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

هذه هي النسخة املعدلة من شروط وأحكام صندوق أرباح لألسهم السعودية التي تعكس التغييرات التالية (املحاسب القانوني) حسب
الخطابات املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ 1440/10/14هـ ـ 2019/06/17م
نوع الصندوق:
صندوق استثماري -عام مفتوح
(صندوق مفتوح يستثمر في االسهم السعودية واملتو افقة مع الضوابط الشرعية)
مدير الصندوق:
شركة أرباح املالية.
(تم إعتماد صندوق أرباح لألسهم السعودية على أنه صندوق إستثماري متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة
الشرعية املعينة لصندوق اإلستثمار)
أن جميع املعلومات املذكورة في شروط وأحكام الصندوق واملستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار ،وتتضمن
معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن صندوق االستثمار ،وتكون محدثة ومعدلة.
يجب على املستثمرين املحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات واملستندات األخرى لصندوق أرباح لألسهم
السعودية ،وعليهم الحصول على اإلستشارات املالية والقانونية والضريبية من مكاتب مرخصة من اإلستشارات الالزمة قبل إتخاذ أي
قرار إستثماري بشأن الصندوق.
تاريخ إصدار الشروط واألحكام بتاريخ 1437/09/24هـ املوافق 2016/06/29م
اخر تحديث للشروط واألحكام بتاريخ 1440/10/14ه املوافق 2019/06/17م
تاريخ موافقة الهيئة عل تأسيس الصندوق 1437/09/24هـ املوافق 2016/06/29م
املحتويات:
 -1شروط وأحكام صندوق أرباح لألسهم السعودية صفحة رقم .9
 -2مذكرة املعلومات لصندوق أرباح لألسهم السعودية صفحة رقم .38
 -3ملخص املعلومات الرئيسية لصندوق أرباح لألسهم السعودية صفحة رقم .68
مسؤول إدارة املطابقة واإللتزام ومكافحة غسل االموال
إغزيل صالح الجويعد

الرئيس التنفيذي لشركة أرباح املالية
محمود يوسف الكوهجي
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اشعار هام
إن هذه الش ر ررروط واألحكام مهمة  ،وينبغي قراءتها بعناية واإلطالع عليها بالكامل .ويجب على املس ر ررتثمري املحتملين قراءة هذه الش ر ررروط واألحكام الخاص ر ررة
بالصررندوق بعناية وبشرركل دقيق قبل اتخاذ أي قرار اسررتثماري بشر ن االسررتثمار في الصررندوق ،وعلى املسررتثمر اسررتشررارة خبير مالي مسررتقل إذا تولد لديه الشر
حول مالئمة هذا االسررتثمار ودرجة مخاطره ،ويعتبر قرار اشررترا املسررتثمر في الصررندوق على مسررؤوليته الشررخصررية وبشرركل كامل ،وال يعتبر أراء ووجهات نظر
مدير الصرندوق الواردة في هذه الشرروط واألحكام بمثابة توصرية م املدير لشرراء وحدات في هذا الصرندوق وليسر ت كيد م صرحة وإمكانية تحقق هذه اآلراء
َُ
كما ال ينبغي ب ي حال أن تف َّس َر على أساس أنها نصيحة استثمارية.
تم إعداد هذه الش ررروط واألحكام بموجب الئحة ص ررناديق االس ررتثمار واللوائح ذات العالقة (يش ررار إليها فيما بعد بلفظ "الالئحة") الص ررادرة ع مجلس هيئة
السرروق املالية بموجب القرار رقم  1-219-2006وتاريخ 3/12/1427ﻫ ضررم اللوائح التنفيذية والقواعد والتعليمات واإلجراءات التي تصرردرها الهيئة لتطبيق
أحكام نظام السوق املالية.
يتحمل مدير الصر ر ررندوق املسر ر ررئولية ع املعلومات الواردة في هذه الشر ر ررروط واألحكام؛ وحسر ر ررب علمهم واعتقادهم أن تل املعلومات متطابقة مع الوقائع
والحقائق وال تغفل أي جانب ينطوي على أي احتمال م شر ر ر نه الت ثير على معاني املعلومات املذكورة ومدلوالتها ،ال س ر رريما وأنهم قد اتخذوا جميع التدابير
املعقولة الرامية إلى توخي الحرص الالزم لضمان صحة ما تقدم.
لقد تم إصرردار هذه الشررروط واألحكام بغرض املسرراعدة فقط؛ وال يقصررد منه أن يكون أسراسرا يتم االسررتناد عليه بمفرده أو االعتماد عليه دون سررواه في اتخاذ
أي قرار يتعلق باالس ررتثمار .عالوة على ما تقدم ،ليس م املقص ررود – وال ينبغي إطالقا اس ررتنتا أن م املقص ررود -تقديم أي ت كيدات أو ض ررمانات بخص رروص
املردود أو العائد االسررتثماري م أي اسررتثمار في الوحدات .أما الصررندوق في حد ذاته ،فهو عبارة ع وعاء مالي أو صررندوق اسررتثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق
نمو على رأس املال على املدى املتوسررط والطويل م خالل االسررتثمار بشرركل رئيس في األدوات املالية املتو افقة مع الضرروابط الشرررعية املحددة م قبل الهيئة
الش رررعية التابعة لش ررركة ارباح املالية .وبما أن االس ررتثمار في الص ررندوق ينطوي على مخاطرة مرتفعة ،فإنه ينبغي أن يكون بمقدور املس ررتثمري تحمل املخاطر
االقتصادية املحتملة الستثمارهم في الصندوق كليا أو جزئيا؛ كما أنه ال ينبغي لهم االعتماد على أي عائد م استثمارات م قبيل ما تقدم لتوفير أي احتياجات
مالية أسرراسررية .ويجب على املسررتثمري املحتملين ،وهم يتخذون قراراتهم حيال االسررتثمار في الوحدات م عدمه ،أن يعتمدوا على أنفسررهم في فحص وتمحيص
الش ررروط الواردة في الش ررروط واألحكام  ،بما في ذل

