخاطر تعليق التداول

قــد يــؤدي تعليــق التــداول فــي الســوق ككــل او فــي مجموعــة مــن األوراق املاليــة الــي عــدم تــوفر النقــد او فقــدان
عــدد مــن الفــرص اإلســتثمارية ممــا ،قــديؤثر ســلبا علــى اصــول الصــندوق وعلــى ســعر الوحــدة فــي الصــندوق،
وبالتالي قد يؤثر سلبا على اداء الصندوق ،وعلى مالكي الوحدات.

مخاطر الضريبة والزكاة ومخاطر
ضريبة القيمة املضافة:

قد يتحمل مالكي الوحدات اآلثار الزكوية والضريبية املترتبة على اإلشتراك او اإلحتفا او اإلسترداد
للوحدات بموجب القوانين السارية في البلدان التي يحملون جنسيفها او رخصة األقامة فيها او تعتبر محل
اقامة عادية لهم او موطنا مختارا .ويتحمل مالكي الوحدات مسؤولية دفع الضريبة والزكاة ان وجدت على
استثمارتهم في الصندوق او على اي زيادة في راس املال الناشئة عنها .وقد يترتب على ذل اثر سلبي على
اصول الصندوق وسعرالوحدة ،وبالتالي قد يؤثر سلبا على اداء الصندوق وعلى مالكي الوحدات .كما بتاريخ
هذه الشروط واالحكام ،ال يخضع االستثمار في الصندوق لضريبة دخل أو ضريبة استقطاع أو ضريبة على
األرباح الرأسمالية أو أي ضريبة أخرى ذات صلة ،إال أنه تم البدء بتطبيق ضريبة القيمة املضافة في
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اململكة من  1يناير 2018م .وبموجب الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة املضافة الصادرة مؤخرا في
اململكة ،فةنه ليس من املتوقع أن يخضع االستثمار في الصندوق لضريبة القيمة املضافة ،إال أنه ينبغي
على املستثمرين طلب املشورة فيما يتعلق بتأثير ضريبة القيمة املضافة فيما يتعلق باستثمارهم في
الصندوق.
مخاطر تنخر ادرا :

مـن املمكــن ان يحـد تــأخير فـي ادراج اســهم شـركة مــا تـم اإلكتتــاب فـي اســهمها خـالل فتــرة الطـرح األولــي لفتــرة
غير محددة .وذل قد يؤدي الى عدم قدرة الصندوق على اإلسـتفادة مـن املبـالغ التـي تـم اسـتثمارها فـي الطـرح
األولي وبالتالي قد يؤثر سلبا على اداء الصندوق وعلى مالكي الوحدات..

