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مدير الصندوق:
شركة أرباح املالية
(تم إعتماد صندوق أرباح للطروحات األولية 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.
يجب على املستثمرين املحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات واملستندات األخرى لصندوق أرباح
للطروحات األولية ،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 1431/06/11هـ املوافق 2010/05/25م
تاريخ تحديث الشروط واألحكام بتاريخ 1439/07/11ه املوافق 2018/03/28م
تاريخ موافقة الهيئة عل تأسيس الصندوق 1431/06/11هـ املوافق 2010/05/25م
املحتويات:
 -1شروط وأحكام صندوق أرباح للطروحات األولية صفحة رقم ()10
 -2مذكرة املعلومات لصندوق أرباح للطروحات األولية صفحة رقم ()31
 -3ملخص املعلومات الرئيسية لصندوق أرباح للطروحات األولية صفحة رقم ()70
مسؤول إدارة املطابقة واإللتزام ومكافحة غسل االموال
يحيى عبد هللا الزهراني

الرئيس التنفيذي لشركة أرباح املالية
محمود يوسف الكوهجي
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اشعار هام
إن هذذذا املسذذتند مهذذم وينبغذذي قراءت ذ بعنايذذة واإلط ذ ع علي ذ بالكامذذل .ويج ذ عل ذ املسذذتثمري املحتمل ذ ن ق ذراءة نشذذرة االكتتذذا املتضذذمنة للشذذروط
واألحكام الخاصة بالصندوق بعناية وبشكل دقيق قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن االستثمار في الصذندوق وعلذ املسذتثمر استشذارة خب ذ مذايي
مستقل إذا تولد لدي الشذ حذول م ئمذة هذذا االسذتثمار ودرجذة مخذاطر ،ويعتبذ قذرار اشذت ا املسذتثمر فذي الصذندوق علذ مسذؤوليت الشخصذية
وبشذذكل كامذذل وال يعتب ذ أراء ووجهذذات نظذذر مذذدير الصذذندوق الذذواردة فذذي هذذذ ،املسذذتندات بمثابذذة توصذذية مذ املذذدير لشذراء وحذذدات فذذي هذذذا الصذذندوق
َُ
وليست تأكيد م صحة وإمكانية تحقق هذ ،اآلراء كما ال ينبغي بأي حال أن تف َّس َر عل أساس أنها نصيحة استثمارية.
تم إعذداد هذذا املسذتند بموجذ الئحذة صذناديق االسذتثمار واللذوائ ذات الع قذة (يشذار إليهذا فيمذا بعذد بلفذ "ال ئحذة") الصذادرة عذ مجلذس هيئذة
الس ذذوق املالي ذذة بموجذ ذ القذ ذرار رق ذذم  2006-219-1وت ذذاري 1427/12/03ه واملعدل ذذة بق ذذرار مجل ذذس هئي ذذة الس ذذوق املالي ذذة رق ذذم  2016-61-1وت ذذاري
1437/8/16ه املوافق 2016/5/23م ضم اللوائ التنفيذية والقواعد والتعليمات واإلجذراءات التذ تصذدرها الهيئذة لتطبيذق أحكذام نظذام السذوق
ا
ا
املاليذذة .وقذذد تذذم الحصذذول عل ذ موافقذذة هي ذذئة السذذوق املالذذية عمذ بأحكذذام ال ئحذذة إلص ذذدار الوحذذدات (وطرحهذذا ل سذذتثمار)؛ علمذذا بذذأن الهيئذذة -وهذذي
ُ
تصدر موافقتها عل ما تقدم -ال تتحمل أية مسئولية ع محتويات هذ ،الشروط واألحكام وال تعطي أي تأكيد بدقتها أو اكتمالهذا وتخلذي مسذؤوليتها
صراحة – مهما كانت – ع أية خسارة تنتج عما ورد في هذ ،املذكرة أو االعتماد عل أي جزء منها.
وباملقابل يتحمل أعضذاء مجلذس إدارة الصذندوق املسذئولية عذ املعلومذات الذواردة فذي هذذا املسذتند؛ وحسذ علمهذم واعتقذادهم أن تلذ املعلومذات
متطابقذذة م ذ الوقذذا والحقذذائق وال تغفذذل أي جان ذ ينطذذوي عل ذ أي احتمذذال مذ شذذأن التذذأر عل ذ معذذاني املعلومذذات املذذذكورة ومذذدلوالاها ال سذذيما
وأنهم قد اتخذوا جمي التداب املعقولة الرامية إي توخي الحرص ال زم لضمان صحة ما تقدم.
ا
لقذذد تذذم إصذذدار هذذذا املسذذتند بغذذر املسذذاعدة فق ذ ؛ وال يقصذذد من ذ أن يكذذون أساسذذا يذذتم االسذذتناد علي ذ بمفذذرد ،أو االعتمذذاد علي ذ دون سذذوا ،فذذي
ا
ا
اتخ ذذاذ أي ق ذذرار يتعل ذذق باالس ذذتثمار .ع ذ وة عل ذ م ذذا تقذذدم ل ذذيس م ذ املقص ذذود – وال ينبغ ذذي إط ق ذذا اس ذذتنتا أن م ذ املقص ذذود-تق ذذديم أي تأكي ذذدات أو
ضذذمانات بخصذذوص املذذردود أو العائذذد االسذذتثماري م ذ أي اسذذتثمار فذذي الوحذذدات .أمذذا الصذذندوق فذذي حذذد ذات ذ فهذذو عبذذارة عذ وعذذاء مذذايي أو صذذندوق
استثماري مفتوح يهدف إي تحقيق نمو عل رأس املال علذ املذد املتوسذ والطويذل مذ خذ ل االسذتثمار بشذكل رئذيس فذي األدوات املاليذة املتوافقذة
م أحكام ومبادئ الشريعة اإلس مية للمستثمري  .وبما أن االستثمار في الصندوق ينطوي عل مخاطرة فإنذ ينبغذي أن يكذون بمقذدور املسذتثمري
ا
ا
تحمل املخاطر االقتصادية املحتملة الستثمارهم في الصندوق كليذا أو جزئيذا؛ كمذا أنذ ال ينبغذي لهذم االعتمذاد علذ أي عائذد مذ اسذتثمارات مذ قبيذل
ما تقدم لتوف أي احتياجات مالية أساسية .ويج عل املستثمري املحتمل ن وهم يتخذون قرارااهم حيال االستثمار في الوحدات م عدمذ أن
يعتمذذدوا عل ذ أنفسذذهم فذذي فح ذ وتمحذذي الشذذروط الذذواردة فذذي نشذذرة االكتتذذا بمذذا فذذي ذل ذ تقيذذيم املخذذاطر املحتملذذة؛ كمذذا يرج ذ م ذ كذذل مسذذتثمر
محتمل استشارة مستشاري الخاص ن لتحديد جدو االستثمار في الوحدات.
ي ذذتم تأس ذذيس ص ذذندوق االس ذذتثمار بتوقي ذ عق ذذود ب ذ ن م ذذدير الص ذذندوق وم ذذالكي الوح ذذدات وتك ذذون تل ذ العق ذذود عل ذ ش ذذكل ش ذذروط وأحك ذذام بالص ذذيغة
املوضذذحة ب ئحذذة الصذذناديق االسذذتثمارية الصذذادرة ع ذ هيئذذة السذذوق املاليذذة وال تمثذذل آراء مذذدير الصذذندوق الذذواردة بهذذذ ،الشذذروط واألحكذذام توصذذية
م مدير الصندوق لشراء وحدات الصندوق.
ا
ال يتمتذ ذ الص ذذندوق بكي ذذان ق ذذانوني مس ذذتقل وسيش ذذرف مجل ذذس إدارة الص ذذندوق علذ ذ اإلدارة وفق ذذا ل ئح ذذة ص ذذناديق االس ذذتثمار وسيص ذذدر قذ ذرارات
ا
وتوجيهذذات االس ذذتثمار امللزمذذة للصذذندوق ويحذذق مل ذذدير الصذذندوق وبموج ذ موافق ذذة أعضذذاء مجلذذس إدارة الصذذندوق عل ذ أن يحذذتف بجذذزء أو بكذذل
أصول الصندوق علذ شذكل نقذد سذائل أو اسذتثمارها فذي األدوات املاليذة قصذ ة األجذل عاليذة السذيولة ومتدنيذة املخذاطر وحسذ املذدة التذ يحذددها
أعضاء مجلس إدارة الصندوق إي أن يتم إعادة استثمارها.
ال يحق ألي شخ خ ف مدير الصندوق أن يقدم أيذة معلومذات أو أن يذديي بأيذة إفذادات لذم يشذتمل عليهذا هذذا املسذتند فيمذا يتعلذق بذاألمور الذواردة
طي  .وفذي حالذة تقذديم أيذة معلومذات أو اإلدالء بأيذة إفذادات مذ قبذل أي شذخ غ ذ مذدير الصذندوق فذإن تلذ املعلومذات واإلفذادات ال يعتذد بهذا وال
تعد صادرة م مدير الصندوق أو معتمدة م قبل .
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ملخ

الصندوق

أهداف الصندوق

سوف يستثمر الصندوق في األسهم العامة للشركات خ ل فت ة الطرح األويي
العام ألسهمها أو في أسهم الشركات الجديدة وأسهم حقوق األولوية الت لم
يمض عليها خمسة سنوات م تاري إدراجها في السوق املالية للمملكة العربية
السعودية .كذل يسع مدير الصندوق ل ستثمار في صناديق أخر مشابهة
والت لها نفس األهداف واالست اتيجيات متى ما سنحت الفرصة.

املؤشر االست شادي

سيكون املؤشر االست شادي لقياس أداء الصندوق هو مؤشر أرباح لإلصدارات
األولية والذي يتم حساب م قبل طرف رالث مستقل شركة ستاندرد أند بورز
( )S&Pويسع مدير الصندوق إي تحقيق عائد يفوق عائد املؤشر أع .،

رسوم اإلدارة

ا
نسبة واحد وخمسة وسبعون في املائة ( )%1.75سنويا م صافي قيمة أصول
الصندوق تت اكم بشكل تناسب عند كل يوم تقويم.

رسوم أم ن الحف

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

أتعا املراج الخارجي لحسابات الصندوق

ا
نسبة واحد م عشرة في املائة ( )%0.1سنويا .و بحد ادنى 40ألف ريال ألم ن
الحف 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
ا
ا
بناء عل صافي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها شهريا.
مبلغ ( )4150أربعة أالف ومائة وخمسون ريال سعودي لكل اجتماع وبعدد
أربعة اجتماعات في السنة املالية بحد أقص ى وبما يعادل  16600سنويا لكل
عضو مستقل.
مبلغ ارنان وعشرون ألف ( )22000ريال سعودي في السنة املالية.

مصاريف نث ية ومصاريف إدارية وغ ها

خمسة وسبعون ألف ( )75000ريال سعودي في السنة املالية بحد أقص ى.
(حس تقدير مدير الصندوق بناء عل أفضل ما يتوفر م معلومات ملدير
الصندوق)

ضريبة القيمة املضافة

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

تكاليف االقت ا

ا
وفقا لألسعار واملعدالت السائدة وقتها

الحد األدنى ل شت ا في الصندوق:

عذذدد وحذذدات تعذذادل قيمتهذذا ( )10000عشذذرة أالف ريذذال سذذعودي لألف ذراد وعذذدد
وح ذ ذذدات تع ذ ذذادل قيمته ذ ذذا عش ذ ذذرون أل ذ ذذف ( )20000ري ذ ذذال س ذ ذذعودي للمؤسس ذ ذذات
والشركات.
عدد وحذدات تعذادل قيمتهذا ( )5000خمسذة أالف ريذال لألفذراد و ( )5000خمسذة
أالف ريال سعودي للمؤسسات.
ما تصل نسبت إي ارنان في املائة ( )%2م مبلغ االشت ا  .يدفعها حامل
الوحدات ويتم خصمها م مبلغ االشت ا

الحد األدنى ل شت ا اإلضافي:
رسوم االشت ا في وحدات الصندوق:
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أيام التقييم
أخر موعد لتقديم طلبات االشت ا أو االست داد
يوم اإلع ن ع أسعار الوحدات

يومي األحد والث راء م كل أسبوع
الساعة  12ظهرا يومي األحد والث راء
االرن ن واالربعاء

5

تعريفات:
مدير الصندوق:

يعن شركة أرباح املالية السذعودية وهذي شذركة مسذاهمة مقفلذة مصذرح بهذا ومذرخ لهذا بموجذ الئحذة
األشذذخاص املصذذرح لهذذم وتحكمهذذا قذذوان ن هيئذذة السذذوق املاليذذة لتقذذديم مجموعذذة متكاملذذة مذ الخذذدمات
املالية واالستثمارية بما في ذل إدارة صناديق االستثمار.

رسوم إدارية:

يقصد بها الرسوم اإلدارية الت يج دفعها ملدير الصندوق.

شركة أرباح املالية:

يقصذذد بهذذا املقذذر الرسذذمي أو املركذذز الرئيس ذ ملذذدير الصذذندوق فذذي اململكذذة العربيذذة السذذعودية حيذذث يمكذ
اإلطذ ذ ذ ع علذ ذ ذ التفاص ذ ذذيل الخاصذ ذ ذذة ب ذ ذذذل علذ ذ ذ املوقذ ذ ذ االلكت ون ذ ذذي مل ذ ذذدير الصذ ذ ذذندوق علذ ذ ذ االنت نذ ذ ذذت
)(www.arbahcapital.com

املراج الخارجي:

يقص ذذد به ذذم ش ذذركة طذ ذ ل اب ذذو غزال ذذة وش ذذركاة اململك ذذة العربي ذذة الس ذذعودية الخبذ ذ  31952ص 3187
().)(www.tagorg.com

املستشار القانوني:

يقصذ ذذد ب ذ ذ مكت ذ ذ محمذ ذذد الشذ ذذريف محذ ذذامون ومستشذ ذذارون قذ ذذانونيون (اململكذ ذذة العربيذ ذذة السذ ذذعودية)
ص 9170. .الريا .11423
تعن ذ ال ئحذذة الصذذادرة بذذذات املسذذمى ع ذ هيئذذة السذذوق املاليذذة بموج ذ قرارهذذا رقذذم  2005-83-1بتذذاري
( 21/05/1426أو أي تعدي ت أخر تتم عليها م وقت آلخر).

الئحة األشخاص املصرح لهم:

يوم العمل:

يعن أي يوم تفت في املؤسسات املالية بصفة عامة أبوابها للعمل في اململكة العربية السعودية.

نظام السوق املالية:

هذ ذ ذذو النظذ ذ ذذام الصذ ذ ذذادر فذ ذ ذذي اململكذ ذ ذذة العربيذ ذ ذذة السذ ذ ذذعودية بموج ذ ذ ذ املرسذ ذ ذذوم امللكذ ذ ذذي رقذ ذ ذذم م 30/بتذ ذ ذذاري
02/06/1424ﻫ (أو أي تعدي ت أخر تتم عليها م وقت آلخر).

تاري اإلقفال:

تقذ ذذرر أن يكذ ذذون يذ ذذوم 2011/31/03م هذ ذذو اليذ ذذوم الذ ذذذي يتوق ذذف فيذ ذ الصذ ذذندوق عذ ذ اسذ ذذتقبال طلبذ ذذات
االشت ا في الوحدات بسعر االشت ا ويبدأ في تنفيذ تخصي الوحدات للتوزي  /اإلصدار املبد ي.

الهيئة:

يقصد بها هيئة السذوق املاليذة باململكذة العربيذة السذعودية بمذا فذي ذلذ – حسذ مقتضذ ى السذياق – أيذة
لجنة أو لجنة فرعية أو موظف أو وكيل يفو م قبل الهيئة.

أم ن الحف للصندوق:

يقصذد بذ شذركة االنمذذاء ل سذتثمار وهذي شذذركة مسذاهمة مقفلذة مذرخ لهذذا بموجذ الئحذة األشذذخاص
امل ذذرخ له ذذم وتحكمه ذذا ق ذذوان ن ول ذذوائ هيئ ذذة الس ذذوق املالي ذذة لتق ذذديم مجموع ذذة متكامل ذذة م ذ الخ ذذدمات
املالي ذذة واالس ذذتثمارية بم ذذا ف ذذي ذلذ ذ خ ذذدمات الحفذ ذ لص ذذناديق االس ذذتثمار واألوراق املالي ذذة أو أي أمذ ذ ن
حف خارجي يعين مجلس إدارة الصندوق لتقديم خدمات الحف لألوراق املالية.
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الرسوم:

تعنذ الرسذوم اإلداريذة التذ يتقاضذاها مذدير الصذندوق والرسذوم التذ يتقاضذاها أمذ ن الحفذ للصذندوق
ا
ا
ورسوم أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وغ ها وفقا ملا ورد تفصي بخصوص كل منها عل حدة في املذادة
رقم ( )11م هذا املستند.

السنة املالية:

هذذي الفت ذ ة الت ذ تبذذدأ م ذ تذذاري اإلقفذذال وتنته ذ فذذي الحذذادي والث ر ذ ن م ذ شذذهر ديسذذمب بالنسذذبة للسذذنة
املالية األوي أو الت تبدأ م األول م يناير وتنته في اليذوم الحذادي والث رذ ن مذ شذهر ديسذمب مذ كذل
عام يلي السنة املالية األوي .

الصندوق:

يقصذد بذ صذندوق أربذاح للطروحذات األوليذة بشذركة أربذاح املاليذة وهذو الصذندوق املؤسذس بموجذ هذذا
املسذتند علذ هيئذة ترتيبذذات تعاقديذة بذ ن مذدير الصذذندوق وحملذة الوحذذدات واملسذجل لذذد هيئذة السذذوق
املالية والخاض إلشرافها.
ا
هذذو مجلذذس إدارة الصذذندوق املع ذ ن م ذ قبذذل مذذدير الصذذندوق وفقذذا ملقتضذذيات ال ئحذذة .وقذذد ورد تحديذذد
ا
عدد أعضائ مبدئيا في املادة رقم ( )13م هذا املستند.

مجلس الصندوق:

الطرح املبد ي:

سذذتكون فت ذ ة االشذذت ا املبدئيذذة مفتوحذذة ملذذدة شذذهر م ذ تذذاري اإلع ذ ن ع ذ طذذرح الصذذندوق .خ ذ ل فت ذ ة
الطذذرح األويذذي يجذذوز ملذذدير الصذذندوق اسذذتثمار مبذذالغ االشذذت اكات مؤقتذذا ملصذذلحة املسذذتثمري فذذي أدوات
استثمارية قص ة األجل متوافقة م أحكام ومبادئ الشريعة اإلس مية وأدوات ذات مخاطر منخفضة
وسيتم حسا العائد عل استثمار العم ء كل عل حدة في مرحلة االكتتا املبد ي.
س ذذيكون االشذذت ا الفعل ذذي ف ذذي الص ذذندوق ش ذذام ل ذرأس املذذال املس ذذتثمر وأي أرب ذذاح متحقق ذذة وأمذذا الح ذذد
األقص ى لعدد الوحدات املتاحة في الطرح املبد ي فيمك زيادت حس تقدير مدير الصندوق.

ا ا
هي صناديق الطروحات األولية املطروحة طرحا عاما ومرخصة م قبل هيئة السوق املالية واملتوافقذة
الصناديق املشابهة  /االخر :
م الشريعة اإلس مية.
مال الوحدة  /املستثمر  /العميل :مصطلحات مت ادفة ويستخدم كل منها لإلشارة عل الشخ الذي يمل وحدات في الصندوق.
طبيعي أو ذي صفة اعتبارية أو قانونيذة حسذبما هذو متعذارف عليذ ومعتذ ف بذ بموجذ

الشخ :

يعن أي شخ
قوان ن اململكة.

مجلس اإلدارة:

مجلس إدارة صندوق أرباح للطروحات األولية.

اململكة:

يقصد بها اململكة العربية السعودية.

الحد األدنى ل شت ا :

إن الحذ ذذد األدنذ ذذى ملبل ذ ذذغ املشذ ذذاركة أو املسذ ذذاهمة ف ذ ذذي الص ذ ذذندوق ه ذ ذذو ( )10000عشذ ذذرة أالف ريذ ذذال لألف ذ ذراد
و( )20000عشرون ألف ريال للمؤسسذات .ويحذتف مذدير الصذندوق بذالحق فذي تغي ذ مبلذغ الحذد األدنذى
ل شذ ذذت ا اإلضذ ذذافي البذ ذذالغ ( 5000خمسذ ذذة أالف ريذ ذذال لكذ ذذل م ذ ذ األف ذ ذراد أو املؤسسذ ذذات) أو الذ ذذدخول فذ ذذي
الصندوق عل أن يخض ذل ملوافقة الهيئة.
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صافي قيمة األصول:

تاري الرب (رب العام املايي):
نموذ طل االست داد:

سعر االست داد:

ا
وتعنذ القيمذذة النقديذذة أليذذة وحذدة علذ أسذذاس إجمذذايي قيمذذة األصذول للصذذندوق مخصذذوما منذ الخصذذوم
ا
ومقسذذوما عل ذ عذذدد الوح ذذدات القائم ذذة وف ذذق م ذذا ورد بمزيذذد م ذ التفص ذذيل ف ذذي امل ذذادة رق ذذم ( )22م ذ ه ذذذا
املستند.
فتذ ة ر رذذة أشذذهر ويقصذذد بذ اليذذوم الحذذادي والث ر ذ ن مذ شذذهر مذذارس والث رذ ن مذ يونيذذو والث رذ ن مذ
سبتمب والحادي والث ر ن م ديسمب في كل سنة مالية.
يقصذذد ب ذ النمذذوذ املعذذد م ذ قبذذل مذذدير الصذذندوق والذذذي يج ذذز ملذذالكي الوحذذدات اسذذت داد جذذزء أو كذذل
وح ذذدااهم ف ذذي الص ذذندوق بع ذذد اس ذذتكمال وتوقيذ ذ النم ذذوذ مذ ذ حام ذذل الوح ذذدات املعنذ ذ حسذ ذ األص ذذول
املتبعة.
ا
يعنذ املبلذغ الذ زم دفعذ لحامذل الوحذدة عنذد اسذذت دادها .ويذتم تحديذد ذلذ السذذعر وفقذا ملذا ورد فذي املذذادة
رقم ( )21م هذا املستند.

ال ئحة:

يقصذذد بهذذا الئحذذة صذذناديق االسذذتثمار الصذذادرة ع ذ مجلذذس هيئذذة السذذوق املاليذذة بموج ذ القذذرار رقذذم -1
 2006-219وتاري 3/12/1427ﻫ.

الئحة أعمال األوراق املالية:

هذذي ال ئحذذة الصذذادرة بذذذات املسذذمى ع ذ هيئذذة السذذوق املاليذذة بموج ذ قرارهذذا رقذذم 2005-83-2م وتذذاري
21/05/1426ﻫ املوافق 28/06/2005م.

طل االشت ا :

يقصذذد ب ذ طل ذ االشذذت ا وأي مسذذتندات مطلوبذذة حس ذ لذذوائ هيئذذة السذذوق املاليذذة وقذذوان ن مكافحذذة
غس ذذيل األم ذذوال تموي ذذل اإلره ذذا وأي ذذة معلوم ذذات مرفق ذذة يوقعه ذذا املس ذذتثمر بغ ذذر االش ذذت ا ف ذذي وح ذذدات
الصندوق شريطة اعتمادها م مدير الصندوق.

تاري االشت ا :

هو أي تاري  /تقييم يق بعد تاري اإلقفال.

رسوم االشت ا :

تعن ذ الرسذذوم الواج ذ دفعهذذا إي ذ مذذدير الصذذندوق عنذذد االشذذت ا وتبلذذغ ارنذذان باملائذذة ( )%2م ذ السذذعر
املذذدفوع م ذ املسذذتثمر مقابذذل الوحذذدات وذل ذ حسذذبما ورد بمزيذذد مذ التفصذذيل فذذي املذذادة رقذذم ( )11م ذ
هذا املستند.

سعر االشت ا :

يقص ذذد ب ذ املبل ذذغ ال ذ زم دفع ذ م ذ قب ذذل املس ذذتثمر لش ذراء ع ذذدد (( )1وح ذذدة واح ذذدة) ف ذذي الص ذذندوق .وي ذذتم
ا
تحديد هذا السعر وفقا ملا ورد في املادة رقم (.)22

االستثمارات املستهدفة:

األسذهم العامذة للشذركات خذ ل فتذ ة الطذرح األويذي العذام ألسذهمها أو فذي أسذهم الشذركات الجديذدة التذ لذم
يمض عليها خمس سنوات م تاري إدراجها أو صناديق االستثمار.

الوحدات:

الحص ذ
واحدة.