تقييم املخاطر املحتملة املوض ررحة في الش ررروط واألحكام كما يرجى م كل مس ررتثمر محتمل اس ررتش ررارة

مستشاريه الخاصين لتحديد جدوى االستثمار في الوحدات.
يتم ت س رريس ص ررندوق االس ررتثمار بتوقيع عقود بين مدير الص ررندوق ومالكي الوحدات وتكون تل العقود على ش رركل ش ررروط وأحكام بالص رريغة املوض ررحة بالئحة
الص ررناديق االس ررتثمارية الص ررادرة ع مجلس هيئة الس رروق املالية ،وال تمثل آراء مدير الص ررندوق الواردة بهذه الش ررروط واألحكام توص ررية م مدير الص ررندوق
لشراء وحدات الصندوق.
ال يتمتع الص ررندوق بكيان قانوني مس ررتقل ،وس رريش رررف مجلس إدارة الص ررندوق على اإلدارة وفقا لالئحة ص ررناديق االس ررتثمار ،ال يحق ألي ش ررخص خالف مدير
الصررندوق أن يقدم أية معلومات أو أن يدلي ب ية إفادات لم تشررتمل عليها هذه الشررروط واألحكام فيما يتعلق باألمور الواردة في الشررروط واألحكام  .وفي حالة
تقديم أية معلومات أو اإلدالء ب ية إفادات م قبل أي ش ر ر ررخص غير مدير الص ر ر ررندوق ،فإن تل املعلومات واإلفادات ال يعتد بها وال تعد ص ر ر رادرة م مدير
الصندوق أو معتمدة م قبله.
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ملخص الصندوق
اسم الصندوق

صندوق أرباح لألسهم السعودية

نوع الصندوق

صندوق استثماري مفتوح،

مديرالصندوق

شركة ارباح املالية

عملة الصندوق

الريال السعودي

سعر الوحدة عند بداية طرح الصندوق

 10ريال سعودي

مستوى املخاطر

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

أهداف الصندوق

يهدف إلى تنمية راس املال على املدى املتوسط إلى الطويل م خالل االستثمار بشكل رئيس ي في
أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم السعودية ،واالستثمار في الطروحات األولية
واسهم الشركات املدرجة في السوق املوازي (نمو) واالستثمار في الصناديق العقارية
املتداولة(ري ) ,وأسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية وصناديق االستثمار ذات
األهداف االستثمارية املشابهة على ان تكون متو افقة مع الضوابط الشرعية املحددة م قبل
الهيئة الشرعية التابعة لشركة ارباح املالية ،كما قد يستهدف مدير الصندوق استثمار السيولة
الفائضة ( النقدية) في عمليات او صناديق املرابحة املنخفضة املخاطر .ويسعى هذا الصندوق
الى تحقيق أداء يفوق أداء املؤشر االسترشادي للصندوق م خالل تطبيق استراتيجية
االستثمار خالل مدة متوسطة الى طويلة االجل حيث يمك خاللها ان يتفاوت سعر وحده
الصندوق ،ونظرا للتذبذب او التقلب املرتفع نسبيا واملرتبط باداء اسواق االسهم فان الصندوق
يعتبر م فئة االستثمارات مرتفعة املخاطر ،وهو مصمم للمستثمري الذي يرغبون في
الحصول على دخل م خالل استثمار طويل االجل.