مخذذاطر اإلسذذتثمار فذذي السذذوق املوازيذذة اإلستثمار في السوق املوازية ( نمو) ذو مخاطر عالية ومنها مخاطر شح السيولة ،مخاطر التذبذب الكبيـر فـي
سعر السهم ومخاطر الشفافية.
(نمو):
مخاطر طبيعة االستثمار:
االســتثمار فــي الصــندوق يتطلــب التزامــا كمــا هــو مبــين فــي هــذه الشــروط واألحكــام ،مــع عــدم وجــود ضــمانات
لتحقي ــق عوائ ــد عل 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 علــى اســتثماراته فــي الوقــت املناســب أو فــي أي وقــت علــى اإلطــالق .وقــد ال تكــون هنــاك
إمكانيــة لبيــع أصــوله أو التصــرف فيهــا .وإذا مــا تقــرر التصــرف فيهــا بــالبيع قــد ال تكــون هنــاك إمكانيــة لبيعهــا
بســعر يعتقــد مــدير الصــندوق أنــه يمثــل القيمــة العادلــة لهــا أو أن يــتم بيعهــا فــي اإلطــار الزمنــي الــذي يطلبــه
الصندوق .وبناء على ما سبق ،فةن الصندوق قد ال يتمكن أبدا من تحقيق أي عائد على أصوله.
مخاطر االستثمار العقارية:
االســتثمارات فــي الصــناديق العقاريــة املتداولــة فــي اململكــة تتــأثر بــالظروف االقتصــادية املحليــة ،ولــذل فــةن
املخاطر املتعلقة بالصناديق العقارية املؤش ـرات االقتص ــادية العام ــة مث ــل النم ــو االقتص ــادي وع ــرض النق ــد وأس ــعار الفائ ــدة املحلي ــة وغيره ــا م ــن
العوامل ستؤثر على عوائد الصندوق وتوزيعاته.
املتداولة:
مخاطر السيولة:
ال ينبغي النظر إلى كون الصندوق متـداول فـي السـوق املاليـة السـعودية (تـداول) كةشـارة إلـى أنـه سـوف يكـون
هنـاك ســوق نشــط ذا ســيولة للوحــدات أو أنـه ســوف يتطــور ،أو أنــه فــي حـال تطــوره ،بأنــه ســوف يســتمر علــى
ذل ـ الح ــال .وف 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 على نحو سلبي .وباإلضافة إلى ذل  ،في حال عدم تطـوير هـذه السـوق ،قـد يكـون للتعـامالت الصـغيرة
نســبيا تــأثير ســلبي كبيــر علــى أســعار الوحــدات ويكــون مــن الصــعب تنفيــذ تعــامالت تتضــمن عــددا كبي ـرا مــن
الوحدات بسعر ثابت .وقد يشير العدد املحدود من الوحدات  /مالكي الوحدات إلى وجود مستويات سـيولة
محدودة في هذه الوحدات األمر الذي قد يؤثر سلبا على ما يلي:
 .1قدرة املستثمر على تحقيق مردود من بعض أو كل استثماراته
 .2السـعر الــذي مــن خاللــه يــتم تــداول الوحــدات فــي الســوق .باإلضــافة إلــى أنــه قــد يــتم إصــدار نســبة كبيــرة
من الوحدات إلى عدد محدود من املستثمرين ،وهو األمر الذي يؤثر سلبا على سيولة السوق.
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 .5البيانات السابقة املتعلقة بنداء صندوق االستثمار:

الفت ة
منذ التنسيس

ب.

العائد %
%6.47-

مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:
رسوم االشت ا :

م ذذا تص ذذل نس ذذبت إيذ ذ ارن ذذان ف ذذي املائ ذذة ( )%2كح ذذد اقص ذ ى م ذ مبل ذذغ االش ذذت ا (يك ذذون ال ذذدفع
مقدما) ،يدفعها مال الوحدات املحتمل ويتم خصمها م مبلغ االشت ا .
يذذدفع الصذذندوق رسذذوم إدارة مذذا نسذذبت واحذذد وخمسذذة وسذذبعون مذ مائذذة فذذي املائذذة ()%1.75
سنويا م صذافي قيمذة أصذول الصذندوق (تحتسذ هذذ الرسذوم وتتذ اكم فذي كذل يذوم تقذويم و

اتعاب إدارة مدير الصندوق:

تذ ذذدفع شذ ذذهريا) إي ذ ذ مذ ذذدير الص ذذندوق نظ ذ ذ إدارتذ ذ للصذ ذذندوق وكم ذذا هذ ذذو موضذ ذذح فذ ذذي ملخذ ذ
اإلفص ذذاح امل ذذايي رق ذذم ( ،)34وتص ذذب تلذ ذ الرس ذذوم مس ذذتحقة ال ذذدفع وواجب ذذة الس ذذداد خذ ذ ل
خمسة أيام عمل بعد نهاية كل شهر في كل سنة مالية.