ا
الشذذا عة املتسذذاوية الت ذ تتكذذون منهذذا أصذذول الصذذندوق علمذذا أن وحذذدات الصذذندوق م ذ فئذذة
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ضريبة القيمة املضافة:

هي ضريبة غ مباشرة تفر عل جمي السل والخدمات التى يتم شراؤها وبيعها م قبل املنشات
وللمزيد م املعلومات يرجة زيارة املوق اإللكت ونيwww.gazt.gov.sa/ar :

تاري التقويم:

يقصد ب اليوم الذي يتم في تحديد صافي قيمة األصول بالصندوق.
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شروط وأحكام الصندوق:
 .1معلومات عامة:
أ -مدير الصندوق:
مدير الصندوق هي شركة أرباح املالية ،ترخيص هيئة السوق املالية رقم (.)07083-37
 عنوان مكت الرئيس ملدير الصندوق:شركة أرباح املالية ،مقر الشركة هو الطابق الثامن -مركز سعد العبد الكريم املعمر لألعمال
شارع الخليج ،الدمام ،ص ب  8807الدمام  31492اململكة العربية السعودية
هاتف966 )013( 8316400 :
فاكس 966 )013( 8093075
 عنوان املوق اإللكت وني ملدير الصندوق:يمكن اإلطالع على املزيد من املعلومات عن مدير الصندوق على املوقع االلكتروني التالي www.arbahcapital.com :او عبر املوقع
االلكتروني لشركة السوق املاليةw.ww.tadawul.com.sa :
د -اسم أم ن الحف :
اإلنماء لإلستثمار ،ترخيص هيئـة السوق املاليـة -رقم ( ،)37-09134املوقع اإللكتروني www.alinmainvestment.com

ه -املوق اإللكت وني ألم ن الحف :
اإلنماء لإلستثمار .املوقع اإللكتروني www.alinmainvestment.com
 .2النظام املطبق:
ُ
تشكل هذه االتفاقية املستند القانوني امللزم الذي سيحكم األسس والتي بناء عليها سيقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق .ويؤكد املستثمر على
التعامل مع مدير الصندوق كأصيل وليس كوكيل أو لصالح شخص آخر .ويؤكد املستثمر أيضا على أن أهدافه االستثمارية تتوافق مع األهداف
املحددة للصندوق .تعتبر هذه االتفاقية نافذة عند تسلم مدير الصندوق للنسخة املوقعة لهذه االتفاقية من ِقبل املستثمر.
وتخضع هذه االتفاقية 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 ألحكام الشريعة اإلسالمية .في حال وجود أي تضارب بين هذه االتفاقية وبين أي من
األنظمة فستطبق األنظمة على النطاق املتضارب .بإمكان مدير الصندوق اتخاذ ،أو عدم اتخاذ ،أي إجراء يعتبره ضروري للتأكد من االلتزام بأي
من هذه األنظمة ولن يكون مسئوال عن أي إجراء مماثل يتم اتخاذه بحسن نية .أيا كان ما قام به مدير الصندوق أو أخفق في القيام به من أجل
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االلتزام بهذه األنظمة فان هذا اإلجراء ملزم للمستثمر .أي إجراء ُيتخذ أو ُيخفق في اتخاذه بغرض االلتزام بهذه األنظمة لن يجعل مدير الصندوق
أو أيا من مديريه أو مسؤولية أو موظفيه أو وكالئه مسئولين قانونيا.
تطبق هذه االتفاقية أحكاما وشروطا متماثلة على جميع مالكي الوحدات وتحتوي على جميع األحكام املتفق عليها بين األطراف وتحل محل أية
اتفاقية أو تفاهم أو ترتيبات سابقة بين األطراف ،سواء كانت شفهية أو مكتوبة .ولن يؤخذ أي تعهد أو ضمان أو وعد منح أو فهم ضمنيا مما قيل
ُ
أو كتب في املفاوضات بين األطراف قبل هذه االتفاقية باستثناء ما نص عليه هنا على وجه الخصوص .ال يحق ألي طرف أن يقوم بمعالجة أي
تصريح غير صحيح من الطرف اآلخر بناء على ما استند عليه ذلك الطرف لدخوله في هذه االتفاقية (إال إذا كان ذلك التصريح غير الصحيح حدث
بشكل احتيالي أو كان كأمر أساس ي بما فيها األمور األساسية إلمكانية الطرف اآلخر للقيام بالتزاماته ضمن هذه االتفاقية) ومعالجة ذلك الطرف
تكون فقط بفسخ العقد.
يقر املستثمر بان جميع العمليات املنطوية تحت هذه االتفاقية تخضع للمتطلبات النظامية املذكورة آنفا وبذلك فال يطلب املستثمر أي حقوق
تعاقدية أو قانونية مستقلة فيما يتعلق بهذه املتطلبات .األحكام والشروط ومستندات صندوق االستثمار األخرى متوافقة مع الئحة صناديق
االستثمار الصادرة عن الهيئة وتشتمل على اإلفصاح الكامل والصحيح والواضح لجميع الحقائق األساسية املرتبطة بالصندوق.
 .3أهداف الصندوق:
أ-

أهداف الصندوق اإلستثمارية:
صندوق أرباح للطروحات األولية هو صندوق عام مفتوح يهدف إلى تنمية رأس املال في املدى املتوسط والطويل بشكل متوافق مع أحكام
ومبادئ الشريعة اإلسالمية للمستثمرين ،وبالتالي تحقيق عوائد مجزية وتنافسية باملقارنة مع ما تحققه األدوات املالية التقليدية املتاحة
لالستثمار على املديين املتوسط والطويل في السوق السعودي .ولتحقيق هذا الهدف فإن الصندوق سوف يستثمر في األسهم العامة
للشركات خالل فترة الطرح األولي العام ألسهمها أو في أسهم الشركات الجديدة وأسهم حقوق األولوية للشركات التي لم يمض عليها خمس
سنوات من تاريخ إدراجها في السوق
املالية للمملكة العربية السعودية .كما يجوز ملدير الصندوق االستثمار في األسهم املدرجة في السوق املوازي (نمو) ،كذلك يسعى مدير
الصندوق لالستثمار في صناديق أخرى والتي لها نفس األهداف واالستراتيجيات متى ما سنحت الفرصة .كما يجوز ملدير الصندوق االستثمار
في الصناديق العقارية املتداولة (بما في ذلك وحدات الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق) ،كذلك يمكن ملدير الصندوق االستثمار في
الصناديق االستثمارية املطروحة طرحا عاما واملرخصة من قبل هيئة السوق املالية ،باإلضافة إلى إمكانية االستثمار في أدوات أسواق
النقد.كما يمكن ملدير الصندوق استثمار السيولة النقدية الزائدة في الصندوق من وقت آلخر في اإليداعات واألدوات املالية قصيرة األمد
ويتمثل الغرض من هذه االستثمارات في تحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد للصندوق واملحافظة على السيولة النقدية بالصندوق.
 .است اتيجيات االستثمار الرئيسة:
 -1نوع االوراق املالية الت سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساس
يتيح الصندوق الفرصة للمستثمرين لالستثمار بشكل رئيس ي في أسهم الشركات العامة خالل فترة الطرح األولي العـام ألسـهمها أو فـي مرحلـة مـا
قبل الطرح األولي ،أو في أسهم الشركات الجديدة املدرجة التي لم تمض خمس سنوات على إدراجها في السوق الثانوي لألسهم.
كما يجـوز ملـدير الصـندوق االسـتثمار فـي األسـهم املدرجـة فـي السـوق املـوازي (نمـو) ،كـذلك يسـعى مـدير الصـندوق لالسـتثمار فـي صـناديق أخـرى
والتي لها نفس األهداف واالستراتيجيات متى ما سنحت الفرصة .كما يجوز ملـدير الصـندوق االسـتثمار فـي الصـناديق العقاريـة املتداولـة (بمـا فـي
ذلك وحدات الصناديق املدارة من قبل مدير الصـندوق) ،كـذلك يمكـن ملـدير الصـندوق االسـتثمار فـي الصـناديق االسـتثمارية املطروحـة طرحـا
عامــا واملرخصــة مــن قبــل هيئــة الســوق املاليــة ،باإلضــافة إلــى إمكانيــة االســتثمار فــي أدوات أســواق النقــد ،وبمــا ال يتعــارض مــع أحكــام الشــريعة
اإلسالمية والئحة صناديق االستثمار.
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.1

سياسة ترك ز االستثمار:
يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه باستثمار حتى مائة في املائة ( )%100كحد أعلى و ( )%0كحد أدنى من صافي أصوله في األسهم العادية
خــالل فت ــرة الطــرح األول ــي العــام أو ش ــركات م ــا قبــل الط ــرح األولــي الع ــام ،وفــي أس ــهم الش ــركات املدرجــة الجدي ــدة وأســهم حق ــوق األولوي ــة
للشركات املتوافقة مـع أحكـام الشـريعة اإلسـالمية والتـي تقرهـا هيئـة الرقابـة الشـرعية للصـندوق والتـي لـم تمـض ( )5خمـس سـنوات علـى
إدراجهــا فــي أســواق اململكــة العربيــة الســعودية كمــا يجــوز ملــدير الصــندوق االســتثمار فــي الســوق املــوازي (نمــو) حتــى  %20كحــد أقص ـ ى و
( )%0كحــد أدنــى مــن صــافي أصــول الصــندوق  ،كمــا يجــوز ملــدير الصــندوق االســتثمار فــي الصــناديق العقاريــة املتداولــة حتــى  %50كحــد
أقص ـ ى و  %0كحــد أدنــى مــن صــافي أصــول الصــندوق (بمــا فــي ذلــك وحــدات الصــناديق املــدارة مــن قبــل مــدير الصــندوق) ،كــذلك يمكــن
ملدير الصندوق االستثمار في الصناديق االستثمارية املطروحة طرحا عاما واملرخصة من قبـل هيئـة السـوق املاليـة حتـى  %30مـن أصـوله
كحــد أقص ـ ى و %0كحــد أدنــى ،باإلضــافة إلــى إمكانيــة االســتثمار فــي أدوات أســواق النقــد حتــى  %50مــن أص ـوله كحــد أقص ـ ى و  %0كحــد
أدنى كما يجوز للصندوق االستثمار في صناديق استثمارية مشابهة من نفس الفئة  -وذلك في حال توفر فرص واعدة لالستثمار فيها.
وفيما يلي جدول يب ن توزي األصول في الصندوق
نوعية األصول

الت كز

أسهم

حتى  %100م حجم الصندوق

نقد

 %0كحد أدنى

السوق املوازي (نمو)

حتى  %20كحد اقص ى م صافي اصول الصندوق

الصناديق العقارية املتداولة

حتى  %50كحد اقص ى م صافي اصول الصندوق

ا ا
صناديق اإلستثمار املطروحة طرحا عاما

حتى  %30م اصول الصندوق كحد اقص ى

وفيما يلي جدول يب ن است اتيجي االستثمار والتوزي الجغرافي:
تخصي

اإلست اتيجية
سيكون الت ك ز عل اإلصدارات األولية واالسهم والت لم
تمض ( )5خمس سنوات عل إدراجها في اململكة العربية
السعودية.
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مدير الصندوق (الت كز)

سيخص مدير الصندوق ما ال يزيد ع  %100م
أصول الصندوق في هذ ،االستثمارات

تتلخ إست اتيجية إدارة استثمارات الصندوق فيما يلي:
 يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه باستثمار حتى مائة في املائة ( )%100كحد أقص ى و %0كحد أدنى من صافي أصوله في األسهم العادية خالل
فترة الطرح األولي العام أو شركات ما قبل الطرح األولي العام .والسوق املوازي (نمو) حتى  %20من صافي أصول الصـندوق ،كحـد أقصـ ى و%0
كحد أدنى.
 كما يجوز ملدير الصندوق االستثمار في الصناديق العقارية املتداولة حتـى  %50مـن صـافي أصـول الصـندوق كحـد أقصـ ى و %0كحـد أدنـى (بمـا
فــي ذلــك وحــدات الصــناديق املــدارة مــن قبــل مــدير الصــندوق) .كــذلك يمكــن ملــدير الصــندوق االســتثمار فــي الصــناديق االســتثمارية املطروحــة
طرحا عاما واملرخصة من قبل هيئة السوق املالية حتى  %30من أصوله كحد أقص ى و %0كحد أدنى.




باإلضافة إلى إمكانية االستثمار في أدوات أسواق
النقد حتى  %50من أصول الصندوق كحد أقص ى و % 0كحد أدنى.
ســيكون التركيــز علــى اإلصــدارات األوليــة واالســهم والتــي لــم تمــض ( )5خمــس ســنوات علــى إدراجهــا فــي اململكــة العربيــة الســعودية ،وسيخصــص
م ــدير الص ــندوق حت ــى مائ ــة باملائ ــة ( )%100م ــن أص ــول الص ــندوق ف ــي ه ــذه االس ــتثمارات .االس ــاليب املس ــتخدمة ف ــي ادارة محفظ ــة الص ــندوق
االستثمارية:
يوظـف مــدير الصــندوق قدراتــه البحثيــة والتحليليــة املتخصصــة إليجــاد الفـرص االســتثمارية الواعــدة فــي الســوق األوليــة والســوق الثانويــة التــي
تحقــق أهــداف الصــندوق .ويجــوز للصــندوق االســتثمار فــي صــفقات قصــيرة األجــل عاليــة الســيولة وفــق الضــوابط الشــرعية لحمايــة رأس املــال
لحـين تــوفر فـرص اســتثمارية واعـدة فــي السـوق .ســيقوم مـدير الصــندوق بتعــديل حجـم اســتثماراته فـي بعــض الشـركات خــالل وقـت مناســب فــي
إطار الضوابط والقيود املالية والتحليلية ووجود الفرص االسـتثمارية التـي يحـددها مـدير الصـندوق و/أو ومتـى مـا تـوفر تقيـيم حقيقـي للقيمـة
الســوقية لتلــك الشــركات التــي قــد يســتثمر الصــندوق فيهــا بنســب مرتفعــة تزيــد عــن ( )%10مــن صــافي أصــول الصــندوق علــى ان ال يتجــاوز ذلــك
نس ــبة القيم ــة الس ــوقية للش ــركة ال ــى إجم ــالي القيم ــة الس ــوقية للش ــركات املس ــموح االس ــتثمار به ــا وف ــق احك ــام وش ــروط الص ــندوق م ــع مراع ــاة
الضوابط الشرعية في كافة عمليات الصندوق.
 -2األوراق املالية الت ال يمك إدراجها في محفظة الصندوق:
أي اوراق مالية ال تتوافق مع ما ورد في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق.
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 -3القيود عل األوراق املالية الت يمك للصندوق االستثمار فيها:
ان جميع الشركات التي سوف يستثمر فيها ستكون من الشركات التي تتوافق مـع الضـوابط الشـرعية املعتمـدة مـن الهيئـة الشـرعية للصـندوق.
وتجدون في امللحق (أ) الضوابط الشرعية التي حددتها الهيئة الشرعية لشركة أرباح املالية والواجب إتباعها لالستثمار في األسهم.
 -4ص حيات الصندوق في االقت ا :
لــن يلجــأ الصــندوق لطلــب التمويــل عــن طريــق االقتـراض إال عنــد الضــرورة ،بعــد موافقــة مجلــس إدارة الصــندوق وبمــا يتوافــق مــع أحكــام
الشريعة اإلسالمية ،على أال يتجاوز حجم االقتراض ،إن ُوجد ،نسبة عشرة في املائة ( )% 10من صافي قيمة أصول الصندوق .كما يجـوز
ملدير الصندوق استخدام موارده الخاصة في بعض الحاالت مثل الحاجة لتغطية طلبـات االسـترداد إذا كانـت األمـوال املتـوفرة للصـندوق
غيــر كافيــة ،وذلــك ضــمن اإلطــار املقبــول شــرعا .وفــي هــذه الحالــة ،يقــوم مــدير الصــندوق باســترداد تلــك األمــوال مــن حســاب الصــندوق
املخصــص ملواجه ــة االس ــترداد .وتخض ــع أي تم ــويالت خارجي ــة للص ــندوق لرس ــوم التم ــويالت الش ــرعية الس ــائدة فــي حين ــه .وألغ ـراض ه ــذه
السياسة ،سيتم خصم أي أموال اقترضها الصندوق عند احتساب صافي األصول.
 .5أسواق االوراق املالية الت يحتمل ان يشت ي ويبي الصندوق استثمارات املحفظ فيها.
تقتصــر اســتثمارات الصــندوق علــى األوراق املاليــة املصــدرة فــي أســواق اململكــة العربيــة الســعودية ،ســيكون املؤشــر االسترشــادي لقيــاس
أداء الصندوق هو مؤشر أرباح لإلصدارات األولية والذي يتم حسابه من قبل شـركة سـتاندرد أنـد بـورز ( ،)S&Pويسـعى مـدير الصـندوق
إلى تحقيق عائد يفوق عائد املؤشر أعاله.
.6

حدود االستثمار في وحدات صناديق استثمار اخر .
يمكن ملدير الصندوق االستثمار فـي الصـناديق االسـتثمارية املطروحـة طرحـا عامـا واملرخصـة مـن قبـل هيئـة السـوق املاليـة حتـى  %30مـن
أصوله كحد أقص ى و %0كحد أدنى.

 .7االستثمار في سوق أو أسواق تستخدم مشتقات أوراق مالية:
ان صندوق ارباح للطروحات األولية هو صندوق متخصص بالطروحات االولية ألسهم الشركات واالستثمار في أسهم الشركات التي لم
تمض ( )5خمس سنوات على ادراجها ،وعليه لن يقوم الصندوق باألستثمار في اي من مشتقات األوراق املالية.
 .4مدة الصندوق:
أن صندوق أرباح للطروحات االولية صندوق إستثماري عام مفتوح غير محدد املدة.
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 .5قيود وحدود االستثمار:


يلتــزم الصــندوق بنســبة التملــك فــي الشــركات حســب النســبة الرســمية املصــرح بهــا فــي الئحــة صــناديق االســتثمار الصــادرة مــن هيئــة
الســوق املاليــة ،وحيــث أن الصــندوق يســتثمر فــي اإلصــدارات االوليــة فإنــه يجــوز ملــدير الصــندوق اســتثمار أكثــر مــن  %10مــن صــافي
أصول الصندوق فـي أسـهم شـركة معينـة علـى االيتجـاوز ذلـك نسـبة القيمـة السـوقية للشـركة الـى اجمـالي القيمـة السـوقية للشـركات
املسموح االستثمار بها وفق شروط وأحكام الصندوق.



ستقتصر استثمارات مدير الصندوق على االستثمارات املتوافقة مع املعايير الشرعية.

 .6عملة الصندوق:
عملة الصندوق هي الريال السعودي وإذا كانت املبالغ املدفوعة لالشتراك مقومة بعملة تختلف عن عملة الصندوق أو في حـال اخـتالف عملـة
الحســاب الــذي ســيقيد فيــه مبلــغ االســترداد عــن عملــة الصــندوق ،فســيقوم مــدير الصــندوق بتحويــل العملــة بســعر الصــرف الســائد فــي ذلــك
الوقت.
 .7مقابل الخدمات والعموالت واألتعا :
أ.

تفاصيل لجمي املدفوعات م أصول الصندوق وطريقة إحتسابها:
رسوم اإلدارة:

نسبة واحد وخمسة وسبعون في املائة ( )%1.75سنويا من
صافي قيمة أصول الصندوق تتراكم بشكل تناسبي عند كل يوم
تقويم.

أ.

.

رسوم أم ن الحف :

نسبة واحد من عشرة في املائة ( )%0.1سنويا .و بحد ادنى
40ألف ريال ألمين الحفظ ،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.

.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:

مبلغ ( )4,150أربعة أالف ومائة وخمسون ريال سعودي لكل
اجتماع وبعدد أربعة اجتماعات في السنة املالية بحد أقص ى
وبما يعادل  16,600سنويا لكل عضو مستقل.

د.

أتعا املراج الخارجي لحسابات الصندوق:

ه.

رسوم املؤشر االست شادي

مبلغ اثنان وعشرون ألف ( )22,000ريال سعودي في السنة
املالية.
رسوم قدرها حوالي ( )26,250ستة وعشرون ألف ومائتان
وخمسون ريال سعودي أتعاب حساب املؤشر تدفع ملزود
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الخدمة وهو شركة ستنادرد أند بورز وتحسب هذه الرسوم
يوميا ويتم اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق.
و.

مصاريف نث ية وإدارية وغ ها:

خمسة وسبعون ألف ( )75,000ريال سعودي في السنة املالية
بحد أقص ى( .حسب تقدير مدير الصندوق بناء على أفضل ما
يتوفر من معلومات ملدير الصندوق)

ز.

تكاليف االقت ا :

وفقا لألسعار واملعدالت السائدة وقتها

ح.

ضريبة القيمة املضافة:

سيتم تطبيق ضريبة القيمة املضافة حسب تعليمات الالئحة
التنفيذية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل على جميع
الرسوم واملصاريف واالتعاب والتكاليف.

 .مقابل الصفقات املفروضة عل االشت ا واإلست داد ونقل امللكية التى يدفعها مالكو الوحدات:
رسوم االشتراك في وحدات الصندوق اثنان باملائة ( )%2من مبلغ االشتراك .يدفعها حامل الوحدات ويتم خصمها من مبلغ االشتراك.
 .العموالت الخاصة ملدير الصندوق:
يحوز 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 ــك 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.

 .8تقويم وتسع وحدات الصندوق:
أ.

تقويم أصول الصندوق:
يحتسب سعر وحدة الصندوق في األيام املوضحة في امللحق (يوم التقويم) ،على أساس أسعار األوراق املالية تحت اإلدارة عند إغالق السوق
(يوم التقييم) .إذا لم يكن يوم التقييم يوم عمل ،فسيحتسب التقييم في يوم التقييم النظامي التالي .إذا لم تتوفر أسعار اإلغالق لألصول
تحت اإلدارة في يوم التقييم ألي سبب كان ،فستعتمد أسعار اإلغالق السابقة املتاحة للتقييم .وسيتم 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 تاريخ التقييم ،على أن يتم
تقييم أصول الصندوق في كل يوم عمل بعد إقفال سوق األسهم في ذلك اليوم.
سيتم احتساب صافي قيمة األصول للوحدة بغرض شراء أو استرداد الوحدات باستخدام املعادلة التالية( :أ) إجمالي القيمة العادلة ألصول
الصندوق ناقصا إجمالي الخصوم بما في ذلك أي رسوم ومصروفات على الصندوق مستحقة وغير مدفوعة مقسومة على (ب) إجمالي عدد
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.
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 .عدد مرات التقويم وفي اي وقت م اليوم يتم التقويم:
سيتم عمل التقييم للوحدات يومي األحد والثالثاء ،كما سيتم اإلعالن عن سعر الوحدة في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق يومي االثنين
واالربعاء كما سيعلن عن سعر الوحدة في املوقع االلكتروني للسوق املالية السعودية (تداول).
 .اإلجراءات املتبعة في حالة وقوع خطأ 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 ذلك.
 .2سوف يقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين (بما في ذلك 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 ذلك
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 حسا اسعار اإلشت ا واإلست داد:
سيتم احتساب صافي قيمة األصول ألغـراض الشـراء أو االسـترداد مـن خـالل طـرح التزامـات الصـندوق بمـا فيهـا الرسـوم املبينـة فـي ملخـص
اإلفصــاح املــالي مــن إجمــالي قيمــة أصــول الصــندوق وثــم يحــدد ســعر الوحــدة بقســمة الــرقم النــاتج مــن هــذه العمليــة علــى إجمــالي عــدد
وحدات الصندوق القائمة في يوم التقويم ،ذو العالقة وحسب استخدام املعادلة التالية:
أ -خص ــم املص ــاريف الثابت ــة (مس ــتحقة وغي ــر مدفوع ــة) والت ــي تش ــمل عل ــى س ــبيل املث ــال ال الحص ــر أتع ــاب مجل ــس اإلدارة وأتع ــاب
مراجع الحسابات والرسوم األخرى املذكورة في هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات.
ب -خصم أتعاب اإلدارة من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم املصاريف الثابتة.
ت -خصــم رســوم الحفــظ وأمــين الســجل والخــدمات اإلداريــة مــن إجمــالي أصــول الصــندوق بعــد خصــم املصــاريف الثابتــة وأتعــاب
اإلدارة.
ث -قسمة إجمالي القيمة العادلة ألصول الصندوق ناقصا إجمالي الخصوم على إجمـالي عـدد وحـدات الصـندوق القائمـة قبـل يـوم
التقويم ذي العالقة.
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.comيومي االثنين واالربعاء كما سيعلن عن سعر الوحدة في املوقع االلكتروني للسوق املالية السعودية (تداول)
.www.tadawul.com
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 .9التعام ت:
أ.

مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشت ا واالست داد:
 .1إجراءات االشت ا
يمكن االشتراك في الصـندوق فـي يـومي األثنـين و األربعـاء مـن كـل أسـبوع ،ويعتبـر أي اسـتثمار مـن املشـتركين نافـذا وسـيكون االسـتثمار
مبنــي علــى الســعر التــالي املعتمــد فــي أقــرب يــوم تقيــيم بعــد يــوم االشــتراك حســب املحــدد فــي امللحــق ،ويتعــين علــى املســتثمر الراغــب فــي
شـراء وحــدات فــي الصــندوق ســواء كــان شــخص فــردا أو شخصــية اعتباريــة تعبئــة نمــوذ االشــتراك إضــافة إلــى توقيــع هــذه الشــروط
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 للمبلــغ ال ــالزم لالش ــتراك أو
تفويض بخصم ذلك املبلغ من الحساب بالبنك في أي يوم عمل.
بإمكان املستثمر تسليم نماذ االشتراك املستوفاة عن طريق البريـد أو البريـد السـريع أو مناولـة باليـد أو إرسـالها مـن خـالل الوسـائل
االلكترونيــة املــرخص بهــا وســيكون االشــتراك مرتبطــا بوصــول معلومــات االشــتراك بنجــاح وبشــكل كامــل ،علمــا بــان املــدير لــن يكــون
مسئوال عن عدم وصول أو استالم املعلومات بسبب أي خلل فني في نظام املشترك.
 .2إجراءات االست داد
يجوز ملالكي الوحدات استرداد جزء أو كـل وحـداتهم باسـتكمال وتوقيـع طلـب االسـترداد وتقـديم إرسـال الطلبـات املكتملـة عـن طريـق
البريد أو البريد السريع أو مناولة باليد أو من خـالل إرسـالها الفـاكس ،وفـي حالـة اإلرسـال عـن طريـق الفـاكس ،يجـب اإلسـراع بإرسـال
أصــل نمــوذ طلــب االســترداد بصــورة فوريــة عــن طريــق البريــد أو تســليم النمــوذ باملناولــة اليدويــة إلــى شــركة أربــاح املاليــة علمــا بــأن
عدم التمكن من تقديم النموذ األصلي لطلب االسترداد قد يؤدي إلى إلغاء طلب االسترداد؛ ويخضع ذلك لتقدير مـدير الصـندوق.
وإن نموذ طلب االسترداد ،حال تسليمه ،سوف يكون غيـر قابـل لإللغـاء ويتعـذر تغييـره أو سـحبه بعـد تسـليمه بـدون موافقـة مـدير
الصندوق.
 .الفت ة الزمنية ب ن تسلم طل االست داد ودف عوائد االست داد ملالكي الوحدات:
بإمكان املستثمر استالم املبلغ املسترد بموجب حوالة في حسابه الخاص ،وسيتم إيداع املبالغ املستردة في حساب العميل خـالل ( )3أيـام
عمل كحد أقص ى.