الحداالدنى لالشترا

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

الحداالدنى لالشترا االضافي

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

الحداالدنى لرصيد االستثمار املحتفظ به

( )10,000عشرة أالف ريال سعودي لألفراد والشركات

أيام قبول طلبات االشترا واالسترداد

خالل اي يوم عمل

تاريخ بدء تشغيل الصندوق

2017/01/11م

املؤشراالسترشادي

سيكون املؤشر االسترشادي لقياس أداء الصندوق هو مؤشر ارباح لألسهم السعودية املتو افق
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مع الضوابط الشرعية والذي يتم حسابه م قبل طرف ثالث مستقل شركة ستاندرد أند بورز
( ،)S&Pويسعى مدير الصندوق إلى تحقيق عائد يفوق عائد املؤشر أعاله.
اتعاب اإلدارة

نسبة واحد وخمسة وسبعون باملائة في املائة ( )1.75%سنويا تحتسب هذه الرسوم وتتراكم في
كل يوم تقويم بناء على صافي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها شهريا.

رسوم أمين الحفظ وامين السجل ومقدم
الخدمات االدارية

نسبة ثالثه م مائة في املائة ( )%0.03وبحد أدنى  30ألف ريال سعودي سنويا م صافي قيمة
أصول الصندوق ألمين حفظ الصندوق ،وباالضافه الى  1م 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.

مكاف ة أعضاء مجلس اإلدارة

مبلغ ( )5,000خمسة أالف ريال سعودي لكل اجتماع وبعدد أربعة اجتماعات في السنة املالية
بحد أقص ى وبما يعادل  40,000ريال سعودي لالعضاء املستقلين ككل تحسب وتتراكم كل يوم
تقويم بناء على صافي قيمة اصول الصندوق وتدفع املكافاه بعد كل اجتماع ملجلس ادارة
الصندوق.

أتعاب املحاسب القانوني لحسابات الصندوق

مبلغ خمسة وعشرون ألف ( )25,000ريال سعودي في السنة املالية تحسب وتتراكم كل يوم
تقويم بناء على صافي قيمة اصول الصندوق وتستقطع سنويا.

تكاليف الحصول على التمويل

حسب تكلفة االقتراض السائدة في السوق وسيتم ذكرها في التقرير السنوي بعد انتهاء السنة
املالية للصندوق.

رسوم االشترا

ما تصل نسبته إلى اثنان في املائة ( )2%كحد اقص ى م مبلغ االشترا  .يدفعها حامل الوحدات
ويتم خصمها م مبلغ االشترا

أيام التقويم والتعامل

اي يوم يتم فيه بيع واسترداد وحدات صندوق االستثمار ،.وهو يومي االحد والثالثاء م كل
أسبوع باستثناء ايام العطل الرسمية التي يكون فيها سوق االسهم مقفل وفي حال و افق يوم
التقويم والتعامل يوم عطلة رسمية في اململكة العربية السعودية فسيتم تقييم اصول الصندوق
وتنفيذ طلبات اإلشترا واإلسترداد في يوم التقويم والتعامل التالي.

ضريبة القيمة املضافة

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

أخر موعد لتقديم طلبات االشترا أو
االسترداد

الساعة  12ظهرا يومي األحد و الثالثاء

يوم اإلعالن ع أسعار الوحدات

االثنين واالربعاء م كل اسبوع
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تعريفات:
تستخدم التعريفات اآلتية ،حيثما ورد مسوغ الستخدامها في هذا املستند ،ما لم يقض سياق النص بغير ذل -:
مديرالصندوق:

يعني شركة أرباح املالية السعودية ،وهي شخص مرخص له بممارسة أعمال اإلدارة بموجب الئحة األشخاص
املرخص لهم ويكون مسئوال ع إدارة وحفظ أصول صندوق اإلستثمار .

املشتر او املستثمر او مال الوحدات
أو العميل :
عنوان شركة أرباح املالية:

الشخص الذي يمل وحدات في صندوق االستثمار.
يقصد بها املقر الرسمي أو املركز الرئيس ي ملدير الصندوق في اململكة العربية السعودية حيث يمك اإلطالع على
التفاصيل الخاصة بذل على املوقع االلكتروني ملدير الصندوق على االنترن )(www.arbahcapital.com

املحاسب القانوني:

يقصد بهم شركة طالل ابو غزالة وشركاه ،اململكة العربية السعودية ،الخبر  31952ص ب 3187
))((www.tagorg.com )) ((tagco.khobar@tagi.com

املستشارالقانوني:

يقصد به مكتب عبيد العبيد محامون ومستشارون قانونيون (اململكة العربية السعودية)،ص.ب 8869.الدمام
.31492

الئحة األشخاص املرخص لهم:

تعني الالئحة الصادرة بذات املسمى ع مجلس هيئة السوق املالية بموجب قرارها رقم  1-83-2005بتاريخ
( 21/05/1426أو أي تعديالت أخرى تتم عليها م وق آلخر).