رسوم أم ن الةف والخدمات االدارية
والسجل:

اتعاب مراجع الةسابات

املؤشر االست شادي

رسوم نشراملعلومات عل موقع تداول

نسذ ذ ذذبة ر ر ذ ذ ذ م ذ ذ ذ مائذ ذ ذذة فذ ذ ذذي املائذ ذ ذذة ( )%0.03سذ ذ ذذنويا ،وباالضذ ذ ذذاف اي ذ ذ ذ  1م ذ ذ ذ مائ ذ ذ ذ فذ ذ ذذي
املائ ذ ( )%0.01رس ذذوم تذذداول وبحذذد أقص ذ ى  250ألذذف ريذذال لرس ذذوم ت ذذداول تحتس ذ هذذذ
الرسوم وتت اكم في كذل يذوم تقذويم بنذاء علذ صذافي قيمذة أصذول الصذندوق ويذتم اقتطاعهذا
شهريا.
سيحصل مراجع الةسابات عل مبلغ مقطو قدرة عشرون ألف ( )20,000ريال سعودي
فذذي السذذنة املاليذذة وتحتس ذ وتت ذ اكم كذذل يذذوم تقذذويم ،وسذذيتم خصذذم الرسذذوم م ذ صذذافي قيمذذة
اصذذول الصذذندوق ،ويذذتم الذذدفع عل ذ قسذذط ن متسذذاوي ن  %50تذذدفع عنذذد بدايذذة العذذام املذذايي
للص ذذندوق ،و  %50عن ذذد نهاي ذذة الع ذذام امل ذذايي للص ذذندوق ،وذلذ ذ بعدإص ذذدار تقري ذذر املراجع ذذة
واصدار القوائم املالية املراجعة للصندوق.
سذيقوم الصذندوق بذذدفع مصذاريف اعذذداد املؤشذر االست شذذادي مبلذغ ( )1,000دوالر أمريكذذي،
أي مذ ذذا يعذ ذذادل حاليذ ذذا ( 30,000ريذ ذذال سذ ذذعودي) للسذ ذذنة األوي ذ ذ م ذ ذ عمذ ذذل الصذ ذذندوق ،ومبلذ ذذغ
( )7,000دوالر أمريكذ ذذي ،أي مذ ذذا يعذ ذذادل حاليذ ذذا ( 26,250ريذ ذذال سذ ذذعودي) للسذ ذذنوات ال حقذ ذذة،
أتع ذذاب حس ذذاب املؤش ذذر ت ذذدفع مل ذذزود الخدم ذذة وه ذذو ش ذذركة س ذذتاندرد أن ذذد ب ذذورز وتحس ذ ه ذذذ
الرسوم وتت اكم كل يوم تقويم وتستقطع م صذافي قيمذة اصذول الصذندوق ويذتم اقتطاعهذا
في نهاية كل سنة مالية للصندوق.
دفذذع مبلذذغ مقطذذو قذذدرة  5,000ريذذال سذذعودي سذذنويا لصذذالح شذذركة السذذوق املاليذذة "تذذداول".
وتحس هذ الرسذوم وتتذ اكم كذل يذوم تقذويم وتسذتقطع مذ صذافي قيمذة اصذول الصذندوق
ويتم اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق.
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مكاف ت أعضاء مجلس إدارة الصندوق
املستقل ن:

الرسوم الرقابية:

أتعاب اعضاء الهيئة الشرعية

مصاريف التعامل:

مصاريف تمويل الصندوق
ضريبة القيمة املضافة:

يتحمذ ذذل الصذ ذذندوق مصذ ذذاريف مكافذ ذ ت أعض ذذاء مجلذ ذذس إدارة الصذ ذذندوق املسذ ذذتقل ن ،حيذ ذذث
يحص ذذل ك ذذل عض ذذو مس ذذتقل عل ذ مبل ذذغ ( )5,000خمس ذذة أال ري ذذال س ذذعودي لك ذذل اجتم ذذا
وبعذذدد أربع ذذة اجتماع ذذات ف ذذي الس ذذنة املالي ذذة بح ذذد أقص ذ ى وبم ذذا يع ذذادل  40,000ري ذذال س ذذعودي
ل عضذذاء املسذذتقل ن ككذذل تحس ذ هذذذ الرسذذوم وتت ذ اكم كذذل يذذوم تقذذويم وتذذدفع املكافذذا بعذذد
كل اجتما ملجلس ادارة الصندوق
يتحمل الصندوق الرسوم الرقابية للصندوق سنويامبلغ مقطو وقدر ( )7500ريال
سنويا ،وتحس هذ الرسوم وتت اكم كل يوم تقويم م صافي قيمة اصول الصندوق ويتم
اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق.
يتحمذذل الصذذندوق مصذذاريف مكافذ ت أعضذذاء الهيئذذة الشذذرعية حيذذث يحصذذل كذذل عضذذو علذ
مبلغ ( )1,000رمانية أال ريال سعودي وبما يعادل  24,000ريذال سذعودي العضذاء الهيئذة
ككل ،وتحس هذ الرسذوم وتتذ اكم كذل يذوم تقذويم مذ صذافي قيمذة اصذول الصذندوق ويذتم
اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق.
يتحمذذل الصذذندوق كافذذة مصذذاريف التعامذذل املتكبذذدة فذذي عمليذذة بيذذع وش ذراء األسذذهم فذذي سذذوق
األسذ ذذهم السذ ذذعودية بنذ ذذاءا عل ذ ذ األسذ ذذعار السذ ذذائدة واملعمذ ذذول بهذ ذذا فذ ذذي األسذ ذذواق التذ ذ يسذ ذذتثمر
الص ذ ذذندوق فيه ذ ذذا وي ذ ذذتم س ذ ذذدادها م ذ ذ أصذ ذذول الص ذ ذذندوق ،عن ذ ذذد تنفي ذ ذذذ الص ذ ذذفقات  .وس ذ ذذيتم
االفصذ ذذاح ع ذ ذ اجمذ ذذايي قيمتهذ ذذا فذ ذذي التقذ ذذارير السذ ذذنوية املدققذ ذذة والنصذ ذذف سذ ذذنوية وملخ ذ ذ
اإلفصاح املايي في نهاية كل سنة مالية للصندوق.
ت ذذدفع حس ذ االس ذذعار الس ذذائدة ف ذذي الس ذذوق .وتس ذذتقطع م ذ ص ذذافي قيم ذذة اص ذذول الص ذذندوق
وتحسذ ذ ه ذذذ الرس ذذوم وتتذ ذ اكم ك ذذل ي ذذوم تق ذذويم وي ذذتم اقتطاعه ذذا ف ذذي نهاي ذذة ك ذذل س ذذنة مالي ذذة
للصندوق.
س ذذيتم تطبي ذذق ض ذذريبة القيم ذذة املض ذذافة حسذ ذ تعليم ذذات ال ئح ذذة التنفيذي ذذة الص ذذادرة مذ ذ
الهيئة العامة للزكاة والدخل عل جميع الرسوم واملصاريف واألتعاب والتكاليف.
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مكان وكيفية الةصول عل املعلومات إضافية حول الصندوق:
مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــالل زيـ ـ ـ ــارة املقـ ـ ـ ــر الرئيس ـ ـ ـ ـ ي ملـ ـ ـ ــدير الصـ ـ ـ ــندوق شـ ـ ـ ــروط وأحكـ ـ ـ ــام الصـ ـ ـ ــندوق ،مـ ـ ـ ــذكرة املعلومـ ـ ـ ــات ،املوقـ ـ ـ ــع اإللكترونـ ـ ـ ــي ملـ ـ ـ ــدير
الصندوق  ،www.arabhcapital.comاملوقع االلكتروني لشركة السوق املالية(تداول) ww.tadawul.com
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 الةف وبيانات االتصال:
شــركة االنمــاء لالســتثمار املقــر الرئيسـ ي – الريــاض /اململكــة العربيــة الســعودية – ص.ب 66333 .الريــاض  11576بــرج العنــود  ،2الطــابق ،20
طريق املل فهد ،حي العليا
هاتف +966 11 2799299
فاكس +966 11 218590
و .أسم وعنوان املوز وبيانات االتصال:
اليوجد.

مسؤول إدارة املطابقة واإللتزام ومكافحة غسل االموال
يحيى عبدهللا الزهراني

الرئيس التنفيذي لشركة أرباح املالية
محمود يوسف الكوهجي
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