 .قيود التعامل في وحدات الصندوق:
سيتم اعتماد طلب االشتراك الذي يتم استالمه مـن قبـل مـدير الصـندوق عنـد اسـتالم املبلـغ الـالزم لشـراء وحـدات الصـندوق أيـام االشـتراك أو
ما قبل ذلك حسب املحدد في امللحـق املرفـق .طلبـات االشـتراك التـي يـتم اسـتالمها بعـد آخـر موعـد السـتقبال الطلبـات املحـددة (السـاعة 12:00
ظهـرا مــن يــومي األحــد والثالثــاء) ستصــبح نافــذة فــي يــوم التقيــيم التــالي .وجميــع طلبــات االســترداد املســتوفاة التــي يــتم اســتالمها قبــل آخــر موعــد
الستقبال الطلبات وهو السـاعة  12:00ظهـرا يـومي األحـد والثالثـاء مـن كـل أسـبوع ،سـيتم تنفيـذها فـي يـوم التقيـيم التـالي( ،أو يـوم العمـل التـالي
فــي حــال أن كــان أحــدهم لــيس يــوم عمــل) .املبــالغ الناتجــة عــن عمليــة ا الســترداد ســتكون متاحــة للمســتثمرين خــالل ثالثــة أيــام عمــل مــن تــاريخ
التقييم ذي العالقة.
د .الحاالت الت يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق واإلجراءات املتبعة:
 يحتفظ مدير الصندوق بالحق في رفض األشتراك في الحاالت التالية:18

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.
 .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 بإعــادة مبلــغ اإلشــتراك الــى املشــترك باإلضــافة الــى رســوم اإلشــتراك التــي تــم
استالمها من قبل مدير الصندوق إلصدار الوحدات للمشترك ،وذلك بموجب شيك يرسل بالبريد اوعبر تحويل بنكي.
ه ..االجراءات 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 ذلــك .ترحــل طلبــات االســترداد التــي ال يــتم اســتيفااها 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 ذلـك 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.
و .األحكام املنظمة نقل ملكية الوحدات اي مستثمري اخري :
األحكــام املنظمــة هــي األحكــام الصــادرة مــن هيئــة الســوق املاليــة ولوائحهــا التنفيذيــة واألنظمــة واللــوائح األخــرى ذات العالقــة فــي
اململكة العربية السعودية.
ز .إستثمار مدير الصندوق في الصندوق:
يجوز ملدير الصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئـة االسـتثمار فـي الوحـدات عنـد أو بعـد طـرح الصـندوق لحسـابه الخـاص ويـتم
معاملـة هــذه االســتثمار كاشـتراك فــي وحــدات الصـندوق وبنــاء عليــه فـان الشــروط املضــمنة فـي هــذه النشــرة املتعلقـة مــن ضــمن أمــور
أخـ ــرى باالسـ ــترداد سـ ــتطبق عل ــى هـ ــذه االس ــتثمارات ،ويبل ــغ االسـ ــتثمار األولـ ــي ف ــي الصـ ــندوق مـ ــن قبـ ــل مـ ــدير الص ــندوق مـ ــا قيمتـ ــه
( )5,000,000خمسة مليون ريال سعودي ،علما بأنه سيتم اإلفصاح أيضا عن صافي قيمة هذه االستثمار في نهاية كل سنة مالية.
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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 نمــوذ 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 ذلـك املبلـغ
من الحساب بالبنك في أي يوم عمل.
بإمكــان املســتثمر تســليم نمــاذ 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 ذلك 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 بإرس ــال أص ــل
نمــوذ طلــب االســترداد بصــورة فوريــة عــن طريــق البريــد أو تســليم النمــوذ باملناولــة اليدويــة إلــى شــركة أربــاح املاليــة – علمــا بــأن عــدم
الــتمكن مــن تقــديم النمــوذ األصــلي لطلــب االســترداد قــد يــؤدي إلــى إلغــاء طلــب االســترداد؛ ويخضــع ذلــك لتقــدير مــدير الصــندوق .وإن
نم ــوذ 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.

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


إجراءات تقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات:
يتعين على املستثمر الراغب في شراء وحدات في الصندوق سواء كان شخص فردا أو شخصية اعتبارية تعبئة نموذ االشتراك إضافة إلى
توقيع هذه الشروط واألحكام الخاصة باالشتراك في الصندوق وتسليمها إلى مدير الصندوق مرفقا معها قسيمة اإليداع للمبلغ الالزم
لالشتراك أو تفويض بخصم ذلك املبلغ من الحساب بالبنك في أي يوم عمل



إجراءات تقديم التعليمات الخاصة باست داد الوحدات:
يجــوز ملــالكي الوحــدات اســترداد جــزء أو كــل وحــداتهم باســتكمال وتوقيــع طلــب االســترداد وتقــديم إرســال الطلبــات املكتملــة عــن طريــق البريــد أو
البريد السريع أو مناولة باليد أو مـن خـالل إرسـالها الفـاكس ،وفـي حالـة اإلرسـال عـن طريـق الفـاكس ،يجـب اإلسـراع بإرسـال أصـل نمـوذ طلـب
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االســترداد بصــورة فوريــة عــن طريــق البريــد أو تســليم النمــوذ باملناولــة اليدويــة إلــى شــركة أربــاح املاليــة – علمــا بــأن عــدم الــتمكن مــن تقــديم
النموذ األصلي لطلب االسترداد قد يؤدي إلى إلغاء طلب االسترداد؛ ويخضـع ذلـك لتقـدير مـدير الصـندوق .وإن نمـوذ طلـب االسـترداد ،حـال
تسليمه ،سوف يكون غير قابل لإللغاء ويتعذر تغييره أو سحبه بعد تسليمه بدون موافقة مدير الصندوق.
ي .الحد األدني لعدد أو قيمة الوحدات التى يج عل مال الوحدات االشت ا فيها أو نقلها أو است دادها:


الحد األدنى ل شت ا في الصندوق واإلشت ا اإلضافي:
إن الحد األدنى لالشتراك في الصندوق هو ( )10000عشرة أالف ريال لألفراد و( )20000عشرون ألف ريال للمؤسسات؛ أمـا الحـد
األدنـى ملبلــغ االشـتراك اإلضــافي فهــو مبلـغ ( )5000خمســة أالف ريــال لألفـراد واملؤسســات .ويحـتفظ مــدير الصــندوق بـالحق فــي تغييــر
مبلغ الحد األدنى لالشتراك أو األشتراك اإلضافي في الصندوق على أن يخضع ذلك ملوافقة الهيئة.



الحد األدنى لإلست داد:
اليوجد.

 .الحد األدنى للمبلغ الذي ينو مدير الصندوق جمع :
ال يوجد حد أدنى من اإلشتراكات يجب جمعه قبل بدء أعمال الصندوق.
ل .اإلجراءات التصحيحية ال زمة لضمان إستيفاء متطل  10م ي ن ريال سعودي أو مايعادلها كحد أدني لصافي أصول الصندوق:
فـي حـال طلـب هيئـة السـوق املاليـة بالقيــام بـأي إجـراء تصـحي ي فـأن مـدير الصــندوق سـيلتزم بجميـع اللـوائح والتعليمـات ذات العالقـة مــن
هيئة السوق املالية.
 .10سياسة التوزي :
أ -سياسة توزي الدخل واألرباح:
يعتبر الصندوق من صناديق الدخل التراكمية حيث يتم اعادة إستثمار صافي دخل الصندوق في الصندوق وال يتم توزيعها كتوزيعات
أرباح على الوحدات.اعادة إستثمار الدخل ستنعكس في قيمة وسعر الوحدة.
 .11تقديم التقارير اي مالكي الوحدات:
أ .املعلومات املتعلقة بالتقارير املالية:
 .1يقوم مدير الصندوق إعداد التقارير السنوية بما في ذلك 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 بإتاحة التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز ( )70يوما من نهاية فترة التقرير وذلك في األماكن
وبالوسائل املحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وفي املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني
للسوق.
 .3يقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير األولية وإتاحتها للجمهور خالل ( )35يوما من نهاية فترة التقرير وذلك في األماكن وبالوسائل
املحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وفي املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق.
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 .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 مالك وحدات ببيانات صافي قيمة أصول الوحدات التي يمتلكها وسجل صفقاته في وحدات الصندوق
خالل ( )15يوما من كل صفقة في وحدات الصندوق العام يقوم بها مالك الوحدات.
 .6يرسل مدير الصندوق بيان سنوي إلى مالك الوحدات بما في ذلك أي شخص تملك 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 مالك 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.
 .أماك ووسائل إتاحة تقارير الصندوق:
سترســل التقــارير إلــى العنــوان البريــدي املقــدم مــن قبــل املســتثمر علــى طلــب االشــتراك إال إذا تــم تغييــر العنــوان البريــدي بموجــب طلــب خطــي
مرسل من قبل املسـتثمر إلـى مـدير الصـندوق ،وإذا لـم يسـتلم العميـل التقريـر فعليـه مراجعـة شـركة أربـاح املاليـة خـالل فتـرة ال تتجـاوز تسـعين
( )90يوما من إصدار التقرير.
فـي حــال وجــود أي خطـأ أو أي استفســار آخــر فإنــه يجـب إبــالغ مــدير الصــندوق خـالل ســتين( )60يومــا مــن تـاريخ كشــف الحســاب وإال فســيعتبر
كشف الحساب صحيحا.
وسوف تنشر هذه التقارير على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية (تداول).
 .وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية السنوية:
يقوم مدير الصندوق بإعداد 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 بإعداد ونشر 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.
 .12سجل مالكي الوحدات:
سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل محدث ملالكي الوحدات وفقا ملتطلبات الئحة صناديق اإلستثمار ،وحفظه في اململكة العربية
السعودية.
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 .13إجتماع مالكي الوحدات:
أ.

بالظروف الت يدعي فيها إي عقد اجتماع ملالكي الوحدات:


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



سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع ملالك الوحدات خالل ( )10أيام من استالم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالك
الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين مانسبتة أكثر من أو تساوي  %25من صافي قيمة أصول الصندوق.



 .إجراءات الدعوة لعقد اجتماع 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 الحفظ 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 الحفظ قبل موعد اإلجتماع ( )5أيام .وسوف يكون اإلجتماع الثاني صحيحا أيا كانت النسبة في اإلجتماع.

 .طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اإلجتماع:


يجوز لكل مالك وحدات في الصندوق تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.
يجوز لكل مالك وحدات في الصندوق اإلدالء بصوت واحد في االجتماع عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع.



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 مالك 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.



أي حقوق أخرى تقرها هيئة السوق املالية.
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 .15مسؤولية مالكي الوحدات:
يقر مالك الوحدات ويتحمل كامل املسؤولية عن أي خسارة مالية قد تنتج عن االستثمار في الصندوق ،وال يكون مالك الوحدات مسؤوال عن
ديون والتزامات الصندوق.
 .16خصائ

الوحدات:

سوف تقسم وحدات الصندوق على النحو التالي:
 الحد األدنى ل شت ا ل فراد والشركات:
الحد األدنى لإلشتراك األولي لالفراد والشركات عدد وحدات تعادل قيمتها ( )10000عشرة أالف ريال سعودي لألفراد وعذدد وحذدات تعذادل قيمتهذا
عشرون ألف ( )20000ريال سعودي للشركات.

الحـد األدنــى لإلشــتراك اإلضــافي لالفـراد والشـركات عــدد وحــدات تعــادل قيمتهــا ( )5000خمسـة أالف ريــال لألفـراد و ( )5000خمســة أالف ريــال
سعودي للشركات.
 .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.
 .اإلجراءات الت ستتب لإلشعار ع أي تغي ات في شروط وأحكام الصندوق:


سوف يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات واالعالن عن التغييرات األساسية في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع
االلكتروني لشركة السوق املالية (تداول) وذلك قبل ( )10أيام من سريان التغيير.
سوف يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات واالعالن عن التغييرات املهمة في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع
االلكتروني لشركة السوق املالية (تداول) وذلك قبل ( )21بوما من سريان التغيير.



سوف يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات واالعالن عن التغييرات الواجبة اإلشعار في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق
واملوقع االلكتروني لشركة السوق املالية (تداول) وذلك 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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 .18إنهاء الصندوق:
ملجلس إدارة الصندوق الحق في إنهاء الصندوق وذلك بناء على توصيات مدير الصندوق بأن قيمة أصول الصندوق أو معدل العائد املستهدف غير
كافية ملواصلة تشغيل الصندوق ،أو هناك تغييرا في النظم واللوائح أو في حالة حدوث أي ظروف أخرى يعتبرها مدير الصندوق سببا لتصفية
الصندوق ،او ان هناك حدثا متوقعا سيؤدي إلى إعتبار وجود الصندوق غير نظامي ،اإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق كما جاء في الئحة
صناديق اإلستثمار:


إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق ،فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحـدات كتابيـا برغبتـه فـي ذلـك قبـل مـدة التقـل عـن ()21
يوما من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق العام فيه ،دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.
إذا كانت مدة الصندوق العام محددة وفقا لشروط وأحكام الصندوق ،فيجب على مدير الصندوق إنهاء الصندوق فور إنتهاء تلـك املـدة،
وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا قبل إنتهاء مدة الصندوق بمدة التقل عن ( )21يوما.
على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور إنتهائه ،وذلك دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.



وسوف يعلن مدير الصندوق في موقعه اإللكتروني وموقع شركة السوق املالية (تداول) عن إنتهاء 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 ذلك واجبات األمانة تجاه
مالكي الوحدات.
يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام باآلتي:
 .1إدارة الصندوق.
 .2عمليات الصندوق بما في ذلك 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.
 .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 وذلك في الحاالت التالية:
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 .1توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم.
 .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 ذلك ضروريا
ومناسبا ووفقا لتقدير الهيئة املحض ،إالى مدير الصندوق البديل جميع العقود املرتبطة بالصندوق ذي العالقة.

 .20أم ن الحف :
مهام أم ن الحف وواجبات ومسؤوليات :

أ.





يعد أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام هذه الالئحة ،سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا
بموجب أحكام هذه الالئحة أو الئحة األشخاص املرخص لهم.
ُويعد أمين الحفظ مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال أو إهمال أو
سوء تصرف أو تقصيره املتعمد.
يعد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات ،وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع
اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

 .حق أم ن الحف في تعي ن أم ن حف م الباط :
يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أمينا للحفظ من الباطن ألي صندوق استثمار يتولى حفظ
أصول .ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة.
 .األحكام املنظمة لعزل أم ن الحف أو إستبدال :
يحق لهيئة السوق املالية عزل أمين الحفظ املعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا في حال وقوع أي من الحاالت التالية:
 .1توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم.
 .2إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحب أو تعليقه من قبل هيئة السوق املالية.
 .3تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.
.4
.5

إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل -بشكل تراه الهيئة جوهريا – بالتزام النظام أو لوائح التنفيذية.
أي حالة أخرى ترى الهيئة -بناء على أسس معقولة-أنها ذات أهمية جوهرية.
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إذا مارست هيئة السوق املالية أيا من صالحياتها وفقا للفقرة (أ) من هذه املادة ،فيجب على مدير الصندوق املعني تعيين أمين
حفظ بديل وفقا لتعليمات الهيئة ،كما يتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ املعزول التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على
تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل وذلك خالل ( )60يوما األولى من تعيين أمين الحفظ البديل .ويجب على
أمين الحفظ املعزول أن ينقل ،حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير الهيئة املحض ،إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود
املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

 .21املحاس القانوني:
أسم املحاس القانوني:

أ.

شركة طالل ابو غزالة وشركاة.
 .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 يملك املؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام املراجعة بشكل ُمرض.
إذا طلبت الهيئة وفقا لتقديرها املحض تغيير املحاسب القانوني َّ
املعين فيما يتعلق بالصندوق.

 .22أصول الصندوق:
أ .يحتفظ أمين الحفظ بأصول الصندوق وستكون أصول الصندوق مفصولة بشكل واضح عن أصول الصناديق االخرى.
ب .يقوم أمين الحفظ بفصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين ،ويجب أن َّ
تحدد تلك األصول بشكل
مستقل من خالل تسجيل األوراق املالية واألصول األخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحفظ لصالح الصندوق ،وأن يحتفظ
بجميع السجالت الضرورية وغيرها من املستندات التي تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية.
 .أن أصول صندوق االستثمار مملوكة ملالكي الوحدات مجتمعين (ملكية مشاعة) ،وليس ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن
أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ 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 الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا لوحدات
ُ
فصح عنها في شروط
الصندوق ،وذلك 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 ،وأاكـد مـوافقتي /نؤكـد
موافقتنا على خصائص الوحدات التي اشتركت فيها  /اشتركنا فيها.

األسم____________________________________________________________________________________________________________________:
التوقي ___________________________________________________________________________________________________________________:
التاري ___________________________________________________________________________________________________________________:
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ملحق( )1الضواب 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

المبلغ

النسبة

التسلسل انواع المصاريف
1

اتعاب االاداة )تحسب على اساس يومى من اجمالى اصول الصندوق)

1,060,297

1.75%

2

اتعاب الحفظ )تحسب على اساس يومى من اجمالى اصول الصندوق)

151,471

0.25%

3

اتعاب حفظ اخرى
مكافا أعضاء مجلس االاداة ) 4150لاير عن كل اجتماع لكل عضو
مستقل)
اتعاب مدقق الحسابات) 22,000لاير سنويا توزع بشكل تناسبي على
ايام السنة)

0

0

16,600

0.03%

22,000

0.04%

6

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

21,000

0.03%

5,000

0.01%

8

مصاةيف الصفقات و عموله التداول*

4
5

7
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
مصاةيف اخرى ( 41,500لاير مصاةيف انظمة معلومات7,500،
لاير ةسوم ةقابية)

26,205

0.04%

49,000

0.08%

اجمالي مصاريف العمليات

1,351,573

2.22%

*مصاةيف الصفقات و عموله التداول

1,273,888.01

2.10%
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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:
أرباح للطروحات األولية
Arbah IPO Fund

نوع الصندوق:
صندوق استثماري عام مفتوح – للطروحات األولية
مدير الصندوق:
شركة أرباح املالية
أم ن الحف :
شركة األنماء لإلستثمار
تاري إصدار مذكرة املعلومات:
تاريخ 1439/07/11هـ املوافق 2018/03/28م

أن جميع املعلومات املذكورة في مذكرة املعلومات كافة خاضعة آلحكام الئحة صناديق االستثمار.
ننصح املستثمرين بقراءة محتويات مذكرة املعلومات وفهمها .وفي حال تعذر فهم مذكرة املعلومات ننصح 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 املعلومذات .كمذذا يقذذر و يؤكذذد أعضذذاء مجلذذس إدارة الصذذندوق
ومذذدير الصذذندوق بصذذحة و اكتمذذال املعلومذذات الذذواردة فذذي مذذذكرة املعلومذذات كمذذا يقذذرون و يؤكذذدون علذ أن املعلومذذات و البيانذذات الذذواردة فذذي مذذذكرة
املعلومات غ مضللة.

وافقذت هيئذذة السذذوق املاليذذة عل ذ تأسذذيس صذذندوق االسذذتثمار وطذذرح وحدات ذ  .ال تتحمذذل الهيئذذة أي مسذذؤولية عذ محتويذذات مذذذكرة املعلومذذات وال
تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها وتخلي نفسها صراحة م أي مسؤولية مهما كانت وم أي خسارة تنتج عما ورد في مذذكرة املعلومذات أو
ع ذ االعتمذذاد عل ذ أي جذذزء منهذذا .وال تعطذذي هيئذذة السذذوق املاليذذة أي توصذذية بشذذأن جذذدو االسذذتثمار فذذي الصذذندوق مذ عذذدم وال تعنذ موافقتهذذا عل ذ
تأس ذذيس الص ذذندوق توصذ ذيتها باالس ذذتثمار فيذ ذ أو تأكي ذذد ص ذذحة 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 .

تذذم إعتمذذاد صذذندوق أربذذاح للطروحذذات األوليذذة عل ذ أن ذ صذذندوق اسذذتثمار متوافذذق مذ املعذذاي الشذذرعية املجذذازة مذ قبذذل لجنذذة الرقابذذة الشذذرعية
املعينة لصندوق االستثمار.
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ملخ

الصندوق

أهداف الصندوق

سوف يستثمر الصندوق في األسهم العامة للشركات خ ل فت ة الطرح األويي
العام ألسهمها أو في أسهم الشركات الجديدة وأسهم حقوق األولوية الت لم يمض
عليها خمسة سنوات م تاري إدراجها في السوق املالية للمملكة العربية
السعودية .كذل يسع مدير الصندوق ل ستثمار في صناديق أخر مشابهة
والت لها نفس األهداف واالست اتيجيات متى ما سنحت الفرصة.

املؤشر االست شادي

سيكون املؤشر االست شادي لقياس أداء الصندوق هو مؤشر أرباح لإلصدارات
األولية والذي يتم حساب م قبل طرف رالث مستقل شركة ستاندرد أند بورز
( )S&Pويسع مدير الصندوق إي تحقيق عائد يفوق عائد املؤشر أع .،

رسوم اإلدارة

ا
نسبة واحد وخمسة وسبعون في املائة ( )%1.75سنويا م صافي قيمة أصول
الصندوق تت اكم بشكل تناسب عند كل يوم تقويم.

رسوم أم ن الحف

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

أتعا املراج الخارجي لحسابات الصندوق

ا
نسبة خمسة وعشرون م مائة في املائة ( )%0.1سنويا .تحتس هذ ،الرسوم
وتت اكم في كل يوم تقويم ا
بناء عل صافي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها
ا
شهريا.
مبلغ ( )4150أربعة أالف ومائة وخمسون ريال سعودي لكل اجتماع وبعدد أربعة
اجتماعات في السنة املالية بحد أقص ى وبما يعادل  16600سنويا لكل عضو
مستقل.
مبلغ ارنان وعشرون ألف ( )22000ريال سعودي في السنة املالية.

مصاريف نث ية ومصاريف إدارية وغ ها

خمسة وسبعون ألف ( )75000ريال سعودي في السنة املالية بحد أقص ى.
(حس تقدير مدير الصندوق بناء عل أفضل ما يتوفر م معلومات ملدير
الصندوق)

ضريبة القيمة املضافة

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

تكاليف االقت ا

ا
وفقا لألسعار واملعدالت السائدة وقتها

الحد األدنى ل شت ا في الصندوق:

ع ذذدد وح ذذدات تع ذذادل قيمته ذذا ( )10000عش ذذرة أالف ري ذذال س ذذعودي لألفذ ذراد وع ذذدد
وحذ ذ ذذدات تعذ ذ ذذادل قيمتهذ ذ ذذا عشذ ذ ذذرون ألذ ذ ذذف ( )20000ريذ ذ ذذال سذ ذ ذذعودي للمؤسسذ ذ ذذات
والشركات.
عذذدد وح ذذدات تع ذذادل قيمته ذذا ( )5000خمس ذذة أالف ري ذذال لألف ذراد و ( )5000خمس ذذة
أالف ريال سعودي للمؤسسات.

رسوم االشت ا في وحدات الصندوق:

ما تصل نسبت إي ارنان في املائة ( )%2م مبلغ االشت ا  .يدفعها حامل
الوحدات ويتم خصمها م مبلغ االشت ا

الحد األدنى ل شت ا اإلضافي:
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أيام التقييم

يومي األحد والث راء م كل أسبوع

أخر موعد لتقديم طلبات االشت ا أو االست داد
يوم اإلع ن ع أسعار الوحدات

الساعة  12ظهرا يومي األحد والث راء
االرن ن واالربعاء

تعريفات:
مدير الصندوق:

يعن شركة أرباح املالية السذعودية وهذي شذركة مسذاهمة مقفلذة مصذرح بهذا ومذرخ لهذا بموجذ الئحذة
األشذذخاص املصذذرح لهذذم وتحكمهذذا قذذوان ن هيئذذة السذذوق املاليذذة لتقذذديم مجموعذذة متكاملذذة مذ الخذذدمات
املالية واالستثمارية بما في ذل إدارة صناديق االستثمار.

رسوم إدارية:

يقصد بها الرسوم اإلدارية الت يج دفعها ملدير الصندوق.

شركة أرباح املالية:

يقصذذد بهذذا املقذذر الرسذذمي أو املركذذز الرئيس ذ ملذذدير الصذذندوق فذذي اململكذذة العربيذذة السذذعودية حيذذث يمكذ
اإلطذ ذ ذ ع علذ ذ ذ التفاص ذ ذذيل الخاصذ ذ ذذة ب ذ ذذذل علذ ذ ذ املوقذ ذ ذ االلكت ون ذ ذذي مل ذ ذذدير الصذ ذ ذذندوق علذ ذ ذ االنت نذ ذ ذذت
)(www.arbahcapital.com

املراج الخارجي:

يقص ذذد به ذذم ش ذذركة طذ ذ ل اب ذذو غزال ذذة وش ذذركاة اململك ذذة العربي ذذة الس ذذعودية الخبذ ذ  31952ص 3187
().)(www.tagorg.com

املستشار القانوني:

يقصذ ذذد ب ذ ذ مكت ذ ذ محمذ ذذد الشذ ذذريف محذ ذذامون ومستشذ ذذارون قذ ذذانونيون (اململكذ ذذة العربيذ ذذة السذ ذذعودية)
ص 9170. .الريا .11423
ق
تعن ذ ال ئحذذة الصذذادرة بذذذات املسذذمى ع ذ هيئذذة السذذو املاليذذة بموج ذ قرارهذذا رقذذم  2005-83-1بتذذاري
( 21/05/1426أو أي تعدي ت أخر تتم عليها م وقت آلخر).

الئحة األشخاص املصرح لهم:

يوم العمل:

يعن أي يوم تفت في املؤسسات املالية بصفة عامة أبوابها للعمل في اململكة العربية السعودية.

نظام السوق املالية:

هذ ذ ذذو النظذ ذ ذذام الصذ ذ ذذادر فذ ذ ذذي اململكذ ذ ذذة العربيذ ذ ذذة السذ ذ ذذعودية بموج ذ ذ ذ املرسذ ذ ذذوم امللكذ ذ ذذي رقذ ذ ذذم م 30/بتذ ذ ذذاري
02/06/1424ﻫ (أو أي تعدي ت أخر تتم عليها م وقت آلخر).

تاري اإلقفال:

تقذ ذذرر أن يكذ ذذون يذ ذذوم 2011/31/03م هذ ذذو اليذ ذذوم الذ ذذذي يتوق ذذف فيذ ذ الصذ ذذندوق عذ ذ اسذ ذذتقبال طلبذ ذذات
االشت ا في الوحدات بسعر االشت ا ويبدأ في تنفيذ تخصي الوحدات للتوزي  /اإلصدار املبد ي.

الهيئة:

يقصد بها هيئة السذوق املاليذة باململكذة العربيذة السذعودية بمذا فذي ذلذ – حسذ مقتضذ ى السذياق – أيذة
لجنة أو لجنة فرعية أو موظف أو وكيل يفو م قبل الهيئة.
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أم ن الحف للصندوق:

يقصذد بذ شذركة االنمذذاء ل سذتثمار وهذي شذذركة مسذاهمة مقفلذة مذرخ لهذذا بموجذ الئحذة األشذذخاص
امل ذذرخ له ذذم وتحكمه ذذا ق ذذوان ن ول ذذوائ هيئ ذذة الس ذذوق املالي ذذة لتق ذذديم مجموع ذذة متكامل ذذة م ذ الخ ذذدمات
املالي ذذة واالس ذذتثمارية بم ذذا ف ذذي ذلذ ذ خ ذذدمات الحفذ ذ لص ذذناديق االس ذذتثمار واألوراق املالي ذذة أو أي أمذ ذ ن
حف خارجي يعين مجلس إدارة الصندوق لتقديم خدمات الحف لألوراق املالية.

الرسوم:

تعنذ الرسذوم اإلداريذة التذ يتقاضذاها مذدير الصذندوق والرسذوم التذ يتقاضذاها أمذ ن الحفذ للصذندوق
ا
ا
ورسوم أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وغ ها وفقا ملا ورد تفصي بخصوص كل منها عل حدة في املذادة
رقم ( )11م هذا املستند.

السنة املالية:

هذذي الفت ذ ة الت ذ تبذذدأ م ذ تذذاري اإلقفذذال وتنته ذ فذذي الحذذادي والث ر ذ ن م ذ شذذهر ديسذذمب بالنسذذبة للسذذنة
املالية األوي أو الت تبدأ م األول م يناير وتنته في اليذوم الحذادي والث رذ ن مذ شذهر ديسذمب مذ كذل
عام يلي السنة املالية األوي .

الصندوق:

يقصذد بذ صذندوق أربذاح للطروحذات األوليذة بشذركة أربذاح املاليذة وهذو الصذندوق املؤسذس بموجذ هذذا
املسذتند علذ هيئذة ترتيبذذات تعاقديذة بذ ن مذدير الصذذندوق وحملذة الوحذذدات واملسذجل لذذد هيئذة السذذوق
املالية والخاض إلشرافها.
ا
هذذو مجلذذس إدارة الصذذندوق املع ذ ن م ذ قبذذل مذذدير الصذذندوق وفقذذا ملقتضذذيات ال ئحذذة .وقذذد ورد تحديذذد
ا
عدد أعضائ مبدئيا في املادة رقم ( )13م هذا املستند.

مجلس الصندوق:

الطرح املبد ي:

سذذتكون فت ذ ة االشذذت ا املبدئيذذة مفتوحذذة ملذذدة شذذهر م ذ تذذاري اإلع ذ ن ع ذ طذذرح الصذذندوق .خ ذ ل فت ذ ة
الطذذرح األويذذي يجذذوز ملذذدير الصذذندوق اسذذتثمار مبذذالغ االشذذت اكات مؤقتذذا ملصذذلحة املسذذتثمري فذذي أدوات
استثمارية قص ة األجل متوافقة م أحكام ومبادئ الشريعة اإلس مية وأدوات ذات مخاطر منخفضة
وسيتم حسا العائد عل استثمار العم ء كل عل حدة في مرحلة االكتتا املبد ي.
س ذذيكون االشذذت ا الفعل ذذي ف ذذي الص ذذندوق ش ذذام ل ذرأس املذذال املس ذذتثمر وأي أرب ذذاح متحقق ذذة وأمذذا الح ذذد
األقص ى لعدد الوحدات املتاحة في الطرح املبد ي فيمك زيادت حس تقدير مدير الصندوق.

ا ا
هي صناديق الطروحات األولية املطروحة طرحا عاما ومرخصة م قبل هيئة السوق املالية واملتوافقذة
الصناديق املشابهة  /االخر :
م الشريعة اإلس مية.
مال الوحدة  /املستثمر  /العميل :مصطلحات مت ادفة ويستخدم كل منها لإلشارة عل الشخ الذي يمل وحدات في الصندوق.
طبيعي أو ذي صفة اعتبارية أو قانونيذة حسذبما هذو متعذارف عليذ ومعتذ ف بذ بموجذ

الشخ :

يعن أي شخ
قوان ن اململكة.

مجلس اإلدارة:

مجلس إدارة صندوق أرباح للطروحات األولية.

اململكة:

يقصد بها اململكة العربية السعودية.
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الحد األدنى ل شت ا :

صافي قيمة األصول:

تاري الرب (رب العام املايي):
نموذ طل االست داد:

سعر االست داد:

إن الحذ ذذد األدنذ ذذى ملبل ذ ذذغ املشذ ذذاركة أو املسذ ذذاهمة ف ذ ذذي الص ذ ذذندوق ه ذ ذذو ( )10000عشذ ذذرة أالف ريذ ذذال لألف ذ ذراد
و( )20000عشرون ألف ريال للمؤسسذات .ويحذتف مذدير الصذندوق بذالحق فذي تغي ذ مبلذغ الحذد األدنذى
ل شذ ذذت ا اإلضذ ذذافي البذ ذذالغ ( 5000خمسذ ذذة أالف ريذ ذذال لكذ ذذل م ذ ذ األف ذ ذراد أو املؤسسذ ذذات) أو الذ ذذدخول فذ ذذي
الصندوق عل أن يخض ذل ملوافقة الهيئة.
ا
وتعنذ القيمذذة النقديذذة أليذذة وحذدة علذ أسذذاس إجمذذايي قيمذذة األصذول للصذذندوق مخصذذوما منذ الخصذذوم
ا
ومقسذذوما عل ذ عذذدد الوح ذذدات القائم ذذة وف ذذق م ذذا ورد بمزيذذد م ذ التفص ذذيل ف ذذي امل ذذادة رق ذذم ( )22م ذ ه ذذذا
املستند.
فتذ ة ر رذذة أشذذهر ويقصذذد بذ اليذذوم الحذذادي والث ر ذ ن مذ شذذهر مذذارس والث رذ ن مذ يونيذذو والث رذ ن مذ
سبتمب والحادي والث ر ن م ديسمب في كل سنة مالية.
يقصذذد ب ذ النمذذوذ املعذذد م ذ قبذذل مذذدير الصذذندوق والذذذي يج ذذز ملذذالكي الوحذذدات اسذذت داد جذذزء أو كذذل
وح ذذدااهم ف ذذي الص ذذندوق بع ذذد اس ذذتكمال وتوقيذ ذ النم ذذوذ مذ ذ حام ذذل الوح ذذدات املعنذ ذ حسذ ذ األص ذذول
املتبعة.
ا
يعنذ املبلذغ الذ زم دفعذ لحامذل الوحذدة عنذد اسذذت دادها .ويذتم تحديذد ذلذ السذذعر وفقذا ملذا ورد فذي املذذادة
رقم ( )21م هذا املستند.

ال ئحة:

يقصذذد بهذذا الئحذذة صذذناديق االسذذتثمار الصذذادرة ع ذ مجلذذس هيئذذة السذذوق املاليذذة بموج ذ القذذرار رقذذم -1
 2006-219وتاري 3/12/1427ﻫ.

الئحة أعمال األوراق املالية:

هذذي ال ئحذذة الصذذادرة بذذذات املسذذمى ع ذ هيئذذة السذذوق املاليذذة بموج ذ قرارهذذا رقذذم 2005-83-2م وتذذاري
21/05/1426ﻫ املوافق 28/06/2005م.

طل االشت ا :

يقصذذد ب ذ طل ذ االشذذت ا وأي مسذذتندات مطلوبذذة حس ذ لذذوائ هيئذذة السذذوق املاليذذة وقذذوان ن مكافحذذة
غس ذذيل األم ذذوال تموي ذذل اإلره ذذا وأي ذذة معلوم ذذات مرفق ذذة يوقعه ذذا املس ذذتثمر بغ ذذر االش ذذت ا ف ذذي وح ذذدات
الصندوق شريطة اعتمادها م مدير الصندوق.

تاري االشت ا :

هو أي تاري  /تقييم يق بعد تاري اإلقفال.

رسوم االشت ا :

تعن ذ الرسذذوم الواج ذ دفعهذذا إي ذ مذذدير الصذذندوق عنذذد االشذذت ا وتبلذذغ ارنذذان باملائذذة ( )%2م ذ السذذعر
املذذدفوع م ذ املسذذتثمر مقابذذل الوحذذدات وذل ذ حسذذبما ورد بمزيذذد مذ التفصذذيل فذذي املذذادة رقذذم ( )11م ذ
هذا املستند.

سعر االشت ا :

يقص ذذد ب ذ املبل ذذغ ال ذ زم دفع ذ م ذ قب ذذل املس ذذتثمر لش ذراء ع ذذدد (( )1وح ذذدة واح ذذدة) ف ذذي الص ذذندوق .وي ذذتم
ا
تحديد هذا السعر وفقا ملا ورد في املادة رقم (.)22
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االستثمارات املستهدفة:

األسذهم العامذة للشذركات خذ ل فتذ ة الطذرح األويذي العذام ألسذهمها أو فذي أسذهم الشذركات الجديذدة التذ لذم
يمض عليها خمس سنوات م تاري إدراجها أو صناديق االستثمار.
ا
الشذذا عة املتسذذاوية الت ذ تتكذذون منهذذا أصذذول الصذذندوق علمذذا أن وحذذدات الصذذندوق م ذ فئذذة

الوحدات:

الحص ذ
واحدة.

ضريبة القيمة املضافة:

هي ضريبة غ مباشرة تفر عل جمي السل والخدمات التى يتم شراؤها وبيعها م قبل املنشات
وللمزيد م املعلومات يرجة زيارة املوق اإللكت ونيwww.gazt.gov.sa/ar :

تاري التقويم:

يقصد ب اليوم الذي يتم في تحديد صافي قيمة األصول بالصندوق.
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مذكرة املعلومات
 .1صندوق االستثمار:
ت -اسم الصندوق:
يعرف الصندوق املؤسس بموج هذا املستند بمسمى صندوق أرباح للطروحات األولية
ث -تاري إصدار شروط وأحكام الصندوق:
تاريخ إصدار الشروط واألحكام بتاريخ 1431/06/11هـ املوافق 2010/05/25م واخر تحديث لها بتاريخ 1439/07/11ه
املوافق 2018/03/28م
 تاري موافقة هيئة السوق املالية عل تأسيس الصندوق:تاريخ موافقة الهيئة عل تأسيس الصندوق 1431/06/11هـ املوافق 2010/05/25م
د-مدة صندوق االستثمار:
أن صندوق أرباح للطروحات االولية صندوق إستثماري عام مفتوح غير محدد املدة.
ه-العملة:
عملة الصندوق هي الريال السعودي وإذا كانت املبالغ املدفوعة لالشتراك مقومة بعملة تختلف عن عملة الصندوق أو في حـال اخـتالف عملـة
الحســاب الــذي ســيقيد فيــه مبلــغ االســترداد عــن عملــة الصــندوق ،فســيقوم مــدير الصــندوق بتحويــل العملــة بســعر الصــرف الســائد فــي ذلــك
الوقت.
 .2سياسات االستثمار وممارسات :
أ-

أهداف الصندوق االستثمارية:
صندوق أرباح للطروحات األولية هو صندوق عام مفتوح يهدف إلى تنمية رأس املال في املدى املتوسط والطويل بشكل متوافق مع أحكام ومبادئ
الشريعة اإلسالمية للمستثمرين ،وبالتالي تحقيق عوائد مجزية وتنافسية باملقارنة مع ما تحققه األدوات املالية التقليدية املتاحة لالستثمار على
املديين املتوسط والطويل في السوق السعودي .ولتحقيق هذا الهدف فإن الصندوق سوف يستثمر في األسهم العامة للشركات خالل فترة الطرح
األولي العام ألسهمها أو في أسهم الشركات الجديدة وأسهم حقوق األولوية للشركات التي لم يمض عليها خمس سنوات من تاريخ إدراجها في السوق
املالية للمملكة العربية السعودية .كما يجوز ملدير الصندوق االستثمار في األسهم املدرجة في السوق املوازي (نمو) ،كذلك يسعى مدير الصندوق
لالستثمار في صناديق أخرى والتي لها نفس األهداف واالستراتيجيات متى ما سنحت الفرصة .كما يجوز ملدير الصندوق االستثمار في الصناديق
العقارية املتداولة (بما في ذلك وحدات الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق) ،كذلك يمكن ملدير الصندوق االستثمار في الصناديق
االستثمارية املطروحة طرحا عاما واملرخصة من قبل هيئة السوق املالية ،باإلضافة إلى إمكانية االستثمار في أدوات أسواق النقد.كما يمكن ملدير
الصندوق استثمار السيولة النقدية الزائدة في الصندوق من وقت آلخر في اإليداعات واألدوات املالية قصيرة األمد ويتمثل الغرض من هذه
االستثمارات في تحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد للصندوق واملحافظة على السيولة النقدية بالصندوق.

 األوراق املالية الت يستثمر فيها الصندوق:يتيح الصندوق الفرصة للمستثمرين لالستثمار بشكل رئيس ي في أسهم الشركات العامة خالل فترة الطرح األولي العام ألسهمها أو في مرحلة ما
قبل الطرح األولي ،أو في أسهم الشركات الجديدة املدرجة التي لم تمض خمس سنوات على إدراجها في السوق الثانوي لألسهم .كما يجوز ملدير
الصندوق االستثمار في األسهم املدرجة في السوق املوازي (نمو) .كما يجوز ملدير الصندوق االستثمار في الصناديق العقارية املتداولة (بما في
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ذلك وحدات الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق) ،كذلك يمكن ملدير الصندوق االستثمار في الصناديق االستثمارية املطروحة طرحا
عاما واملرخصة من قبل هيئة السوق املالية ،باإلضافة إلى إمكانية االستثمار في أدوات أسواق النقد ،وبما ال يتعارض مع أحكام الشريعة
اإلسالمية والئحة صناديق االستثمار.

 سياسات ترك ز االستثمار:يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه باستثمار حتى مائة في املائة ( )%100كحد أعلى و ( )%0كحد أدنى من صافي أصوله في األسهم العادية
خــالل فت ــرة الطــرح األول ــي العــام أو ش ــركات م ــا قبــل الط ــرح األولــي الع ــام ،وفــي أس ــهم الش ــركات املدرجــة الجدي ــدة وأســهم حق ــوق األولوي ــة
للشركات املتوافقة مـع أحكـام الشـريعة اإلسـالمية والتـي تقرهـا هيئـة الرقابـة الشـرعية للصـندوق والتـي لـم تمـض ( )5خمـس سـنوات علـى
إدراجهــا فــي أســواق اململكــة العربيــة الســعودية كمــا يجــوز ملــدير الصــندوق االســتثمار فــي الســوق املــوازي (نمــو) حتــى  %20كحــد أقص ـ ى و
( )%0كحــد أدنــى مــن صــافي أصــول الصــندوق  ،كمــا يجــوز ملــدير الصــندوق االســتثمار فــي الصــناديق العقاريــة املتداولــة حتــى  %50كحــد
أقص ـ ى و  %0كحــد أدنــى مــن صــافي أصــول الصــندوق (بمــا فــي ذلــك وحــدات الصــناديق املــدارة مــن قبــل مــدير الصــندوق) ،كــذلك يمكــن
ملدير الصندوق االستثمار في الصناديق االستثمارية املطروحة طرحا عاما واملرخصة من قبـل هيئـة السـوق املاليـة حتـى  %30مـن أصـوله
كحــد أقص ـ ى و %0كحــد أدنــى ،باإلضــافة إلــى إمكانيــة االســتثمار فــي أدوات أســواق النقــد حتــى  %50مــن أصــوله كحــد أقص ـ ى و  %0كحــد
أدنى كما يجوز للصندوق االستثمار في صناديق استثمارية مشابهة من نفس الفئة  -وذلك في حال توفر فرص واعدة لالستثمار فيها.
وفيما يلي جدول يب ن توزي األصول في الصندوق
نوعية األصول

الت كز

أسهم

حتى  %100م حجم الصندوق

نقد

 %0كحد أدنى

السوق املوازي (نمو)

حتى  %20كحد اقص ى م صافي اصول الصندوق

الصناديق العقارية املتداولة

حتى  %50كحد اقص ى م صافي اصول الصندوق

ا ا
صناديق اإلستثمار املطروحة طرحا عاما

حتى  %30م اصول الصندوق كحد اقص ى
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وفيما يلي جدول يب ن است اتيجي االستثمار والتوزي الجغرافي
تخصي

اإلست اتيجية
سيكون الت ك ز عل اإلصدارات األولية واالسهم والت لم
تمض ( )5خمس سنوات عل إدراجها في اململكة العربية
السعودية.

تتلخ







مدير الصندوق (الت كز)

سيخص مدير الصندوق ما ال يزيد ع  %100م
أصول الصندوق في هذ ،االستثمارات

إست اتيجية إدارة استثمارات الصندوق فيما يلي:
يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه باستثمار حتى مائة في املائة ( )%100كحد أقص ى و %0كحد أدنى من صافي أصوله في األسهم العادية خالل
فترة الطرح األولي العام أو شركات ما قبل الطرح األولي العام .والسوق املوازي (نمو) حتى  %20من صافي أصول الصـندوق ،كحـد أقصـ ى و%0
كحد أدنى.
كما يجوز ملدير الصندوق االستثمار في الصناديق العقارية املتداولة حتـى  %50مـن صـافي أصـول الصـندوق كحـد أقصـ ى و %0كحـد أدنـى (بمـا
فــي ذلــك وحــدات الصــناديق املــدارة مــن قبــل مــدير الصــندوق) .كــذلك يمكــن ملــدير الصــندوق االســتثمار فــي الصــناديق االســتثمارية املطروحــة
طرحا عاما واملرخصة من قبل هيئة السوق املالية حتى  %30من أصوله كحد أقص ى و %0كحد أدنى.
باإلضافة إلى إمكانية االستثمار في أدوات أسواق النقد حتى  %50من أصول الصندوق كحد أقص ى و % 0كحد أدنى.
ســيكون التركيــز علــى اإلصــدارات األوليــة واالســهم والتــي لــم تمــض ( )5خمــس ســنوات علــى إدراجهــا فــي اململكــة العربيــة الســعودية ،وسيخصــص
م ــدير الص ــندوق حت ــى مائ ــة باملائ ــة ( )%100م ــن أص ــول الص ــندوق ف ــي ه ــذه االس ــتثمارات .االس ــاليب املس ــتخدمة ف ــي ادارة محفظ ــة الص ــندوق
االستثمارية:
يوظـف مــدير الصــندوق قدراتــه البحثيــة والتحليليــة املتخصصــة إليجــاد الفـرص االســتثمارية الواعــدة فــي الســوق األوليــة والســوق الثانويــة التــي
تحقــق أهــداف الصــندوق .ويجــوز للصــندوق االســتثمار فــي صــفقات قصــيرة األجــل عاليــة الســيولة وفــق الضــوابط الشــرعية لحمايــة رأس املــال
لحـين تــوفر فـرص اســتثمارية واعـدة فــي السـوق .ســيقوم مـدير الصــندوق بتعــديل حجـم اســتثماراته فـي بعــض الشـركات خــالل وقـت مناســب فــي
إطار الضوابط والقيود املالية والتحليلية ووجود الفرص االسـتثمارية التـي يحـددها مـدير الصـندوق و/أو ومتـى مـا تـوفر تقيـيم حقيقـي للقيمـة
الســوقية لتلــك الشــركات التــي قــد يســتثمر الصــندوق فيهــا بنســب مرتفعــة تزيــد عــن ( )%10مــن صــافي أصــول الصــندوق علــى ان ال يتجــاوز ذلــك
نس ــبة القيم ــة الس ــوقية للش ــركة ال ــى إجم ــالي القيم ــة الس ــوقية للش ــركات املس ــموح االس ــتثمار به ــا وف ــق احك ــام وش ــروط الص ــندوق م ــع مراع ــاة
الضوابط الشرعية في كافة عمليات الصندوق.

د -أسواق االوراق املالية التى يستثمر فيها في الصندوق:
تقتصر استثمارات الصندوق على األوراق املالية املصدرة في أسواق اململكة العربية السعودية
ه -أنواع املعام ت واألسالي واألدوات الت يمك استخدامها نيابة ع صندوق االستثمار بغر إدارة محفظت االستثمارية:
يوظف مدير الصندوق قدراته البحثية والتحليلية املتخصصة إليجاد الفرص االستثمارية الواعدة في السـوق األوليـة والسـوق الثانويـة التـي تحقـق أهـداف
الصـندوق .ويجــوز للصـندوق االســتثمار فــي صـفقات قصــيرة األجــل عاليـة الســيولة وفـق الضــوابط الشــرعية لحمايـة رأس املــال لحــين تـوفر فــرص اســتثمارية
واعـدة فـي السـوق .سـيقوم مـدير الصـندوق بتعـديل حجـم اسـتثماراته فـي بعـض الشـركات خـالل وقـت مناسـب فـي إطـار الضـوابط والقيـود املاليـة والتحليليــة
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ووجود الفرص االستثمارية التي يحددها مدير الصندوق و/أو ومتى ما توفر تقييم حقيقي للقيمة السوقية لتلك الشركات التي قد يستثمر الصندوق فيها
بنســب مرتفعــة تزيــد عــن ( )%10مــن صــافي أصــول الصــندوق علــى ان ال يتجــاوز ذلــك نســبة القيمــة الســوقية للشــركة الــى إجمــالي القيمــة الســوقية للشــركات
املسموح االستثمار بها وفق احكام وشروط الصندوق مع مراعاة الضوابط الشرعية في كافة عمليات الصندوق.
 يلتزم مدير الصندوق تجاه مالكي الوحدات على ممارسة العناية واملهارة والحرص )من ضمن واجبات ومسؤوليات األمانة( في تقييم الفرص االستثمارية
املتاحة باختيار أفضل العوائد بما يتناسب مع استراتيجية الصندوق.

و -أنواع األوراق املالية الت ال يمك إدراجها في الصندوق:
أي اوراق مالية ال تتوافق مع ما ورد في أعاله ولم تذكر في الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات.

ز -أي قيد آخر عل نوع ) أو أنواع (األوراق املالية الت يمك للصندوق االستثمار فيها:
ان جميع الشركات التي سوف يستثمر فيها ستكون من الشركات التي تتوافق مع الضوابط الشرعية املعتمدة من الهيئة الشرعية للصندوق .وتجدون في
امللحق (أ) الضوابط الشرعية التي حددتها الهيئة الشرعية لشركة أرباح املالية والواجب إتباعها لالستثمار في األسهم.

ح .الحد 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 ا :
ل ــن يلج ــأ الص ــندوق لطل ــب التموي ــل ع ــن طري ــق االقت ـراض إال عن ــد الض ــرورة ،بع ــد موافق ــة مجلــس إدارة الص ــندوق وبم ــا يتواف ــق م ــع أحك ــام
الشريعة اإلسالمية ،على أال يتجاوز حجم االقتراض ،إن ُوجد ،نسبة عشرة في املائة ( )% 10من صافي قيمة أصول الصندوق .كما يجوز ملـدير
الصندوق استخدام موارده الخاصة في بعض الحاالت مثل الحاجة لتغطية طلبات االسترداد إذا كانت األمـوال املتـوفرة للصـندوق غيـر كافيـة،
وذلــك ضــمن اإلطــار املقبــول شــرعا .وفــي هــذه الحالــة ،يقــوم مــدير الصــندوق باســترداد تلــك األمــوال مــن حســاب الصــندوق املخصــص ملواجهــة
االســترداد .وتخضــع أي تمــويالت خارجيــة للصــندوق لرســوم التمــويالت الشــرعية الســائدة فــي حينــه .وألغـراض هــذه السياســة ،ســيتم خصــم أي
أموال اقترضها الصندوق عند احتساب صافي األصول.
ي -الحد األعل للتعامل م أي طرف نظ :
فيما يندر تحت هذه االتفاقية ،فان املستثمر باالضافة الى املستثمرين االخرين في الصندوق ،يطلبون من ويفوضون مدير الصندوق
إلستثمار أصول الصندوق وفقا ألهداف واستراتيجيات الصندوق اإلستثمارية .يفوض املستثمر مدير الصندوق لتعيين ،أية شركة
إستثمارية أو بنك أو مؤسسة مالية أخرى داخل أو خار اململكة ،لتعمل كمستشار إستثماري أو كمدير فرعي أو كبنك مراسل أو كوسيط
أو كتاجر أوراق مالية بالشروط التي يرى مدير الصندوق أنها مالئمة .يمارس مدير الصندوق حرصا مهنيا معقوال ويطبق املعايير املطلوبة
بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم فيما يتعلق باختيار الطرف الثالث لتقديم الخدمات ذات العالقة باإلستثمارات والعمليات .ويقبل
املستثمر أن أي طرف ثالث سواء كان منشأة أو فردا يعمل كمتعهد مستقل وليس كوكيل ملدير الصندوق ،كما أن مدير الصندوق لن يكون
َ
ملزما بأي عمل أو االمتناع عن أي عمل يقدمه هذا الطرف ولن يكون مدير الصندوق مسؤوال عن أية خسائر أو أضرار أوإلتزامات أو
مصاريف يتعرض لها املستثمر ناشئة عن اخفاق أي من هذه األطراف في أداء وظيفته بالشكل الصحيح أو الدقيق أو خالل الوقت الطبيعي
أو الالزم أو إفالس أي من هذه األطراف .يمكن استخدام األصول في الصندوق كضمان لدين مجاز شرعا ملصلحة الصندوق فقط بناء على
تقدير مدير الصندوق ،شريطة أال تتجاوز هذه الديون ما نسبته عشرة باملائة ( )%10من أصول الصندوق .استرداد الوحدات ودفع
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التزامات الصندوق يكون فقط من أصول الصندوق ،دون العودة على أصول مدير الصندوق أو أي طرف مفوض .وال يحصل املستثمر على
حقوق محددة في اجمالي أو أي جزء محدد من األصول املدارة في محفظة الصندوق .يقوم مدير الصندوق بتزويد مجلس إدارة الصندوق
بجميع البيانات الضرورية ذات العالقة بالصندوق ،وذلك لتمكين مجلس ادارة الصندوق من أداء مسؤولياتهم على أكمل وجه .وال يمكن ألي
مستثمر تحويل أو تعيين أي من الحقوق أو االلتزامات هنا دون موافقة مدير الصندوق الكتابية.
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:
 -1اتباع سياسة التنوي في االستثمار في الصندوق حيث سيتم التأكد 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 (االنكشاف) عل البنو واملؤسسات املالية غ املصنفة.
 -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
 -4اتباع الخطوات العلمية واملهنية في ادارة املخاطر عند بناء املحفظة االستثمارية ومنها عل سبيل املثال ال الحصر :
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
 االحتفاظ بالسيولة النقدية في حال عدم جدوى االستثمار
 التاكد من جودة األصول من خالل االستثمار في االدوات املالية ذات النوعية والجودة
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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 لإلصدارات األولية والذي يتم حسابه من قبل شركة ستاندرد أند بورز
( ،)S&Pويسعى مدير الصندوق إلى تحقيق عائد يفوق عائد املؤشر أعاله.
م-التعامل م أسواق املشتقات املالية:
ل يقوم الصندوق باألستثمار في اي م مشتقات األوراق املالية
ن -أي إعفاءات توافق عليها هيئة السوق املالية بشان أي قيود أو حدود عل األستثمار:
اليوجد.

 .3املخاطر الرئيسية ل ستثمار في الصندوق:
أ-
-

ت-
-

يعتب االستثمار في الصندوق م فئة االستثمارات عالية املخاطر بالنظر الستثمار ،في أسهم الشركات الناشئة والجديدة ذات سجل األداء
املحدود.
ق
ق
إن مدير الصندو ال يضم األصل املستثمر وال يوجد تعهد بأن أهداف الصندو االستثمارية ستتحقق .وعل كل مستثمر أن يعطي
ا
عناية خاصة لعوامل املخاطر املذكورة أدنا ،عند تقييم لفرص االستثمار في الصندوق .إن االستثمار في الصندوق ال يعد وديعة لد أي
بن محلي يسوق أو يبي األوراق املالية أو تاب لصندوق االستثمار .ويتحمل مالكي وحدات الصندوق مسؤولية أية خسائر مالية قد تت ت
ا
عل االستثمار في الصندوق عدا في حاالت التعدي أو اإلهمال أو التقص القابلة لإلربات نظاما .وعل املستثمر أن يمتل القدرة عل
تقبل أي مخاطر محتملة وتحملها دون أن تت تبعات جوهرية.
يج عل املستثمري األخذ في االعتبار بأن اليوجد ضمان أن االداء املطلق للصندوق أو أدا ،مقارنة م املؤشر اإلست شادي سوف
يتكرر أو يمارل األداء السابق.
ينبغي عل مال الوحدات أن يدر أ ن االستثمار في الصندوق ليس عبارة ع وديعة بنكية م بن محلي يبي أو يسوق األوراق املالية أو
تاب ملدير الصندوق بل يتمثل في تمل وحدة في الصندوق.
ه -يقر مال الوحدات ويتحمل كامل املسؤولية ع أي خسارة مالية قد تنتج ع االستثمار في الصندوق  .وتجدر اإلشارة إي أن سعر
الوحدة معر ل نخفا وعند اإلست داد قد ال يستلم املشت كامل املبلغ املستثمر.

و -املخاطر الرئيسية املحتلمة املرتبطة باإلستثمار في الصندوق:
 مخاطر التوقعات املالية املستقبلية للشركات املستثمر فيها:
توقعــات النتــائج املاليــة املســتقبلية للشــركات وتــوفر العوامــل الالزمــة لتحقيــق العوائــد واســتمرارها فــي املســتقبل تعتبــر مــن العوامــل
الهامـة التــي يبنــي عليهــا مــدير الصــندوق قراراتــه االســتثمارية .إال أن تلــك التوقعــات قــد تتحقــق أو ال تتحقــق بالشــكل املتوقــع ممــا قــد
يــؤدي إلــى انح ـراف النتــائج الخاصــة بعمليــات الصــندوق عــن املخطــط لــه .كمــا أنــه بعــد إعــالن النتــائج املاليــة للشــركة فــان الســعر
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السوقي لسهمها قد يتحرك في اتجاه مخالف لتلك التوقعات ،نتيجة لعوامل أخرى غير متوقعة.
 مخاطر تباطؤ عملية اإلصدارات األولية:
وفقا للسياسة املتوازنة التي تتبعها هيئة السوق املاليـة فانـه يـتم قبـول وتحديـد مواعيـد طـرح الشـركات وفقـا لجدولـة معينـة تـتالءم
مــع الظــروف الســوقية لســوق اإلصــدارات األوليــة .وعليــه ،فقــد يحــدث تبــاطؤ فــي عمليــة طــرح اإلصــدارات األوليــة فــي بعــض األحيــان.
وقد يحدث التباطؤ نتيجة للظروف االقتصادية الكلية لسوق اإلصدارات األولية.
 سجل األداء املحدود:
الص ــندوق جدي ــد ف ــي مفهوم ــه ،ول ــيس ل ــه س ــجل أو بيان ــات أداء س ــابق ويعتم ــد عل ــى خب ــرة م ــدير الص ــندوق ف ــي إدارة ه ــذا الن ــوع م ــن
االستثمارات .وال يمكن إعطاء تأكيد بأن أهداف الصندوق االستثمارية ستتحقق.
 التقلبات املحتملة في أسواق األسهم:
تتعرض أسعار األسهم في األسواق الثانويـة لتقلبـات حـادة قـد تتضـمن حركـة هبـوط حـاد ومفـاج وال يمكـن إعطـاء ضـمان أو تأكيـد
لألداء املستقبلي لألوراق املالية كما أن سجالت األداء املاضية ال تعكس ما سيتحقق في املستقبل .قد تكـون تقلبـات أسـعار األسـهم
في األسواق الناشئة أكبر مما هو سائد في أسواق األوراق املالية املتطورة مما قد يشكل مخاطر على استثمارات الصندوق فـي حالـة
الهبوط الحاد واملفاج للقيمة السوقية لألسهم.
 مخاطر الطروحات األولية:
أسهم الشركات العامة يتم طرحها طرحا عاما مـن خـالل الطروحـات األوليـة .وقـد يتضـمن االسـتثمار فـي الطروحـات األوليـة مخـاطر
محدوديــة األســهم املتاحــة لالكتتــاب خــالل فتــرة الطروحــات األوليــة العامــة .كمــا أن معرفــة املســتثمر بالشــركة املصــدرة لألســهم قــد
تك ــون غي ــر كافي ــة أو ق ــد يك ــون له ــا ت ــاريخ أداء مح ــدود ،كم ــا أن الش ــركات املص ــدرة ل ــألوراق املالي ــة ق ــد تنتم ــي لقطاع ــات اقتص ــادية
جديدة ،وبعض الشركات قد تكـون فـي مرحلـة التطـوير وال تحقـق دخـال تشـغيليا علـى املـدى القصـير ممـا يزيـد مـن مخـاطر االكتتـاب
في أسهمها.
 مخاطر فرص املشاركة في الطروحات األولية:
قــد تواجــه الصــندوق صــعوبات تتعلــق بمشــاركته فــي الطروحــات األوليــة ألســهم الشــركات حيــث ال يوجــد ضــمان للصــندوق بتلقــي
الــدعوة للمشــاركة فــي الطروحــات األوليــة ألســهم بعــض الشــركات .وحيــث أن الصــندوق يتلقــى الــدعوة ،ضــمن الشــركات والصــناديق
األخرى للمشاركة في الطروحات األولية املتاحـة فقـد يحـد ذلـك مـن قـدرة الصـندوق علـى االسـتثمار فـي أسـهم بعـض الشـركات خـالل
فترة الطروحات األولية.
 مخاطر ترك ز االستثمار:
سـ ــيقوم الصـ ــندوق باالسـ ــتثمار بنسـ ــب تزي ــد عـ ــن ( )%10ف ــي أسـ ــهم شـ ــركات معينـ ــة ،وبالتـ ــالي زيـ ــادة مخـ ــاطر التركـ ــز فـ ــي االسـ ــتثمار
بالصندوق .وحيث ان القيمة السـوقية ألسـهم مصـدر مع َّـين قـد تكـون أكثـر اسـتجابة لتقلبـات السـوق مقارنـة بمـا يحـدث فـي السـوق
نفســه .ونتيجــة لــذلك ،فانــه إذا كانــت أســهم مصــدر معــين تمثــل جــزءا هامــا مــن القيمــة الســوقية ألصــول الصــندوق ،فــان التغيــر فــي
القيمــة الس ــوقية ألس ــهم ذل ــك املص ــدر ق ــد ين ــتج عنه ــا تذب ــذبا جوهري ــا ف ــي قيم ــة وح ــدات الص ــندوق مقارن ــة بم ــا يح ــدث فــي الظ ــروف
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االعتيادية .وكـذلك ،فـان الصـندوق األقـل تنوعـا قـد يعـاني مـن انخفـاض السـيولة فـي حالـة أن جـزءا جوهريـا مـن أصـوله يسـتثمر فـي
أسهم ملصدر واحد .وبشكل أساس ي ،فان الصندوق قـد ال يـتمكن مـن تسـييل اسـتثماره مـع ذلـك املصـدر بسـهولة للوفـاء بمتطلبـات
االسترداد في الصندوق.
 مخاطر السوق:
تتعلق مخاطر السوق بالتقلبات املحتملة التي يمكن أن تحدث في أسواق األسهم التي يسـتثمر فيهـا الصـندوق .إن القيمـة السـوقية
ألســهم الشــركات الجديــدة والناشــئة تكــون عرضــة لحركــة الصــعود والهبــوط التــي قــد تحــدث فــي أســواق األوراق املاليــة وفــي بعــض
األحيــان بشــكل مفــاج وغيــر متوقــع .وفــي هــذه الحــاالت قــد يتعــرض الصــندوق للمخــاطر التــي تنــتج عــن الحركــة العكســية املفاجئــة
ألس ــواق األس ــهم والت ــي يمك ــن أن تح ــدث اس ــتجابة ألي ــة معلوم ــات تتعل ــق ب ــاملردودات االقتص ــادية الس ــالبة ،أو التغي ــر فــي س ــلوكيات
املستثمر ،أو إجماع الرأي الذي يؤدي إلى ارتفاع القيمة السوقية لألسهم بشكل مبالغ فيه.
 مخاطر مرتبطة بالضواب الشرعية:
إن تطبيــق الضــوابط الشــرعية علــى اســتثمارات الصــندوق تحــد بشــكل عــام مــن نطــاق وعــدد األســهم املتاحــة لالســتثمار مــن قبــل
الصندوق كما أن الشركات التي يستثمر فيهـا الصـندوق بعـد االسـتحواذ علـى أسـهمها قـد تتجـاوز املعـايير الشـرعية املسـموح بهـا ممـا
يدفع الصندوق للتخلص من أسهم تلك الشركات في أوقات قـد تكـون غيـر مالئمـة .إن حـدوث مثـل تلـك الحـاالت قـد يحـد مـن نطـاق
الفرص االستثمارية املتاحة للصندوق.
 مخاطر نتائج التخصي :
وفقا لنظام طرح االكتتابات األولية العامة لألسهم ،قد يقتصر االكتتاب على فئات محـددة يسـمح لهـا باالكتتـاب ،وقـد يـتم تحديـد
حدود دنيا وعليا لالكتتـاب سـواء علـى األشـخاص الطبيعيـين أو االعتبـاريين .كمـا أنـه فـي حالـة اسـتيفاء االكتتـاب وزيـادة الطلـب علـى
عرض األسهم املطروحة لالكتتاب فانه يتم تحديد سقف أعلى لعدد األسهم لكل مكتتب ،ثم يـتم تخصـيص األسـهم املتبقيـة بعـدد
محدود لكل مكتتب ،وقد يكون ذلـك مصـاحبا بشـروط تتعلـق بتـوفر األسـهم املطروحـة لالكتتـاب .إن مثـل تلـك القيـود قـد تحـد مـن
حري ــة الص ــندوق ف ــي االكتت ــاب ف ــي أس ــهم الش ــركات خ ــالل فت ــرة الط ــرح األولــي الع ــام مم ــا قــد يجع ــل الص ــندوق يفقــد بعــض الف ــرص
االسـتثمارية التــي كـان يمكــن أن تزيـد مــن عوائـد الصــندوق .هـذا باإلضــافة إلـى أن العــدد املحـدود مــن األوراق املاليـة املتاحــة للتــداول
واالعتمـاد علــى التخصــيص قـد يــؤدي فــي بعـض الطروحــات العامــة األوليـة إلــى جعــل شـراء أو بيــع كميــات معقولـة مــن األوراق املاليــة
أمرا أكثر صعوبة على الصندوق بدون التأثر باألسعار السائدة.
 املخاطر السياسية:
قـد يتـأثر أداء الصـندوق بحـاالت عـدم اليقـين التــي تنـتج عـن تغيـرات سياسـية غيـر مالئمــة قـد تحـدث علـى نطـاق قطـري أو إقليمــي أو
عالمي قد تؤثر على أداء األسواق الثانوية وعلى القيمة السوقية لألوراق املالية التي يستثمر فيها الصندوق.
 املخاطر االقتصادية:
تنتج هذه املخـاطر عـن التغيـرات االقتصـادية وظـروف السـوق ،وحـاالت عـدم اليقـين املصـاحبة للتغيـر فـي سياسـات الحكومـات ،أو
عن حاالت فـرض القيـود علـى حركـة انتقـال راوس األمـوال ،أو التغيـر فـي القـوانين واألنظمـة واملتطلبـات الضـرائبية ،وحـاالت الركـود
أو األزمات االقتصادية التي تسود األسواق املختلفة.
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 املخاطر النظامية:
إن متطلبات األنظمة ومعـايير اإلفصـاح قـد تكـون أقـل فـي بعـض أسـواق األوراق املاليـة الناشـئة عنهـا فـي الـدول املتقدمـة .وعليـه ،قـد
تكون املعلومات العامـة املتاحـة عـن شـركة معينـة مصـدرة ألوراق ماليـة محـدودة ،وقـد تكـون املعلومـات العامـة التـي تتعلـق بالنتـائج
املاليــة وخطــط التوســع املســتقبلية للشــركات غيــر واضــحة أو دقيقــة .كمــا أنــه مــن املحتمــل إغفــال بيانــات جوهريــة أو وجــود بيانــات
غير صحيحة قد يتم على أساسها اتخاذ قرارات استثمارية مما قد يؤثر سلبا على األداء.
 مخاطر السيولة:
مخاطر السيولة تعني السرعة والسهولة التي يمكن يهما تحويل األصول إلى نقد دون حـدوث خسـارة فـي قيمتهـا السـوقية .قـد تواجـه
الصـندوق مخــاطر عــدم إمكانيـة بيــع بعــض اسـتثماراته بســبب الظــروف االقتصـادية أو بســبب ظــروف السـوق .ومــع ذلــك ،سيســعى
الصندوق إلبقاء جزء من استثماراته في استثمارات عالية السيولة على املدى القصير ملواجهة متطلبات االستردادات املحتملة.


مخاطر االستثمار في صناديق إستثمارية :
هي جميع املخـاطر التـي قـد تتعـرض لهـا صـناديق االسـتثمار األخـرى الـواردة فـي هـذا البنـد او البنـود الـواردة فـي تلـك الصـناديق ،والتـي
قد تتعرض لها صناديق األستثمار األخرى التي يكون الصندوق مستثمرا فيها مما قد يؤدي إلى إنخفاض قيمة وحدات الصندوق.



مخاطر ضريبة القيمة املضافة:
ال يخضــع االســتثمار فــي الصــندوق لضــريبة دخــل أو ضــريبة اســتقطاع أو ضــريبة علــى األربــاح الرأســمالية أو أي ضــريبة أخــرى ذات
صلة ،إال أنه تم البدء بتطبيق ضريبة القيمة املضـافة فـي اململكـة مـن  1ينـاير 2018م .وبموجـب الالئحـة التنفيذيـة لضـريبة القيمـة
املضــافة الصــادرة مــؤخرا فــي اململكــة ،فإنــه 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 االستثمار في السوق املوازية (نمو)
اإلستثمار في السوق املوازية (نمو) ذو مخاطر عالية ومنها مخاطر شـح السـيولة ،مخـاطر التذبـذب الكبيـر فـي سـعر السـهم ومخـاطر
الشفافية.



املخاطر املتعلقة بالصناديق العقارية املتداولة:
مخاطر طبيعة االستثمار:
االســتثمار فــي الصــندوق العقــاري املتــداول يتطلــب التزامــا ،مــع عــدم وجــود ضــمانات لتحقيــق عوائــد علــى رأس املــال املســتثمر .لــن
يكون هناك أي ضمانات بأن الصندوق سوف يـتمكن مـن تحقيـق عوائـد إيجابيـة علـى اسـتثماراته فـي الوقـت املناسـب أو فـي أي وقـت
على اإلطالق .وقد ال تكون هناك إمكانية لبيع أصوله أو التصرف فيهـا .وإذا مـا تقـرر التصـرف فيهـا بـالبيع قـد ال تكـون هنـاك إمكانيـة
لبيعها بسعر يعتقد مدير الصندوق أنه يمثل القيمة العادلة لها أو أن يتم بيعها في اإلطار الزمني الذي يطلبه الصندوق .وبناء علـى
ما سبق ،فإن الصندوق قد ال يتمكن أبدا من تحقيق أي عائد على أصوله.
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مخاطر االستثمار العقارية:
االســتثمارات فــي الصــناديق العقاريــة املتداولــة فــي اململكــة تتــأثر بــالظروف االقتصــادية املحليــة ،ولــذلك فــإن املؤشـرات االقتصــادية
العامة مثل النمو االقتصادي وعرض النقد وأسعار الفائدة املحلية وغيرها من العوامل ستؤثر على عوائد الصندوق وتوزيعاته.
 .4معلومات عامة:
أ-

الفئة املستهدفة ل ستثمار في الصندوق:

املستثمرين األفراد أو الشركات.

 سياسة توزي األرباح:يعتب الصندوق م صناديق الدخل الت اكمية حيث يتم اعادة إستثمار صافي دخل الصندوق في الصندوق وال يتم توزيعها
كتوزيعات أرباح عل الوحدات.اعادة إستثمار الدخل ستنعكس في قيمة وسعر الوحدة.
 األداء السابق لصندوق اإلستثمار: .1العائد الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات أو منذ التأسيس

عائد الصندوق %
%14.37%30%33.7
%72.94

الفترة الزمنية
سنة
ثالث سنوات
خمس سنوات
منذ التاسيس
 .2إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر املاضية أو منذ التأسيس

عائد الصندوق %
%72.94

الفترة الزمنية
منذ التاسيس

 .3أداء صندوق اإلستثمار باملقارنة مع املؤشر اإلسترشادي على مدار الخمس سنوات املاضية أو منذ التأسيس
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 .4تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات املالية الثالث املاضية:
الينطبق
ق
ق
 .5أن تقارير الصندو متاحة إلط ع الجمي م خ ل املوق اإللكت وني ملدير الصندو .

د-

قائمة حقوق امل

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 مالك 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.
 أي حقوق أخرى تقرها هيئة السوق املالية
ه -مسؤوليات م الوحدات:
يقر مالك الوحدات ويتحمل كامل املسؤولية عن أي خسارة مالية قد تنتج عن االستثمار في الصندوق ،وال يكون مالك الوحدات مسؤوال عن ديون
والتزامات الصندوق.
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و -الحاالت الت تستوج إنهاء الصندوق:
ملجلس إدارة الصندوق الحق في إنهاء الصندوق وذلك بناء على توصيات مدير الصندوق بأن قيمة أصول الصندوق أو معدل العائد املستهدف غير
كافية ملواصلة تشغيل الصندوق ،أو هناك تغييرا في النظم واللوائح أو في حالة حدوث أي ظروف أخرى يعتبرها مدير الصندوق سببا لتصفية
الصندوق ،او ان هناك حدثا متوقعا سيؤدي إلى إعتبار وجود الصندوق غير نظامي .،اإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق كما جاء في الئحة صناديق
اإلستثمار:


إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق ،فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحـدات كتابيـا برغبتـه فـي ذلـك قبـل مـدة التقـل عـن ()21
يوما من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق العام فيه ،دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.
إذا كانت مدة الصندوق العام محددة وفقا لشروط وأحكام الصندوق ،فيجب على مدير الصندوق إنهاء الصندوق فور إنتهاء تلـك املـدة،
وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا قبل إنتهاء مدة الصندوق بمدة التقل عن ( )21يوما.
على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور إنتهائه ،وذلك دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.



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




ز -اإلقرار م مدير الصندوق بوجود الية داخلية لتقويم املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق:
يقر مدير الصندوق بوجود الية داخلية لتقويم املخاطر املتعلقة في االستثمار في الصندوق.
 .5مقابل الخدمات والعموالت واألتعا :
أ -أنواع املدفوعات م أصول صندوق اإلستثمار:
ط.

رسوم اإلدارة:

ي.

رسوم أم ن الحف :

.

ا
نسبة واحد وخمسة وسبعون في املائة ( )%1.75سنويا م
صافي قيمة أصول الصندوق تت اكم بشكل تناسب عند كل
يوم تقويم.
ا
نسبة واحد م عشرة في املائة ( )%0.1سنويا .و بحد ادنى
40ألف ريال ألم ن الحف 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
ا
ا
بناء عل صافي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها شهريا.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:

ل.

أتعا املراج الخارجي لحسابات الصندوق:

م.

رسوم املؤشر االست شادي

مبلغ ( )4150أربعة أالف ومائة وخمسون ريال سعودي لكل
اجتماع وبعدد أربعة اجتماعات في السنة املالية بحد أقص ى
وبما يعادل  16600سنويا لكل عضو مستقل.
مبلغ ارنان وعشرون ألف ( )22,000ريال سعودي في السنة
املالية.
رسوم قدرها حوايي ( )26,250ستة وعشرون ألف ومائتان
وخمسون ريال سعودي أتعا حسا املؤشر تدف ملزود
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الخدمة وهو شركة ستنادرد أند بورز وتحس هذ ،الرسوم
ا
يوميا ويتم اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق.
ن.

مصاريف نث ية وإدارية وغ ها:

خمسة وسبعون ألف ( )75000ريال سعودي في السنة املالية
بحد أقص ى( .حس تقدير مدير الصندوق بناء عل أفضل
ما يتوفر م معلومات ملدير الصندوق)

س.

تكاليف االقت ا :

ا
وفقا لألسعار واملعدالت السائدة وقتها

ع.

ضريبة القيمة املضافة:

سيتم تطبيق ضريبة القيمة املضافة حس تعليمات ال ئحة
التنفيذية الصادرة م الهيئة العامة للزكاة والدخل عل
جمي الرسوم واملصاريف واالتعا والتكاليف.

 جدول يوضح جمي الرسوم واملصاريف:انواع الرسوم /األتعا

طريقة احتسا الرسوم/األتعا واملصاريف

نســبة واحــد وخمســة وســبعون فــي املائ ــة (%xxx )%1.75
رسوم االدارة
س ــنويا م ــن ص ــافي قيم ــة أص ــول الص ــندوق تتـ ـراكم
بشكل تناسبي عنـد كـل يـوم تقـويم ويـتم اقتطاعهـا
شهريا( .اصول الصندوق× النسبة املئوية)
نســبة  %0.25ســنويا كحــد أعلــى تحتســب هــذه %xxx
رسوم املصاريف اإلدارية
الرس ـ ــوم بش ـ ــكل ي ـ ــومي بن ـ ــاء عل ـ ــى ص ـ ــافي قيم ـ ــة
أص ـ ـ ــول الص ـ ـ ــندوق وي ـ ـ ــتم اقتطاعه ـ ـ ــا ش ـ ـ ــهريا أو
سنويا
تحس ــب وتت ـراكم ك ــل ي ــوم تق ــويم م ــن ص ــافي قيم ــة %xxx
رسوم املراجع الخارجي
ق
ل
اص ــو الص ــندو وتخص ــم س ــنويا( )30,000ري ــال
سعودي للسنة االولى،
تحس ــب ف ــي ح ــال وجـ ــود ص ــفقات بض ــرب إجمـ ــالي %xxx
مصاريف التعامل
قيمة الصفقة في النسبة املئوية لتكلفة العلمية.
رسوم نشر البيانات على موقع تداول مبلـ ـ ــغ خمسـ ـ ــة االف ( )5,000ريـ ـ ــال سـ ـ ــعودي فـ ـ ــي %xxx
السنة املالية تستقطع سنويا.تحتسب وتتـراكم كـل
يـ ــوم تقـ ــويم م ـ ــن صـ ــافي قيم ـ ــة اصـ ــول الص ـ ــندوق
وتخصم سنويا() ريال سعودي
اعض ـ ـ ــاء مجل ـ ـ ــس االداره مبل ــغ ( )4150خمس ــة أالف ري ــال س ــعودي لك ــل %xxx
أتع ـ ـ ــاب
اجتمــاع وبعــدد أربعــة اجتماعــات فــي الســنة املاليــة
املستقلين

51

م حظات

Xxx

تم تحميلها على الصندوق

Xxx

تم تحميلها على الصندوق

Xxx

تم تحميلها على الصندوق

Xxx

تم تحميلها على الصندوق

xxx

تم تحميلها على الصندوق

xxx

تم تحميلها على الصندوق

مكافأة أعضاء الهيئة الشرعية

الرسوم الرقابية

رسوم أخرى

بح ـ ــد أقصـ ـ ـ ى 20000ري ـ ــال س ـ ــعودي س ـ ــنويا لك ـ ــل
عضــو مســتقل وبمــا يعــادل  40,000ريــال ســعودي
تحســب وتت ـراكم ك ــل ي ــوم تق ــويم م ــن ص ــافي قيم ــة
اصول الصندوق لالعضاء املسـتقلين ككـل وتـدفع
املكافاه بعد كل اجتماع ملجلس ادارة الصندوق
%xxx
حي ــث يحص ــل ك ــل عض ــو عل ــى مبل ــغ ()8,000
ثماني ـ ــة أالف ري ـ ــال س ـ ــعودي س ـ ــنويا وبم ـ ــا يع ـ ــادل
 24,000ريـ ــال سـ ــعودي العضـ ــاء الهيئـ ــة كك ـ ــل ،و
تحسب وتتراكم في كل يـوم تقـويم مـن صـافي قيمـة
اصول الصندوق وتدفع املكافاه سنويا.
مبل ـ ـ ـ ــغ س ـ ـ ـ ــبعة االف وخمس ـ ـ ـ ــمائة ( )7,500ري ـ ـ ـ ــال %xxx
ســعودي فــي الســنة املاليــة تســتقطع ســنويا.تحســب
وتتـ ـراكم كـ ــل يـ ــوم تقـ ــويم مـ ــن صـ ــافي قيمـ ــة اصـ ــول
الصندوق وتخصم سنويا() ريال سعودي
أي رسـ ــوم أخـ ــرى ممكـ ــن أن يتحملهـ ــا الصـ ــندوق %xxx
مثال مصاريف التحويل ضريبة القيمة املضافة

xxx

تم تحميلها على الصندوق

xxx

تم تحميلها على الصندوق

xxx

تم تحميلها على الصندوق
تم تحميلها على الصندوق

اجمالي الرسوم/األتعاب
متوس ـ ــط ص ـ ــافي قيم ـ ــة األص ـ ــول لع ـ ــام
xxxx

%xxx

xxx
xxx

 مقابل الصفقات الت يجوز فرضها فيما يتعلق برسوم االشت ا واالست داد :رسوم االشت ا في وحدات الصندوق ارنان باملائة ( )%2م مبلغ االشت ا  .يدفعها حامل الوحدات ويتم خصمها م مبلغ االشت ا .
د -العموالت الخاصة ملدير الصندوق:
اليوجد
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ه -مثال إفت اض يوضح جمي الرسوم واملصاريف ومقابل الصفقات الت دفعت م أصول الصندوق:
بافت ا أن عمي ما استثمر بالصندوق مبلغ مائة ألف ريال سعودي ( 100,000ريال سعودي) والذي يبلغ حجم عشرة م ي ن ريال سعودي
( 100,000,000ريال سعودي) وكان العائد السنوي عشرة باملائة (.)%10

نوع الرسوم
رسوم االشت ا
إجمايي أتعا أعضاء مجلس اإلدارة املستقل ن (نسبة
وتناس )
مكافأة أعضاء الهيئة الشرعية
أتعا املراج الخارجي
الرسوم الرقابية
رسوم نشر البيانات عل موق تداول
رسوم املؤشر االست شادي
أتعا اإلدارة
رسوم أم ن الحف وأم ن السجل ومقدم الخدمات اإلدارية
إجمايي الرسوم
صافي العائد املحقق خ ل الفت ة
مبلغ االستثمار نهاية املدة




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

قيمة الرسوم م صافي قيمة األصول سنوي
ريال سعودي**
 2,000ريال سعودي (غ مبلغ االستثمار)

%0.0332

 33.2ريال سعودي سنويا

%0.021
%0.022
%0.0075
% 0.005
%0.026
%1.75
%0.11
%1.97
%8.03

 21ريال سعودي سنويا
 22ريال سعودي سنويا
 7.5ريال سعودي سنويا
 5ريال سعودي سنويا
 26ريال سعودي سنويا
 1,750ريال سعودي سنويا
 110ريال سعودي سنويا
 1970ريال سعودي سنويا
 8030ريال سعودي
108030ريال سعودي

*نسبة قيمة الرسوم= (قيمة الرسوم م صافي قيمة األصول÷ املبلغ املستثمر) ×100
**قيمة الرسوم م صافي قيمة األصول= (مبلغ الرسوم السنوي ÷ حجم الصندوق) × املبلغ املستثمر

 .6التقويم والتسع :
أ -تفاصيل كيفية تقويم أصول الصندوق:
يحتس سعر وحدة الصندوق في األيام املوضحة في امللحق (يوم التقويم) عل أساس أسعار األوراق املالية تحت اإلدارة عند
إغ ق السوق (يوم التقييم) .إذا لم يك يوم التقييم يوم عمل فسيحتس التقييم في يوم التقييم النظامي التايي .إذا لم تتوفر
أسعار اإلغ ق لألصول تحت اإلدارة في يوم التقييم ألي سب كان فستعتمد أسعار اإلغ ق السابقة املتاحة للتقييم .وسيتم
احتسا صافي قيمة األصول ألغرا الشراء أو االست داد م خ ل طرح التزامات الصندوق بما فيها الرسوم املبينة في ملخ
اإلفصاح املايي م إجمايي قيمة أصول الصندوق ورم يحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج م هذ ،العملية عل إجمايي
عدد وحدات الصندوق القائمة في تاري التقييم عل أن يتم تقييم أصول الصندوق في كل يوم عمل بعد إقفال سوق األسهم في
ذل اليوم.
سيتم احتسا صافي قيمة األصول للوحدة بغر شراء أو است داد الوحدات باستخدام املعادلة التالية( :أ) إجمايي القيمة
العادلة ألصول الصندوق ناقصا إجمايي الخصوم بما في ذل أي رسوم ومصروفات عل الصندوق مستحقة وغ مدفوعة
مقسومة عل ( ) إجمايي عدد وحدات الصندوق القائمة قبل يوم التقييم ذي الع قة.
ا
يجوز ملدير الصندوق أن يوقف التعامل مؤقتا في تعام ت الصندوق إذا ما رأ أن تقييم أصول الصندوق أصب غ ممك .

53

 عدد نقاط التقويم وتكرارها:سيتم عمل التقييم للوحدات يومي األحد والث راء كما سيتم اإلع ن ع سعر الوحدة في املوق االلكت وني ملدير الصندوق
يومي االرن ن واالربعاء كما سيعل ع سعر الوحدة في املوق االلكت وني للسوق املالية السعودية (تداول).
.1
.2
.3
.4

اإلجراءات املتخذة في حالة التقويم أو التسع الخاطئ:
في حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ ،فسوف يقوم مدير
الصندوق بتوثيق ذلك.
سوف يقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع
أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.
إبالغ هيئة السوق املالية فورا عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل مانسبته  %0,5أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح
عن ذلك فورا في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق (تداول) وفي تقارير الصندوق العام التى يعدها مدير الصندوق.
سوف يقدم مدير الصندوق لهيئة السوق املالية تقاريره املطلوبة وفقا للمادة ( )72من الئحة صناديق اإلستثمار ملخصا
بجميع أخطاء التقويم والتسعير.

د -إحتسا سعر الوحدة ألغرا تنفيذ طلبات اإلشت ا واإلست داد:
سذذيتم احتسذذا صذذافي قيمذذة األصذذول للوحذذدة بغذذر ش ذراء أو اسذذت داد الوحذذدات باسذذتخدام املعادلذذة التاليذذة( :أ) إجمذذايي القيمذذة العادلذذة ألصذذول
الصذذندوق ناقصذذا إجم ذذايي الخص ذذوم بمذذا ف ذذي ذل ذ أي رس ذذوم ومص ذذروفات عل ذ الص ذذندوق مس ذذتحقة وغ ذ مدفوعذذة مقس ذذومة عل ذ ( ) إجمذذايي ع ذذدد
وحدات الصندوق القائمة قبل يوم التقييم ذي الع قة
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 السبت املوافق 2011/04/02م.
مدة الطرح االولي هي  30يوم .سعر الوحدة عند بداية طرح الصندوق ( )10ريال سعودي.
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 التاري املحدد والنها ي لتقديم طلبات االشت ا واالست داد:ا
يمك االشت ا في الصندوق في يومي األرن ن و األربعاء م كل أسبوع ويعتب أي استثمار م املشت ك ن نافذا وسيكون االستثمار مبنذ علذ
السذذعر التذذايي املعتمذذد فذذي أقذذر يذذوم تقيذذيم بعذذد يذذوم االشذذت ا حس ذ املحذذدد فذذي امللحذذق ويتعذ ن عل ذ املسذذتثمر الراغ ذ فذذي شذراء وحذذدات فذذي
ا
الصندوق سواء كان شخ فردا أو شخصية اعتبارية تعبئة نموذ االشت ا إضافة إي توقي هذ ،الشروط واألحكام الخاصة باالشذت ا
فذي الصذندوق وتسذليمها إيذ مذدير الصذندوق مرفقذا معهذا قسذيمة اإليذداع للمبلذغ الذ زم ل شذت ا أو تفذويض بخصذم ذلذ املبلذغ مذ الحسذذا
بالبن في أي يوم عمل.
بإمك ذذان املس ذذتثمر تس ذذليم نم ذذاذ االش ذذت ا املس ذذتوفاة عذ ذ طري ذذق الب ي ذذد أو الب ي ذذد الس ذذري أو مناول ذذة بالي ذذد أو إرس ذذالها مذ ذ خذ ذ ل الوس ذذائل
ا
ا
االلكت ونية املرخ بها وسيكون االشت ا مرتبطا بوصول معلومات االشت ا بنجاح وبشكل كامل علما بذان املذدير لذ يكذون مسذئوال عذ
عدم وصول أو است م املعلومات بسب أي خلل فن في نظام املشت .
سيتم اعتماد طل االشت ا الذي يذتم اسذت م مذ قبذل مذدير الصذندوق عنذد اسذت م املبلذغ الذ زم لشذراء وحذدات الصذندوق أيذام االشذت ا
أو مذذا قبذذل ذلذ حسذ املحذذدد فذذي امللحذذق املرفذذق .طلبذذات االشذذت ا التذ يذذتم اسذذت مها بعذذد آخذذر موعذذد السذذتقبال الطلبذذات املحذذددة (السذذاعة
 12:00ظهرا م يومي األحد والث راء) ستصب نافذة في يوم التقييم التايي.
 إجراءات االشت ا واالست داد:

إجراءات االشت ا
ا
يمك االشت ا في الصندوق في يومي األرن ن و األربعاء م كذل أسذبوع ويعتبذ أي اسذتثمار مذ املشذت ك ن نافذذا وسذيكون االسذتثمار مبنذ
عل السعر التايي املعتمد في أقر يوم تقييم بعد يوم االشت ا حس املحدد في امللحق ويتع ن عل املستثمر الراغ فذي شذراء وحذدات
ا
فذذي الصذذندوق سذذواء كذذان شذذخ فذذردا أو شخصذذية اعتباريذذة تعبئذذة نمذذوذ االشذذت ا إضذذافة إي ذ توقي ذ هذذذ ،الشذذروط واألحكذذام الخاصذذة
باالشت ا في الصندوق وتسليمها إيذ مذدير الصذندوق مرفقذا معهذا قسذيمة اإليذداع للمبلذغ الذ زم ل شذت ا أو تفذويض بخصذم ذلذ املبلذغ
م الحسا بالبن في أي يوم عمل.
بإمكذذان املسذذتثمر تسذذليم نمذذاذ االشذذت ا املسذذتوفاة ع ذ طريذذق الب يذذد أو الب يذذد السذذري أو مناولذذة باليذذد أو إرسذذالها م ذ خ ذ ل الوسذذائل
ا
ا
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 .



إجراءات االست داد
يجوز ملالكي الوحدات است داد جزء أو كل وحدااهم باستكمال وتوقي طل االست داد وتقديم إرسال الطلبات املكتملذة عذ طريذق الب يذد
أو الب يذذد الس ذذري أو مناولذذة باليذذد أو م ذ خ ذ ل إرسذذالها الف ذذاكس وفذذي حال ذذة اإلرسذذال ع ذ طريذذق الفذذاكس يج ذ اإلس ذراع بإرسذذال أص ذذل
ا
نموذ طل االست داد بصورة فورية ع طريق الب يد أو تسليم النموذ باملناولة اليدوية إي شركة أربذاح املاليذة علمذا بذأن عذدم الذتمك
م تقديم النموذ األصلي لطل االست داد قد يؤدي إي إلغاء طل االست داد؛ ويخضذ ذلذ لتقذدير مذدير الصذندوق .وإن نمذوذ طلذ
االست داد حال تسليم سوف يكون غ قابل لإللغاء ويتعذر تغي  ،أو سحب بعد تسليم بدون موافقة مدير الصندوق.

 مكان تقديم طلبات االشت ا واالست داد ملدير الصندوق:
زيارة املقر 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
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اقص ى فت ة زمنية تفصل ب ن اإلست داد ودف عوائد اإلست داد لحامل الوحدات:
بإمكــان املســتثمر اســتالم املبلــغ املســترد بموجــب حوالــة فــي حســابه الخــاص ،وســيتم إيــداع املبــالغ املســتردة فــي حســاب العميــل خــالل ( )3أيــام
عمل كحد أقص ى.
د -سجل مالكي الوحدات:
سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل محدث 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 مالك للوحدات مجانا عند الطلب.

ُ
ه -أن أمذذوال االش ذت ا املتسذذلمة سذذوف تسذذتثمر فذذي الودا ذ البنكيذذة وصذذفقات سذذوق النقذذد واملب مذذة مذ طذذرف خاضذ لتنظذذيم مؤسسذذة النقذذد أو
لهيئة رقابية ممارلة للمؤسسة خار اململكة
و -الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمع :
الحد األدني  10مالييين ريال سعودي.
ح -اإلجراءات التصحيحية 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 تصحي ي فأن مدير الصندوق سيلتزم بجميع اللوائح والتعليمات ذات العالقة من هيئة السوق املالية.

ط -الحاالت الت يؤجل أو يعلق معها التعامل في وحدات الصندوق واإلجراءات املتبعة:
 .1يحتفظ 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.
 .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 بإعادة مبلغ اإلشتراك الى املشـترك دون خصـم أي مبـالغ إشـتراكات أن وجـدت ،وذلـك بموجـب
شيك يرسل بالبريد اوعبر تحويل بنكي.
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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 ذلــك .ترحــل طلبــات االســترداد التــي ال يــتم اســتيفااها 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 ذلـك 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.
 .8خصائ

الوحدات:

يمكـن ملـدير الصــندوق إصـدار عـدد ال محــدود مـن الوحـدات فــي الصـندوق وهــي وحـدات مـن فئــة واحـدة .وتمثـل كــل وحـدة حصـة شــائعة متسـاوية فــي
الصــندوق .الوحــدات لــيس لهــا حــق التصــويت فــي الصــندوق ويــتم اســتردادها مــن مــدير الصــندوق فقــط .ســيحتفظ مــدير الصــندوق بســجل يوضــح
جميع مالكي الوحدات وسيتم تسليم املستثمر بعد كل عملية إشعارا يبين جميع التفاصيل املتعلقة بالعملية.
يمتل ــك ك ــل مس ــتثمر حص ــة غي ــر مج ـزأة ف ــي أص ــول الص ــندوق بن ــاء عل ــى ص ــافي قيم ــة األص ــول ،ول ــن ي ــتم إص ــدار ش ــهادات للوح ــدات م ــن قب ــل م ــدير
الصندوق ،كما ولن يتم توزيع أي أرباح وسيعاد استثمارها في الصندوق والذي سينعكس على سعر وحدة الصندوق ،وإذا تمت تصفية الصـندوق،
فإن جميع الوحدات ستكون مؤهلة للحصول على حصة متناسبة مع صافي أصول الصندوق املتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات.
إن الحــد األدنــى ملبلــغ املشــاركة أو املســاهمة فــي الصــندوق هــو ( )10000عشــرة أالف ريــال لألفـراد و( )20000عشــرون ألــف ريــال للشــركات .ويحــتفظ
مــدير الصــندوق بــالحق فــي تغييــر مبلــغ الحــد األدنــى لالشــتراك اإلضــافي البــالغ ( 5000خمســة أالف ريــال لكــل مــن األفـراد أو الشــركات) أو الــدخول فــي
الصندوق على أن يخضع ذلك ملوافقة الهيئة.
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 .9املحاسبة وتقديم التقارير:

.1

.2

.3

.4
.5
.6

أ .املعلومات ذات الصلة بالتقارير املالية:
يقوم مدير الصندوق إعداد التقارير السنوية بما في ذل القوائم املالية السنويةاملراجعة والتقارير السنوية املوجزة و التقارير
ا
األولية وفقا ملتطلبات امللحق رقم ( )5م الئحة الصناديق اإلستثمارية ويقوم مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند
الطل دون أي مقابل.
ا
يقوم مدير الصندوق بإتاحة التقارير السنوية للجمهور خ ل مدة ال تتجاوز ( )70يوما م نهاية فت ة التقرير وذل في األماك
وبالوسائل املحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وفي املوق االلكت وني ملدير الصندوق واملوق اإللكت وني
للسوق.
ا
يقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير األولية وإتاحتها للجمهور خ ل ( )35يوما م نهاية فت ة التقرير وذل في األماك
وبالوسائل املحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وفي املوق االلكت وني ملدير الصندوق واملوق اإللكت وني
للسوق.
يقوم مدير الصندوق إتاحة صافي قيمة األصول الحالية للصندوق العام الذي يدير ،للفح م جان مالكي الوحدات دون
مقابل وإتاحة جمي أرقام صافي قيمة األصول السابقة في املكات املسجلة ملدير الصندوق.
يزود مدير الصندوق كل مال وحدات ببيانات صافي قيمة أصول الوحدات الت يمتلكها وسجل صفقات في وحدات الصندوق
ا
خ ل ( )15يوما م كل صفقة في وحدات الصندوق العام يقوم بها مال الوحدات.
يرسل مدير الصندوق بيان سنوي إي مال الوحدات بما في ذل أي شخ تمل الوحدات خ ل السنة املعد في شأنها البيان
يلخ صفقات في وحدات الصندوق العام عل مدار السنة املالية خ ل( )30يوما م نهاية السنة املالية ويج أن يحتوي
هذا البيان األرباح املوزعة وإجمايي مقابل الخدمات واملصاريف واألتعا املخصومة م مال الوحدات والواردة في شروط
وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات باإلضافة إي تفاصيل لجمي مخالفات قيود االستثمار املنصوص عليها في هذ ،الئحة
صناديق اإلستثمار أو في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.

ت .أماك و وسائل 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
تسعين ( )90يوما من إصدار التقرير.
فــي ح ــال وج ــود أي خط ــأ أو أي استفس ــار آخ ــر فإنــه يج ــب إب ــالغ م ــدير الص ــندوق خــالل ســتين( )60يوم ــا م ــن ت ــاريخ كشــف الحســاب وإال
فسيعتبر كشف الحساب صحيحا.
وسوف تنشر هذه التقارير على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق املالية 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 2018م.
ا
ا
د -يقوم مدير الصندوق أيضا بإعداد و نشر القوائم املالية السنوية .وسيتم توف هذ ،القوائم مجانا عند طلبها.
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 .10مجلس إدارة الصندوق:
أ.

أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق ونوع العضوية:
.1
.2
.3
.4

حمد بن محمد الخالدي – (رئيس مجلس إدارة الصندوق)  -عضو غير مستقل
د .حسن خليل املصري ( عضو غير مستقل )
د .إبراهيم القحطاني (عضو مستقل).
عبد العزيز عبد الكريم الخريجي (عضو مستقل)

 .مؤه ت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
.1

حمد ب محمد الخالدي – (رئيس مجلس إدارة الصندوق)  -عضو غ مستقل

حاصل على شهادة البكالوريوس في املالية من جامعة محمد بن فهد عام 2010م ويشغل حاليا مدير اإلستثمارات في مجموعة شركات
اليمامة من نوفمبر  2013كما عمل مستشار في املعامالت املالية واألقسام اإلستشارية في برايس واتر هاوس كويبز – الشرق األوسط
من فبراير  2011الى يناير  2013وعمل في شركة اليمامة كرئيس التدقيق الداخلي من يناير  2013الى اكتوبر 2013م وعضوية مجلس
األمير محمد بن فهد لتنمية شباب األعمال من 2007م الى  2009م وعضو مجلس إدارة شباب الشرقية منذ  2017م حتى االن.
 .2د .حس خليل املصري (عضو غ مستقل )
املدير املالي في شركة أرباح املالية ،حاصل على شهادة الدكتوراه في املحاسبة ،وعدة شهادات مهنية منها شهادة محاسب قانوني معتمد ( )CPAمن والية
الينوي /الواليات املتحدة االمريكية 1999م  ،ولدية خبرة تتجاوز  15عاما .عمل مدير مالي وتدقيق في عدة شركات ومستشارا ماليا لعدة شركات.
 .3د .إبراهيم القحطاني (عضو مستقل).
يشغل الدكتور إبراهيم القحطاني حاليا منصب عضو مجلس إدارة لشركة سمو القابضة ،حصل الدكتور إبراهيم القحطاني على درجة الدكتوراه في
االقتصاد من جامعة ويسكونسن واملاجستير قبلها والبكالوريوس من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن باململكة العربية السعودية ،ولدى الدكتور
إبراهيم القحطاني خبرات طويلة في العمل والتعليم في اململكة حيث ترأس قسم (كيه أف يو بي أم) للتمويل واالقتصاد ملدة أربع 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.
 .4عبد العزيز عبد الكريم الخريجي (عضو مستقل)
األستاذ عبد العزيز عضو مجلس إدارة مستقل في صندوق أرباح للطروحات املالية ،شغل األستاذ "الخريجي" العديد من املناصب اإلدارية القيادية منذ
العام 2001م ،حيث شغل منصب مدير عام شركة عبد العزيز الخريجي ومحمد الخريجي ،ومنصب نائب الرئيس للشركة الدولية للتأمين املحدودة الى
2006م ،واملدير تنفيذي لدى شركة الخريجي لالستثمار .كما وشغل االستاذ "الخريجي" عضوية مجالس إدارة واللجان في العديد من الشركات الكبرى مثل
في مجلس العضو املنتدب وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات واملكافآت في شركة ايس العربية للتأمين التعاوني من 2009م حتى تاريخه ،وعضو
مجلس اإلدارة في شركة ايس العربية للتأمين املحدودة من 2007م ،وعضو مجلس االدارة في شركة ارابيا ايس للتأمين املحدودة من 2001م الى 2006م،
عضو مجلس االدارة في شركة الخزف السعودي من  ،2013وعضو لجنة التامين الوطنية في الرياض.

 -أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق:

 .1املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق العهام طرفهـا فيهـا ،ويشـمل ذلـك
عل ــى س ــبيل املث ــال ال الحص ــر -املوافق ــة عل ــى عق ــود تق ـديم خ ـدمات اإلدارة للص ــندوق ،وعق ــود تق ــديم خ ــدماتالحفــظ ،وال يشــمل ذلــك العق ـود املبرمــة وف ـا للق ـرارات االســتثمارية فــي شــأن أي اســتثمارات قــام بهــا الصــندوق أو
سيقوم بها في املستقبل.
 .2اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت املتعلقة بأصول الصندوق.
 .3اإلشراف ومتى كان ذلك مناسبا ،املوافقة أو املصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.
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.4

.5

.6
.7
.8

االجتماع مرتين سنويا عل األقل مع لجنة املطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسـؤول املطابقـة وااللتـزام
لديه ملراجعة التزام الصندوق جميع القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقة ،ويشمل ذلـك – علـى سـبيل املثـال
ال الحصر -املتطلبات املنصوص عليها في الئحة الصناديق اإلستثمارية.
التأكــد مــن اكتمــال ودقــة شــروط وأحكــام الصــندوق وم ـذكرة املعلوم ـات وأي مس ـتند آخ ـر ســواء أكــان عقــدا أم
غيــره يتضــمن إفصــاحات تتعلــق بالصــندوق العــام ومــدير الصــندوق وإدارتـه للصــندوق العــام ،إضــافة إلــى التأكــد
من توافق ما سبق مع أحكام هذه الالئحة.
التأك ـد مــن قي ـام م ـدير الص ـندوق بمس ـؤولياته بم ـا يحق ـق مص ـلحة م ـالكي الوح ـدات وفقــا ألحكــام هــذه الالئحــة
وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.
العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعنايهة وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.
تدوين محاضر االجتماع التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها املجلس.

د -تفاصيل مكافات أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
يتلقـى اعضـاء مجلـس االدارة املسـتقلين بـدل أتعـاب لقـاء الخـدمات التـي يقـدمونها مبلـغ ( )4,150أربعـة أالف ومائـة وخمسـون ريـال سـعودي لكـل اجتمـاع
وبعــدد أربعــة اجتماع ــات فــي الس ــنة املاليــة بح ــد  16,600ريــال س ــعودي ســنويا لك ــل عضــو مس ــتقل وبمــا يع ــادل  33,200ريــال س ــعودي ســنويا لك ــل
األعضـاء وتحســب هـذه الرســوم وتتـراكم كــل يــوم تقـويم مــن صـافي قيمــة اصـول الصــندوق لالعضــاء املسـتقلين ككــل وتـدفع املكافــاه بعـد كــل اجتمــاع
ملجلس ادارة الصندوق.

ه -يحرص مدير الصندوق واالطراف ذات الع قة عدم القيام بأي عمل ينطوي علي تعار للمصالح وفي حالة حدوث أي تضذار جذوهري
ا
للمصالح ب ن مدير الصندوق أو االطراف ذات الع قة فعلي يقوم مدير الصندوق باإلفصاح ع ذلذ ملجلذس إدارة الصذندوق وال يوجذد حاليذا
أي تضاري مصالح.
و -عضويات اعضاء مجلس ادارة الصندوق في صناديق استثمار أخر :


اليشغل األستاذ حمد بن محمد الخالدي منصب عضو مجلس ادارة أي صندوق إستثماري اخر.



يشغل د .حسن خليل املصري منصب عضو غير مستقل في صندوق أرباح لألسهم السعودية وصندوق أرباح الخليجي املتنوع للمتاجرة.



يشغل د .إبراهيم القحطاني منصب عضو مجلس ادارة مستقل في صندوق أرباح لألسهم السعودية.



ال يشغل األستاذ عبد العزيز عبد الكريم الخريجي منصب عضو مجلس ادارة اي صندوق استثماري.

 .10لجنة الرقابة الشرعية:

.1

أ .اسماء اعضاء الهيئة الشرعية للصندوق ومؤه اهم:
معايي الشي  /الدكتور عبد الرحم ب عبد هللا السند
تخر من جامعة امللك سعود في الحاسب اآللي ،كما أنه حصل على درجة البكالوريوس من جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية عـام 1418هـ وحصـل علـى
درجة املاجستير ثم حصل على الدكتوراه من نفس الجامعة وهو حاليا أستاذ مشارك ورئيس الفقه املقارن باملعهد العالي للقضاء.
وهو عضو في عده جهات منها :لجنة إعداد التواقيـع اإللكترونيـة بمدينـة امللـك عبـد العزيـز للعلـوم والتقنيـة .وكـذلك عضـو فـي الجمعيـة الفقهيـة السـعودية وخبيـر
بمجمع الفقه اإلسالمي.
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.2

فضيلة الشي الدكتور يوسف ب عبد هللا الشبيلي
تخــر مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية وحصــل علــى املاجســتير ثــم حصــل علــى الــدكتوراه مــن القســم نفســه عــام 1422هــ ،وقــد عمــل باحثــا شــرعيا
بــديوان املظــالم ومعيــدا وأمينــا ووكــيال لقســم الفق ــه املقــارن باملعهــد العــالي للقضــاء ثــم أوفــد للت ــدريس بمعهــد العلــوم اإلســالمية فــي أمريكــا خــالل الفت ــرة -1420
1424هـ ،واآلن عضو هيئة تدريس باملعهد العالي للقضاء.
وهو عضو في عده جهات منها :الجمعية الفقهية السعودية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية .وكذلك عضو اللجنة الشرعية ملراجعة تنظيم جباية الزكـاة
باململكة العربية السعودية.

.3

فضيلة الشي  /عبد املحس ب زيد آل مسعد
تخـر مـن كليــة الشـريعة بجامعــة اإلمـام محمــد بـن سـعود اإلســالمية بالريـاض وحصــل علـى املاجســتير فـي الفقـه املقــارن مـن املعهــد العـالي للقضــاء ،ويحضـر حاليــا
درجة الدكتوراه في الفقه ،عمل قاضيا في املحكمة العامة بالطائف

 أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية:ستكون الرقابة الشرعية على وجه الخصوص عن األنشطة التالية:
أ .دراسة شروط وأحكام الصندوق واألهداف والسياسات االستثمارية للصندوق لضمان تقيدها الضوابط الشرعية.
ب .تقديم الرأي الشرعي إلى مدير االستثمار بخصوص التقيد باألحكام الضوابط الشرعية.
 .تحديد معايير مالئمة الختيار وانتقاء األدوات االستثمارية التي يجوز للصندوق االستثمار فيها.
د .تقديم معايير مالئمة ملدير االستثمار بخصوص استقطاعات التطهير.
ه .مراقبة االستثمارات على ضوء الضوابط الشرعية املحددة ملدير االستثمار.
و .إبداء الرأي الشرعي فيما يتعلق بالتزام الصندوق باألحكام والضوابط الشرعية إلدراجها في التقرير املالي السنوي للصندوق.

 تفاصيل مكافات لجنة الرقابة الشرعية:تبلـغ أتعـاب لجنـة الرقابـة الشـرعية مبلذغ ( )4150أربعذة أالف ومائذة وخمسذون ريذال سذعودي لكذل اجتمذاع وبعذدد أربعذة اجتماعذات فذي السذنة املاليذة بحذد
أقص ى وبما يعادل  16600سنويا لكل عضو مستقل ،.تدفع كاملة من أصول الصندوق تحتسب كل يوم تقويم وتستقطع من صافي قيمة اصول الصندوق.
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.

 .12مدير الصندوق:
أ.

أسم مدير الصندوق:
شركة أرباح املالية.

 .رقم الت خي الصادر م هيئة السوق املالية:
رقم الترخيص الصادر من هيئة السوق املالية ()07083-37
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 .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
د .تاري الت خي

الصادر م هيئة السوق املالية:

1429/08/16ه املوافق 2008/08/18م

ه .رأس املال املدفوع ملدير الصندوق:
رأس املال املدفوع بالكامل بقيمة ( )220,000,000ريال سعودي..

و .املعلومات املالية ملدير الصندوق:
املعلومات املالية ملدير الصندوق كما في نهاية السنة املالية 2017/12/31م
اإليرادات

7,710,532

املصاريف

13,558,445

الزكاة

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

صافي الدخل

ز-أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق:
المنصب

اإلسم

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
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االدوار واملسؤوليات والواجبات الرئيسية ملدير الصندوق:

علــى مــدير الصــندوق أن يعمــل ملصــلحة مــالكي الوحــدات بموجــب أحكــام هــذه الالئحــة والئحــة األشــخاص املــرخص لهــم وشــروط
وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات
على مدير الصندوق اإللتزام بجميع املبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص املرخص لهم بما في ذلك واجبـات األمانـة
تجاه مالكي الوحدات.
يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام باآلتي:
 .5إدارة الصندوق.
 .6عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق.
 .7طرح وحدات الصندوق.
 .8التأك ــد م ــن دق ــة ش ــروط وأحك ــام الص ــندوق وم ــذكرة املعلوم ــات وإكتماله ــا وانه ــا كامل ــة وص ــحيحية وواض ــحة وغي ــر
مضللة.
يكون مدير الصندوق مسؤوال عن اإللتزام بالئحة صناديق اإلستثمار ،سـواء أأدي مسـؤولياته وواجباتـه بشـكل مباشـر أو كلـف بهـا
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.







ط -املهام الت كلف بها طرف رالت م جان مدير الصندوق:
.1
.2
.3
.4
.5

أمين الحفظ :حفظ أصو ل الصندوق .
املحاسب القانوني :عملية املراجعة وإصدار القوائم املالية.
مزود خدمة املؤشر االسترشادي.
أعضاء مجلس إدارة الصندوق :وفقا للمهام التي ذكرت في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.
أعضاء لجنة الرقابة الشرعية :وفقا للمهام التي ذكرت في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.

ي -أنشطة عمل أو مصالح أخر ملدير الصندوق ذات أهمية جوهرية:
اليوجد.

.7
.8
.9
.10
.11

 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 وذلك في الحاالت التالية:
توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك 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.
وف ــاة م ــدير املحفظ ــة اإلس ــتثمارية ال ــذي ي ــدير أص ــول الص ــندوق أو عج ــزه أو إس ــتقالته م ــع ع ــدم وج ــود ش ــخص أخ ــر مس ــجل ل ــدى م ــدير
الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق اإلستثمار أو أصو الصناديق التى يديرها مدير املحفظة.
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 .12أي 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 علـى مـدير الصـندوق التعـاون بشـكل كامـل
من أجل املساعدة على تسهيل النقل السلس للمسـؤوليات إلـى مـدير الصـندوق البـديل خـالل ( )60يومـا األولـى مـن تعيـين مـدير
الص ــندوق الب ــديل .ويج ــب عل ــى م ــدير الص ــندوق املع ــزول أن ينق ــل ،حيثم ــا ك ــان ذل ــك ض ــروريا ومناس ــبا ووفق ــا لتق ــدير الهيئ ــة
املحض ،إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود املرتبطة بالصندوق ذي العالقة
 .13أم ن الحف :
أسم ام ن الحف :

أ.

اإلنماء لإلستثمار
الصادر م هيئة السوق املالية:

 .رقم الت خي

ترخيص هيئـة السوق املاليـة رقم (.)37-09134
 .عنوان أم ن الحف :
شركة االنماء لالستثمار املقر الرئيس ي – الرياض /اململكة العربية السعودية – ص.ب 66333 .الرياض  11576بر العنود  ،2الطابق  ،20طريق امللك
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
ه .األدوار االساسية ومسؤوليات أم ن الحف :




و.

يعــد أمــين الحفــظ 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 الحفظ مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيـال أو إهمـال أو سـوء تصـرف
أو تقصيره املتعمد.
يعــد أمــين الحفــظ مســؤوال عــن حفــظ أصــول الصـندوق وحمايتهــا لصــالح مــالكي الوحــدات ،وهــو مســؤول كــذلك عــن اتخــاذ جميــع اإلجـراءا ت
اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.
ا ا
املهام الت كلف بها أم ن الحف طرفا رالثا:

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

األحكام املنظمة لعزل أم ن الحف أو إستبدال :

يحق لهيئة السوق املالية عزل أمين الحفظ املعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا في حال وقوع أي من الحاالت التالية:
 .6توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم.
 .7إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحب أو تعليقه من قبل هيئة السوق املالية.
 .8تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ
 .9إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  -بشكل تراه الهيئة جوهريا – بالتزام النظام أو لوائح التنفيذية.
 .10أي حالة أخرى ترى الهيئة  -بناء على أسس معقولة -أنها ذات أهمية جوهرية.
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 .14مستشار اإلستثمار:
اليوجد.
 .15املوزع:
اليوجد.

 .16املحاس القانوني:
أ.

أسم املحاس القانوني:

شركة طالل ابو غزالة وشركاه
 .عنوان املحاس القانوني:
عنوانـ ــه اململكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية  ،الخبـ ــر  31952ص ب . 3187
اإللكتروني )(tagco.khobar@tagi.com))www.tagorg.com
 .األدوار االساسية ومسؤوليات أم ن الحف :

هـ ــاتف ( )966138820940فـ ــاكس ( ،)966138821032وعنـ ــوان موقعـ ــه

على املحاسب القانوني أو املراجع الخارجي القيام بعملية املراجعة في نصف السنة املالية ونهاية السنة املالية إلصدار القوائم املالية.
 .17معلومات أخر :
أ .أن السياســات واالجـراءات التــي ســتتبع ملعالجــة تعــارض املصــالح وأي تعــارض مصــالح محتمــل و/أو فعلــي ســيتم تقــديمها عنــد طلبهــا
دون مقابل.
ب .املعلومات املتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة:
يج ـوز ملــدير الصــندوق الــدخول فــي ترتيبــات العمولــة الخاصــة علــى أن تكــون خاضــعة لالئحــة األشــخاص املــرخص لهــم .بحيــث يتحصــل مــدير
الصندوق بموجبه على سلع وخـدمات إضـاقة الـى خـدمات تنفيـذ الصـفقات مقابـل العمولـة املدفوعـة علـى الصـفقات املوجهـة مـن خـالل ذلـك
الوسـيط .واليوجـد أي ترتيبـات للعمـوالت الخاصـة مبرمـة حتـى االن ويتعـين علـى مـدير الصـندوق فـي حـال وجـود ترتيبـات العمولـة الخاصـة عمــل
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.

 .املعلومات املتعلقة بالزكاة والضريبة:
يتع ــين عل ــى مال ــك الوح ــدات املحتم ــل ان يحص ــل عل ــى استش ــارة مهني ــة للتأك ــد م ــن اإلعتب ــارات الض ــريبية الت ــي تترت ــب عل ــى ش ـرائة لوح ــدات ف ــي الص ــندوق او امتالك ــه او
اسـترداده لهــا او التصــرف بهــا بــأي شــكل آخــر .ويجــب ان يكــون املشــتركون علــى بينــة بأنـه يحــق ملــدير الصــندوق ،فــي حــدود مــاهو منصــوص عليــه ومســموح بــه نظاميــا  ،ان
ي ــدفع م ــن أص ــول الص ــندوق أي ض ــريبة مس ــتحقة عل ــى الص ــندوق _ان وج ــدت_ وس ــيتم اإلفص ــاح عنه ــا ف ــي الق ــوائم املالي ــة الس ــنوية والنص ــف س ــنوية .وعل ــى املش ــتركين
الحاليين واملشتركين املحتملين غير املقيمـين فـي اململكـة العربيـة السـعودية األخـذ بعـين اإلعتبـار بـأن اسـتثماراهم فـي الصـندوق قـد يترتـب عليـه اقتطـاع للضـريبة مـن قبـل
الجهات ذات العالقة في اململكة وبالخصوص ضريبة القيمة املضافة.
واما الزكاة فال يتولى مدير الصندوق إخراجها عن املشتركين وتقع على مالك الوحدات مسئولية إخرا زكاة ما يملك من وحدات في الصندوق.
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د .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 الحفظ.



س ــيقوم م ــدير الص ــندوق بال ــدعوة إلجتم ــاع مل ــالك الوح ــدات خ ــالل ( )10أي ــام م ــن اس ــتالم طل ــب كت ــابي م ــن مال ــك أو أكث ــر م ــن م ــالك
الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين مانسبتة أكثر من أو تساوي  %25من صافي قيمة أصول الصندوق.



سيقوم مدير الصندوق اإلعالن عن اجتمـاع مـالكي الوحـدات مـن املوقـع اإللكترونـي ملـدير الصـندوق واملوقـع اإللكترونـي لشـركة السـوق
املالية(تداول) ،وإرسال إشعار كتابي الى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل ( )10أيام من عقد االجتماع وبمدة التزيد عـن ()21
يوما قبل االجتماع.
في حال حضر مالكي الوحدات مجتمعين أو منفردين  %25أو أكثر من إجمالي عدد وحدات الصندوق فأنه يتعبر إجتماعا صحيحا.



فــي حــال لــم يســتوفي النصــاب املــذكور فــي الفقــرة الســابقة ،ســيقوم مــدير الصــندوق بالــدعوة الــى إجتمــاع ثــاني وســوف يقــوم بــاإلعالن فــي
املوقــع االلكترونــي ملــدير الصــندوق وشــركة الســوق املاليــة (تــداول) وإرســال إشــعار كتــابي الــي مــالكي الوحــدات وأمــين الحفــظ قبــل موعــد
اإلجتماع ( )5أيام .وسوف يكون اإلجتماع الثاني صحيحا أيا كانت النسبة في اإلجتماع.





ه .اإلجراءات املتبعة إلنهاء وتصفية صندوق االستثمار:
مجلــس إدارة الصــندوق الحــق فــي إنهــاء الصــندوق وذلــك بنــاء علــى توصــيات مــدير الصــندوق بــأن قيمــة أصــول الصــندوق أو معــدل العائــد املســتهدف 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 ــدوث أي ظ ــروف أخ ــرى يعتبره ــا م ــدير الص ــندوق س ــببا لتص ــفية
الصندوق ،او ان هناك حـدثا متوقعـا سـيؤدي إلـى إعتبـار وجـود الصـندوق غيـر نظـامي ،اإلجـراءات الخاصـة بإنهـاء الصـندوق كمـا جـاء فـي الئحـة صـناديق
اإلستثمار:
 إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق ،فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحـدات كتابيـا برغبتـه فـي ذلـك قبـل مـدة التقـل عـن ()21
يوما من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق العام فيه ،دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.
 إذا كانت مدة الصندوق العام محددة وفقا لشروط وأحكام الصندوق ،فيجب على مدير الصندوق إنهاء الصندوق فور إنتهاء تلـك املـدة،
وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا قبل إنتهاء مدة الصندوق بمدة التقل عن ( )21يوما.
 على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور إنتهائه ،وذلك دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.


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

و .إجراءات الشكاو :
فـي حــال وجــود أيـة شــكوى فــي مــا يتعلـق بهــذه الشــروط واألحكــام ،فيتعـين علــى املســتثمر تقـديمها مكتوبــة إلــى رئــيس إدارة املطابقـة وااللتـزام ومكافحــة غســل
األموال لدى مدير الصندوق على العنوان املبين تاليا ،علما بأنه سيتم اطالع املستثمر على اإلجراءات الخاصـة بمعالجـة الشـكاوي عنـد طلبهـا ودون مقابـل
 -:عناية /رئيس إدارة املطابقة وااللتزام:
شركة أرباح املالية  -الطابق الثامن  ،مركز سعد العبدالكريم املعمر لألعمال  ،شـارع الخلـيج  ،الـدمام ص.ب  8807الـدمام  31492اململكـة العربيـة السـعودية
هاتف 00966-13-8316485 :فاكس. complianc@arbahcapital.com 00966-13-8093075 :
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ستصــبح كافــة إجـراءات التعامــل مــع الشــكاوي متاحــة مــن جانــب مــدير الصــندوق بنــاء علــى طلــب خطــي مرســل مــن العميــل ،وفــي حــال طلبــت الجهــات القضــائية
املختصة او هيئة السوق املالية نتائج اي شكوى صادرة عـن أي مشـترك فـي الصـندوق ،فإنـه علـى مـدير الصـندوق تزويـدها بجميـع املسـتندات املرتبطـه بموضـوع
الش ــكوى .وف ــي ح ــال تع ــذر الوص ــول ال ــي تس ــوية أو ل ــم ي ــتم ال ــرد خ ــالل  7أي ــام عم ــل ،يح ــق للمش ــترك إي ــداع الش ــكوى ل ــدى هيئ ــة الس ــوق املالي ــة -إدارة ش ــكاوى
املستثمرين.

ز.

أن الجهة القضائية املختصة بالنظر في أي نزاع ناش ئ عن اإلستثمار في صناديق االستثمار هي لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية.

ح .املستندات املتاحة ملالكي الوحدات:


شروط وأحكام الصندوق.



مذكرة املعلومات.



ملخص املعلومات الرئيسية.



العقود مع االطراف ذات العالقة.



القوائم املالية.

ط .أن أصــول صــندوق االســتثمار مملوكــة ملــالكي الوحــدات مجتمعــين (ملكيــة مشــاعة) ،ولــيس ملــدير الصــندوق أو مــدير الصــندوق مــن البــاطن أو أمــين
الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها ،إال إذا كان مدير الصـندوق أو مـدير
الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقـدم املشـورة أو املـوزع مالكـا لوحـدات الصـندوق ،و ذلـك فـي حـدود ملكيتـه ،
ُ
فصح عنها في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.
أو كان مسموحا بهذه املطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار ،وأ ِ
ي .يجــب أن تحتــوي أي معلومــة أخــرى معروفــة ،أو ينبغــي أن يعرفهــا مــدير الصـندوق أو مجلـس إدارة الصـندوق بشـكل معقـول ،وقـد يطلبهـا – بشـكل
معقـ ـول – مـ ـالكو الوحـ ـدات الحـ ـاليون أواملحتمل ــون أو مستش ــاروهم املهني ــون ،أو م ــن املتوق ــع أن تتض ــمنها م ــذكرة املعلوم ــات الت ــي س ــيتخذ قـ ـرار
االستثمار بناء عليها:.
اليوجد أي معلومات اخرى غير معروفة.
ك .أي إعفاءات من قيود ال ئحة صناديق االستثمار توافق عليها هيئة السوق املالية ما عدا التي ذكرت في سياسات االستثمار وممارساته:
اليوجد.
ل .سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت املرتبطة بأي أصول للصندوق العام الذي يديره:
يقر مالك الوحدات مدير الصندوق بممارسة حقوق التصويت وحضور الجمعيات العمومية للشركات املستثمر فيها.
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إقرار مال الوحدات:
لقد قمت /قمنا باإلطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسية الخاصة بالصـندوق ،وأاكـد مـوافقتي /نؤكـد
موافقتنا على خصائص الوحدات التي اشتركت فيها  /اشتركنا فيها.
األسم____________________________________________________________________________________________________________________:

التوقيع__________________________________________________________________________________________________________________:

التاريخ_________________________________________________________________________________________________________________ :
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ملحق( )1الضواب الشرعية ل ستثمار
أن يكون النشاط مباحا ،فال 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 يزي ــد إجم ــالي التموي ــل املح ــرم عل ــى  %30م ــن إجم ــالي املوج ــودات وال يزي ــد تكلف ــة التموي ــل املح ــرم (العوائ ــد الربوي ــة املدفوع ــة) عل ــى  %5م ــن إجم ــالي
املصروفات
إال يزيد إجمالي االستثمارات املحرمة على  %30من إجمالي املحرم ،ومن االستثمارات املحرمة
الودائع التقليدية
السندات
أسهم شركات محرمة
أسهم ممتازة
عقود الخيارات
اإللتزام بالتطهير
أما بخصوص الصناديق االستثمارية فباإلضافة الى املعايير 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)

69

ملخ

املعلومات الرئيسية
اسم الصندوق:
أرباح للطروحات األولية
Arbah IPO Fund

نوع الصندوق :
صندوق استثماري عام مفتوح – للطروحات األولية

يجب على املستثمرين املحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات واملستندات األخرى لصندوق أرباح للطروحات األولية
بالكامل ،وعليهم الحصول على اإلستشارات املالية والقانونية والضريبية من مكاتب مرخصة من اإلستشارات الالزمة قبل إتخاذ أي قرار إستثماري
بشأن الصندوق
تاري ملخ املعلومات:
1439/07/11ه املوافق 2018/03/28م
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ملخ
أ.

املعلومات الرئيسية

املعلومات الرئيسية حول صندوق اإلستثمار:

 .1أسم الصندوق ونوع وفئت :
يعرف الصندوق املؤسس بموجب هذا املستند بمسمى صندوق أرباح للطروحات األولية .وهو صندوق استثماري جماعي (غير محدد املدة) متوافق
مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية تم تأسيسه بترتيب تعاقدي بين مدير الصندوق واملستثمرين بموجب الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن
هيئة السوق املالية.

 .2أهداف الصندوق اإلستثمارية:
صندوق أرباح للطروحات األولية هو صندوق عام مفتوح يهدف إلى تنمية رأس املال في املدى املتوسط والطويل بشكل متوافق مع أحكام ومبادئ
الشريعة اإلسالمية للمستثمرين ،وبالتالي تحقيق عوائد مجزية وتنافسية باملقارنة مع ما تحققه األدوات املالية التقليدية املتاحة لالستثمار على
املديين املتوسط والطويل في السوق السعودي .ولتحقيق هذا الهدف فإن الصندوق سوف يستثمر في األسهم العامة للشركات خالل فترة الطرح
األولي العام ألسهمها أو في أسهم الشركات الجديدة وأسهم حقوق األولوية للشركات التي لم يمض عليها خمس سنوات من تاريخ إدراجها في السوق
املالية للمملكة العربية السعودية .كما يجوز ملدير الصندوق االستثمار في األسهم املدرجة في السوق املوازي (نمو) ،كذلك يسعى مدير الصندوق
لالستثمار في صناديق أخرى والتي لها نفس األهداف واالستراتيجيات متى ما سنحت الفرصة .كما يجوز ملدير الصندوق االستثمار في الصناديق
العقارية املتداولة (بما في ذلك وحدات الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق) ،كذلك يمكن ملدير الصندوق االستثمار في الصناديق االستثمارية
املطروحة طرحا عاما واملرخصة من قبل هيئة السوق املالية ،باإلضافة إلى إمكانية االستثمار في أدوات أسواق النقد.كما يمكن ملدير الصندوق
استثمار السيولة النقدية الزائدة في الصندوق من وقت آلخر في اإليداعات واألدوات املالية قصيرة األمد ويتمثل الغرض من هذه االستثمارات في
تحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد للصندوق واملحافظة على السيولة النقدية بالصندوق.
است اتيجيات االستثمار الرئيسة:
 نوع االوراق املالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساس ي
يتيح الصندوق الفرصة للمستثمرين لالستثمار بشكل رئيس ي في أسهم الشركات العامة خالل فترة الطرح األولي العام ألسهمها أو في مرحلة ما قبل
الطرح األولي ،أو في أسهم الشركات الجديدة املدرجة التي لم تمض خمس سنوات على إدراجها في السوق الثانوي لألسهم.
كما يجوز ملدير الصندوق االستثمار في األسهم املدرجة في السوق املوازي (نمو) ،كذلك يسعى مدير الصندوق لالستثمار في صناديق أخرى والتي لها
نفس األهداف واالستراتيجيات متى ما سنحت الفرصة .كما يجوز ملدير الصندوق االستثمار في الصناديق العقارية املتداولة (بما في ذلك وحدات
الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق) ،كذلك يمكن ملدير الصندوق االستثمار في الصناديق االستثمارية املطروحة طرحا عاما واملرخصة من
قبل هيئة السوق املالية ،باإلضافة إلى إمكانية االستثمار في أدوات أسواق النقد ،وبما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية والئحة صناديق
االستثمار.

 .3سياسات استثمار الصندوق وممارسات :
يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه باستثمار حتى مائة في املائة ( )%100كحد أعلى و ( )%0كحد أدنى من صافي أصوله في األسهم العادية خالل فترة
الطرح األولي العام أو شركات ما قبل الطرح األولي العام ،وفي أسهم الشركات املدرجة الجديدة وأسهم حقوق األولوية للشركات املتوافقة مع أحكام
الشريعة اإلسالمية والتي تقرها هيئة الرقابة الشرعية للصندوق والتي لم تمض ( )5خمس سنوات على إدراجها في أسواق اململكة العربية السعودية
كما يجوز ملدير الصندوق االستثمار في السوق املوازي (نمو) حتى  %20كحد أقص ى و ( )%0كحد أدنى من صافي أصول الصندوق  ،كما يجوز ملدير
الصندوق االستثمار في الصناديق العقارية املتداولة حتى  %50كحد أقص ى و  %0كحد أدنى من صافي أصول الصندوق (بما في ذلك وحدات
الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق) ،كذلك 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 ،باإلضافة إلى إمكانية االستثمار في أدوات أسواق النقد حتى  %50من
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أصوله كحد أقص ى و  %0كحد أدنى كما يجوز للصندوق االستثمار في صناديق استثمارية مشابهة من نفس الفئة  -وذلك في حال توفر فرص واعدة
لالستثمار فيها.

وفيما يلي جدول يب ن توزي األصول في الصندوق
نوعية األصول

الت كز

أسهم

حتى  %100م حجم الصندوق

نقد

 %0كحد أدنى

السوق املوازي (نمو)

حتى  %20كحد اقص ى م صافي اصول الصندوق

الصناديق العقارية املتداولة

حتى  %50كحد اقص ى م صافي اصول الصندوق

ا ا
صناديق اإلستثمار املطروحة طرحا عاما

حتى  %30م اصول الصندوق كحد اقص ى

وفيما يلي جدول يب ن است اتيجي االستثمار والتوزي الجغرافي
تخصي

اإلست اتيجية
سيكون الت ك ز عل اإلصدارات األولية واالسهم والت لم
تمض ( )5خمس سنوات عل إدراجها في اململكة العربية
السعودية
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مدير الصندوق (الت كز)

سيخص مدير الصندوق ما ال يزيد ع  %100م
أصول الصندوق في هذ ،االستثمارات

تتلخ إست اتيجية إدارة استثمارات الصندوق فيما يلي:
 يسع الصندوق لتحقيق أهداف باستثمار حتى مائة في املائة ( )%100كحد أقص ى و %0كحد أدنى م صذافي أصذول فذي األسذهم العاديذة
خ ل فت ة الطرح األويي العام أو شركات ما قبل الطرح األويي العام .والسوق املوازي (نمذو) حتذى  %20مذ صذافي أصذول الصذندوق كحذد
أقص ى و %0كحد أدنى.
 كما يجوز ملدير الصندوق االستثمار في الصناديق العقارية املتداولة حتى  %50م صافي أصول الصذندوق كحذد أقصذ ى و %0كحذد أدنذى
(بمذذا فذذي ذل ذ وحذذدات الصذذناديق املذذدارة م ذ قبذذل مذذدير الصذذندوق) .كذذذل يمك ذ ملذذدير الصذذندوق االسذذتثمار فذذي الصذذناديق االسذذتثمارية
ا ا
املطروحة طرحا عاما واملرخصة م قبل هيئة السوق املالية حتى  %30م أصول كحد أقص ى و %0كحد أدنى.
 باإلضافة إي إمكانية االستثمار في أدوات أسواق النقد حتى  %50م أصول الصندوق كحد أقص ى و % 0كحد أدنى.
 س ذذيكون الت ك ذ ذذز علذ ذ اإلص ذذدارات األوليذ ذذة واالسذ ذذهم والتذ ذ لذ ذذم تم ذذض ( )5خم ذذس س ذذنوات علذ ذ إدراجه ذذا فذ ذذي اململك ذذة العربيذ ذذة السذ ذذعودية
وسيخصذ ذ م ذذدير الص ذذندوق حت ذذى مائ ذذة باملائ ذذة ( )%100مذ ذ أص ذذول الص ذذندوق ف ذذي ه ذذذ ،االس ذذتثمارات .االس ذذالي املس ذذتخدمة ف ذذي ادارة
محفظة الصندوق االستثمارية:

 .4املخاطر املرتبطة باإلستثمار:
يعتب ذ االس ذذتثمار ف ذذي الص ذذندوق م ذ فئ ذذة االس ذذتثمارات عالي ذذة املخ ذذاطر ب ذذالنظر الس ذذتثمار ،ف ذذي أس ذذهم الش ذذركات الناش ذذئة والجدي ذذدة ذات س ذذجل األداء
املحدود.
إن مذذدير الصذذندوق ال يضذذم األصذذل املسذذتثمر وال يوجذذد تعهذذد بذذأن أهذذداف الصذذندوق االسذذتثمارية سذذتتحقق .وعل ذ كذذل مسذذتثمر أن يعطذذي عنايذذة
ا
خاصذذة لعوامذذل املخذذاطر املذذذكورة أدنذذا ،عنذذد تقييمذ لفذذرص االسذذتثمار فذذي الصذذندوق .إن االسذذتثمار فذذي الصذذندوق ال يعذذد وديعذذة لذذد أي بن ذ محلذذي
يسوق أو يبي األوراق املالية أو تاب لصندوق االستثمار .ويتحمل مالكي وحدات الصذندوق مسذؤولية أيذة خسذائر ماليذة قذد تت تذ علذ االسذتثمار فذي
ا
الصذذندوق عذذدا فذذي حذذاالت التعذذدي أو اإلهمذذال أو التقصذ القابلذذة لإلربذذات نظامذذا .وعلذ املسذذتثمر أن يمتلذ القذذدرة علذ تقبذذل أي مخذذاطر محتملذذة
وتحملها دون أن تت تبعات جوهرية.
ا
االستثمار في الصندوق قد يتعر للمخاطر التالية م غ حصر والت يمك أن تؤرر سلبا عل أداء الصندوق وعل مردود االستثمار:
 مخاطر التوقعات املالية املستقبلية للشركات املستثمر فيها:
توقعذذات النتذذائج املاليذذة املسذذتقبلية للشذذركات وتذذوفر العوامذذل ال زمذذة لتحقيذذق العوائذذد واسذذتمرارها فذذي املسذذتقبل تعتب ذ م ذ العوامذذل
الهامذذة الت ذ يبن ذ عليهذذا مذذدير الصذذندوق قرارات ذ االسذذتثمارية .إال أن تل ذ التوقعذذات قذذد تتحقذذق أو ال تتحقذذق بالشذذكل املتوق ذ ممذذا قذذد
ي ذذؤدي إي ذ انح ذراف النت ذذائج الخاص ذذة بعملي ذذات الص ذذندوق ع ذ املخط ذ ل ذ  .كم ذذا أن ذ بع ذذد إع ذ ن النت ذذائج املالي ذذة للش ذذركة ف ذذان الس ذذعر
السوقي لسهمها قد يتحر في اتجا ،مخالف لتل التوقعات نتيجة لعوامل أخر غ متوقعة
 مخاطر تباطؤ عملية اإلصدارات األولية:
ا
ا
وفقا للسياسة املتوازنة الت تتبعها هيئة السوق املالية فان يتم قبول وتحديد مواعيد طرح الشركات وفقا لجدولة معينة تذت ءم مذ
الظذذروف السذذوقية لسذذوق اإلصذذدارات األوليذذة .وعلي ذ فقذذد يحذذدث تبذذاطؤ فذذي عمليذذة طذذرح اإلصذذدارات األوليذذة فذذي بعذذض األحيذذان .وقذذد
ا
يحدث التباطؤ نتيجة للظروف االقتصادية الكلية لسوق اإلصدارات األولية.
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 سجل األداء املحدود:
الص ذذندوق جدي ذذد ف ذذي مفهومذ ذ ول ذذيس لذ ذ س ذذجل أو بيان ذذات أداء س ذذابق ويعتم ذذد علذ ذ خبذ ذ ة م ذذدير الص ذذندوق ف ذذي إدارة ه ذذذا الن ذذوع مذ ذ
االستثمارات .وال يمك إعطاء تأكيد بأن أهداف الصندوق االستثمارية ستتحقق.
 التقلبات املحتملة في أسواق األسهم:
تتعذذر أسذذعار األسذذهم فذذي األسذذواق الثانويذذة لتقلبذذات حذذادة قذذد تتضذذم حركذذة هبذذوط حذذاد ومفذذاج وال يمكذ إعطذذاء ضذذمان أو تأكيذذد
لألداء املسذتقبلي لذألوراق املاليذة كمذا أن سذج ت األداء املاضذية ال تعكذس مذا سذيتحقق فذي املسذتقبل .قذد تكذون تقلبذات أسذعار األسذهم
في األسواق الناشئة أكب مما هو سائد فذي أسذواق األوراق املاليذة املتطذورة ممذا قذد يشذكل مخذاطر علذ اسذتثمارات الصذندوق فذي حالذة
الهبوط الحاد واملفاج للقيمة السوقية لألسهم.
 مخاطر الطروحات األولية:
ا
ا
أسذذهم الشذذركات العامذذة يذذتم طرحهذذا طرحذذا عامذذا مذ خذ ل الطروحذذات األوليذذة .وقذذد يتضذذم االسذذتثمار فذذي الطروحذذات األوليذذة مخذذاطر
محدوديذذة األسذذهم املتاحذذة ل كتتذذا خ ذ ل فت ذ ة الطروحذذات األوليذذة العامذذة .كمذذا أن معرفذذة املسذذتثمر بالشذذركة املصذذدرة لألسذذهم قذذد
تكون غ كافية أو قد يكون لها تاري أداء محدود كما أن الشركات املصدرة لألوراق املالية قذد تنتمذي لقطاعذات اقتصذادية جديذدة
ا
ا
وبعض الشركات قد تكون في مرحلة التطوير وال تحقق دخ تشغيليا عل املد القص مما يزيد م مخاطر االكتتا في أسهمها.
 مخاطر فرص املشاركة في الطروحات األولية:
قد تواج الصندوق صعوبات تتعلق بمشاركت في الطروحات األولية ألسهم الشركات حيث ال يوجد ضمان للصندوق بتلقذي الذدعوة
للمشذذاركة ف ذذي الطروحذذات األولي ذذة ألسذذهم بع ذذض الشذذركات .وحي ذذث أن الصذذندوق يتلقذذى الذذدعوة ضذذم الشذذركات والصذذناديق األخذذر
للمشذذاركة ف ذذي الطروحذذات األولي ذذة املتاح ذذة فقذذد يحذذد ذل ذ م ذ قذذدرة الصذذندوق عل ذ االسذذتثمار ف ذذي أس ذذهم بعذذض الشذذركات خ ذ ل فت ذ ة
الطروحات األولية.
 مخاطر ترك ز االستثمار:
سيقوم الصندوق باالستثمار بنس تزيد ع ( )%10في أسهم شركات معينة وبالتذايي زيذادة مخذاطر الت كذز فذي االسذتثمار بالصذندوق.
ا
ا
ا
وحيث ان القيمة السوقية ألسهم مصدر مع َّ ن قد تكون أكث اسذتجابة لتقلبذات السذوق مقارنذة بمذا يحذدث فذي السذوق نفسذ  .ونتيجذة
ا ا
لذذذل فانذ إذا كانذذت أسذذهم مصذذدر معذ ن تمثذذل جذذزءا هامذذا مذ القيمذذة السذذوقية ألصذذول الصذذندوق فذذان التغ ذ فذذي القيمذذة السذذوقية
ا
ا
ا
ألسهم ذل املصدر قد ينذتج عنهذا تذبذذبا جوهريذا فذي قيمذة وحذدات الصذندوق مقارنذة بمذا يحذدث فذي الظذروف االعتياديذة .وكذذل فذان
ا
ا
ا
الصندوق األقل تنوعا قد يعاني م انخفا السيولة في حالذة أن جذزءا جوهريذا مذ أصذول يسذتثمر فذي أسذهم ملصذدر واحذد .وبشذكل
أساس فان الصندوق قد ال يتمك م تسييل استثمار ،م ذل املصدر بسهولة للوفاء بمتطلبات االست داد في الصندوق.
 مخاطر السوق:
تتعلذق مخذاطر السذذوق بالتقلبذات املحتملذذة التذ يمكذ أن تحذذدث فذي أسذذواق األسذهم التذ يسذذتثمر فيهذا الصذذندوق .إن القيمذة السذذوقية
ألس ذذهم الش ذذركات الجدي ذذدة والناش ذذئة تك ذذون عرض ذذة لحرك ذذة الص ذذعود والهب ذذوط الت ذ ق ذذد تح ذذدث ف ذذي أس ذذواق األوراق املالي ذذة وف ذذي بع ذذض
األحيذذان بش ذذكل مف ذذاج وغ ذ متوق ذ  .وف ذذي ه ذذذ ،الحذذاالت ق ذذد يتع ذذر الصذذندوق للمخذذاطر الت ذ تنذذتج ع ذ الحركذذة العكسذذية املفاجئ ذذة
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ا
ألس ذذواق األس ذذهم والتذ ذ يمكذ ذ أن تح ذذدث اس ذذتجابة ألي ذذة معلوم ذذات تتعل ذذق ب ذذاملردودات االقتص ذذادية الس ذذالبة أو التغ ذ ذ ف ذذي س ذذلوكيات
املستثمر أو إجماع الرأي الذي يؤدي إي ارتفاع القيمة السوقية لألسهم بشكل مبالغ في .
 مخاطر مرتبطة بالضواب الشرعية:
إن تطبي ذذق الض ذذواب الش ذذرعية عل ذ اس ذذتثمارات الص ذذندوق تح ذذد بش ذذكل ع ذذام م ذ نط ذذاق وع ذذدد األس ذذهم املتاح ذذة ل س ذذتثمار م ذ قب ذذل
الصذذندوق كمذذا أن الشذذركات التذ يسذذتثمر فيهذذا الصذذندوق بعذذد االسذذتحواذ علذ أسذذهمها قذذد تتجذذاوز املعذذاي الشذذرعية املسذذموح بهذذا ممذذا
يذذدف الصذذندوق للذذتخل مذ أسذذهم تلذ الشذذركات فذذي أوقذذات قذذد تكذذون غ ذ م ئمذذة .إن حذذدوث مثذذل تلذ الحذذاالت قذذد يحذذد مذ نطذذاق
الفرص االستثمارية املتاحة للصندوق.
 مخاطر نتائج التخصي :
ا
وفقذذا لنظذذام طذذرح االكتتابذذات األوليذذة العامذذة لألسذذهم قذذد يقتصذذر االكتتذذا علذ فئذذات محذذددة يسذذم لهذذا باالكتتذذا وقذذد يذذتم تحديذذد
حذذدود دنيذذا وعليذذا ل كتتذذا سذذواء عل ذ األشذذخاص الطبيعي ذ ن أو االعتبذذاري ن .كمذذا أنذ فذذي حالذذة اسذذتيفاء االكتتذذا وزيذذادة الطل ذ عل ذ
عذذر األسذذهم املطروحذذة ل كتتذذا فانذ يذذتم تحديذذد سذذقف أعلذ لعذذدد األسذذهم لكذذل مكتتذ رذذم يذذتم تخصذذي األسذذهم املتبقيذذة بعذذدد
ا
محذذدود لكذذل مكتتذ وقذذد يكذذون ذلذ مصذذاحبا بشذذروط تتعلذذق بتذذوفر األسذذهم املطروحذذة ل كتتذذا  .إن مثذذل تلذ القيذذود قذذد تحذذد مذ
حري ذذة الص ذذندوق ف ذذي االكتت ذذا ف ذذي أس ذذهم الش ذذركات خذ ذ ل فتذ ذ ة الط ذذرح األوي ذذي الع ذذام مم ذذا ق ذذد يجع ذذل الص ذذندوق يفق ذذد بع ذذض الف ذذرص
االسذذتثمارية الت ذ كذذان يمك ذ أن تزيذذد م ذ عوائذذد الصذذندوق .هذذذا باإلضذذافة إي ذ أن العذذدد املحذذدود مذ األوراق املاليذذة املتاحذذة للتذذداول
واالعتماد عل التخصي قد يؤدي في بعض الطروحات العامة األولية إي جعل شراء أو بي كميات معقولة م األوراق املاليذة أمذرا
أكث صعوبة عل الصندوق بدون التأرر باألسعار السائدة.
 املخاطر السياسية:
قذذد يتذذأرر أداء الصذذندوق بحذذاالت عذذدم اليق ذ ن الت ذ تنذذتج ع ذ تغ ذ ات سياسذذية غ ذ م ئمذذة قذذد تحذذدث عل ذ نطذذاق قطذذري أو إقليمذذي أو
عاملي قد تؤرر عل أداء األسواق الثانوية وعل القيمة السوقية لألوراق املالية الت يستثمر فيها الصندوق.
 املخاطر االقتصادية:
تنذذتج هذذذ ،املخذذاطر ع ذ التغ ذ ات االقتصذذادية وظذذروف السذذوق وحذذاالت عذذدم اليقذ ن املصذذاحبة للتغ ذ فذذي سياسذذات الحكومذذات أو
ع حاالت فر القيود عل حركة انتقال رؤوس األموال أو التغ فذي القذوان ن واألنظمذة واملتطلبذات الضذرائبية وحذاالت الركذود أو
األزمات االقتصادية الت تسود األسواق املختلفة.
 املخاطر النظامية:
إن متطلبذذات األنظمذذة ومعذذاي اإلفصذذاح قذذد تكذذون أقذذل فذذي بعذذض أسذذواق األوراق املاليذذة الناشذذئة عنهذذا فذذي الذذدول املتقدمذذة .وعليذ قذذد
تكذذون املعلومذذات العامذذة املتاحذذة عذ شذذركة معينذذة مصذذدرة ألوراق ماليذذة محذذدودة وقذذد تكذذون املعلومذذات العامذذة التذ تتعلذذق بالنتذذائج
املالية وخط التوس املستقبلية للشركات غ واضحة أو دقيقة .كما أنذ مذ املحتمذل إغفذال بيانذات جوهريذة أو وجذود بيانذات غ ذ
ا
صحيحة قد يتم عل أساسها اتخاذ قرارات استثمارية مما قد يؤرر سلبا عل األداء.
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 مخاطر السيولة:
مخذاطر السذيولة تعنذ السذرعة والسذهولة التذ يمكذ يهمذا تحويذل األصذول إيذ نقذد دون حذذدوث خسذارة فذي قيمتهذا السذوقية .قذد تواجذ
الصذذندوق مخذذاطر عذذدم إمكانيذذة بي ذ بعذذض اسذذتثمارات بسذذب الظذذروف االقتصذذادية أو بسذذب ظذذروف السذذوق .وم ذ ذل ذ سيسذذع
الصندوق إلبقاء جزء م استثمارات في استثمارات عالية السيولة عل املد القص ملواجهة متطلبات االست دادات املحتملة.


مخاطر االستثمار في صناديق إستثمارية :
هي جمي املخاطر الت قد تتعر لها صناديق االستثمار األخر الواردة في هذا البند او البنود الواردة فذي تلذ الصذناديق والتذ قذد
تتعر لها صناديق األستثمار األخر الت يكون الصندوق مستثمرا فيها مما قد يؤدي إي إنخفا قيمة وحدات الصندوق.



مخاطر ضريبة القيمة املضافة:
ال يخض ذ االس ذذتثمار ف ذذي الص ذذندوق لض ذذريبة دخ ذذل أو ض ذذريبة اس ذذتقطاع أو ض ذذريبة عل ذ األرب ذذاح الرأس ذذمالية أو أي ض ذذريبة أخ ذذر ذات
صذذلة إال أنذ تذذم البذذدء بتطبي ذق ضذذريبة القيمذذة املضذذافة فذذي اململكذذة مذ  1ينذذاير 2018م .وبموج ذ ال ئحذذة التنفيذيذذة لضذذريبة القيمذذة
ا
املضافة الصادرة مؤخرا في اململكة فإن ليس م املتوق أن يخض االسذتثمار فذي الصذندوق لضذريبة القيمذة املضذافة إال أنذ ينبغذي
عل املستثمري طل املشورة فيما يتعلق بتأر ضريبة القيمة املضافة فيما يتعلق باستثمارهم في الصندوق.



مخاطر االستثمار في السوق املوازية (نمو)
اإلسذتثمار فذي السذوق املوازيذة (نمذو) ذو مخذاطر عاليذة ومنهذا مخذذاطر شذح السذيولة مخذاطر التذبذذ الكب ذ فذي سذعر السذهم ومخذذاطر
الشفافية.



املخاطر املتعلقة بالصناديق العقارية املتداولة:
مخاطر طبيعة االستثمار:
ا
االستثمار في الصندوق العقاري املتداول يتطل التزاما م عدم وجود ضمانات لتحقيق عوائذد علذ رأس املذال املسذتثمر .لذ يكذون
هنذذا أي ضذذمانات بذذأن الصذذندوق سذذوف يذذتمك م ذ تحقيذذق عوائذذد إيجابيذذة عل ذ اسذذتثمارات فذذي الوقذذت املناس ذ أو فذذي أي وقذذت عل ذ
اإلط ق .وقد ال تكون هنا إمكانية لبي أصول أو التصرف فيها .وإذا ما تقرر التصرف فيها بالبي قد ال تكون هنذا إمكانيذة لبيعهذا
بسذذعر يعتقذذد مذذدير الصذذندوق أن ذ يمثذذل القيمذذة العادلذذة لهذذا أو أن يذذتم بيعهذذا فذذي اإلطذذار الزمن ذ الذذذي يطلب ذ الصذذندوق .وبنذذاء عل ذ مذذا
ا
سبق فإن الصندوق قد ال يتمك أبدا م تحقيق أي عائد عل أصول .
مخاطر االستثمار العقارية:
االسذذتثمارات فذذي الصذذناديق العقاريذذة املتداولذذة فذذي اململكذذة تتذذأرر بذذالظروف االقتصذذادية املحليذذة ولذذذل فذذإن املؤشذذرات االقتصذذادية
العامة مثل النمو االقتصادي وعر النقد وأسعار الفائدة املحلية وغ ها م العوامل ستؤرر عل عوائد الصندوق وتوزيعات .
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 .5البيانات السابقة املتعلقة بأداء صندوق االستثمار:
عائد الصندوق %
%14.37%30%33.7
%72.94

الفترة الزمنية
سنة
ثالث سنوات
خمس سنوات
منذ التاسيس



اليوجد ضمان ملالكي الوحدات أن األداء املطلق لصندوق اإلستثمار أو أداء ،مقارنة باملؤشر سذوف يتكذرر أو
يمارل األداء السابق

 .مقابل الخدمات والعموالت واألتعا :


رسذوم االشذذت ا فذي وحذذدات الصذذندوق ارنذان باملائذذة ( )%2مذ مبلذغ االشذذت ا  .يذدفعها حامذذل الوحذذدات ويذتم خصذذمها مذ
مبلغ االشت ا .



تفاصيل لجمي املدفوعات م أصول الصندوق وطريقة إحتسابها:

رسوم اإلدارة:

ا
نسبة واحد وخمسة وسبعون في املائة ( )%1.75سنويا م
صافي قيمة أصول الصندوق تت اكم بشكل تناسب عند كل
يوم تقويم.

ص .رسوم أم ن الحف :

ا
نسبة واحد م عشرة في املائة ( )%0.1سنويا .و بحد ادنى
40ألف ريال ألم ن الحف 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 ا
بناء عل صافي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها
ا
شهريا.

ف.

ق.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:

ر.

أتعا املراج الخارجي لحسابات الصندوق:

ش.

رسوم املؤشر االست شادي

مبلغ ( )4150أربعة أالف ومائة وخمسون ريال سعودي لكل
اجتماع وبعدد أربعة اجتماعات في السنة املالية بحد أقص ى
وبما يعادل  16600سنويا لكل عضو مستقل.
مبلغ ارنان وعشرون ألف ( )22,000ريال سعودي في السنة
املالية.
رسوم قدرها حوايي ( )26,250ستة وعشرون ألف ومائتان
وخمسون ريال سعودي أتعا حسا املؤشر تدف ملزود
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الخدمة وهو شركة ستنادرد أند بورز وتحس هذ ،الرسوم
ا
يوميا ويتم اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق.
ت.

مصاريف نث ية وإدارية وغ ها:

خمسة وسبعون ألف ( )75000ريال سعودي في السنة املالية
بحد أقص ى( .حس تقدير مدير الصندوق بناء عل أفضل
ما يتوفر م معلومات ملدير الصندوق)

ث.

تكاليف االقت ا :

ا
وفقا لألسعار واملعدالت السائدة وقتها

خ.

ضريبة القيمة املضافة:

سيتم تطبيق ضريبة القيمة املضافة حس تعليمات ال ئحة
التنفيذية الصادرة م الهيئة العامة للزكاة والدخل عل
جمي الرسوم واملصاريف واالتعا والتكاليف.

 .مكان وكيفية الحصول عل املعلومات إضافية حول الصندوق:
من خالل زيارة املقر الرئيس ي ملدير الصندوق شروط وأحكام الصندوق ،مذكرة املعلومات ،املوقع اإللكتروني ملدير الصـندوق ،املوقـع
االلكتروني لشركة السوق املالية.
د .أسم 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 الحف وبيانات االتصال:
شركة االنماء لالستثمار املقر الرئيس ي – الرياض /اململكة العربية السعودية – ص.ب 66333 .الرياض  11576بر العنود  ،2الطابق  ،20طريق امللك
فهد ،حي العليا
هاتف +966 11 2799299
فاكس +966 11 218590

و .أسم وعنوان املوزع وبيانات االتصال:
الينطبق.

78