يوم العمل:

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

نظام السوق املالية:

هو النظام الصادر في اململكة العربية السعودية بموجب املرسوم امللكي رقم م 30/بتاريخ 1424/06/02ﻫ
( 02/06/1424أو أي تعديالت أخرى تتم عليها م وق آلخر).

تاريخ بدء تشغيل الصندوق :

هو اليوم الذي يبدأ في تنفيذ تخصيص الوحدات للتوزيع  /اإلصدار املبدئي و يتوقف فيه الصندوق ع استقبال
طلبات االشترا في الوحدات بسعر االشترا .

سعراإلشترا

يقصد به املبلغ الالزم دفعه م قبل املستثمر لشراء عدد (( )1وحدة واحدة) في الصندوق

الهيئة:

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

أمين الحفظ:

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

يقصد بها حفظ اصول عائد لشخص اخر مشتملة على اوراق مالية ،او ترتيب قيام شخص اخر بذل  ،ويشمل
الحفظ القيام باالجراءات االدارية االزمة.

مقدم الخدمات االدارية

يقصد به شركة أرباح املالية السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة مرخص لها بموجب الئحة األشخاص املرخص
لهم الصادرة ع هيئة السوق املالية لتقديم خدمات ادارية للصندوق التي تتعلق بمس السجالت وأصدار املراكز
املالية وتقويم صافي قيمة األصول واصدار صافي قيمةاألصول لوحدة الصندوق.

لجنة الفصل في منازعات االوراق
املالية :

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

االتعاب :

تعني االتعاب التي يتقاضاها مدير الصندوق أوأي طرف ثالث يعينه مدير الصندوق لتقديم خدمات للصندوق
وفقا ملا ورد تفصيال بخصوص كل منها على حدة في املادة رقم (  )11م هذه الشروط واألحكام.

ضريبة القيمة املضافة:

هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التى يتم شراؤها وبيعها م قبل املنشات وللمزيد م
املعلومات يرجة زيارة املوقع اإللكترونيwww.gazt.gov.sa/ar :

السنة املالية:

هي الفترة التي تبدأ م تاريخ بدء عمل الصندوق وتنتهي في الحادي والثالثين م شهر ديسمبر بالنسبة للسنة املالية
األولى أو التي تبدأ م األول م يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين م شهر ديسمبر م كل عام يلي السنة املالية
األولى.

صندوق اإلستثمار:

يقصد به صندوق أرباح لألسهم السعودية ("الصندوق") وهو برنامج استثمار مشتر يهدف الى اتاحة الفرصة
للمستثمري فيه باملشاركة في ارباح البرنامج ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محدده.

مجلس إدارة الصندوق:

هو مجلس إدارة صندوق أرباح لألسهم السعودية يقوم مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقا لالئحة صناديق
االستثمار ملر اقبة أعمال صندوق اإلستثمار ..وقد ورد تحديد عدد أعضائه مبدئيا في املادة رقم (  )14م هذه
الشروط واألحكام.

عضو مجلس اإلدارة غير مستقل:

أي شخص طبيعي يتم تعيينه عضوا في مجلس إدارة صندوق االستثمار وفقا لالئحة صناديق االستثمار  ،عضو
مجلس إدارة صندوق غير املستقل يكون موظفا او عضو مجلس ادارة لدى مدير الصندوق او تابع له ،او امين
حفظ الصندوق ،لديه عمل جوهري او عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق او امين حفظ ذل الصندوق .

عضو مجلس اإلدارة املستقل:

عضو مجلس إدارة صندوق ال يكون موظفا او عضو مجلس ادارة لدى مدير الصندوق او تابع له،او اي مدير
صندوق م الباط او امين حفظ الصندوق ،وليس لديه عمل جوهري او عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق او اي
مدير صندوق م الباط او امين حفظ ذل الصندوق

الصناديق ذات األهداف اإلستثمارية
املشابهة للصندوق  /االخرى:

هي صناديق االستثمار في األسهم السعودية املطروحة طرحا عاما ذات األهداف اإلستثمارية املشابهه للصندوق
واملرخصة م قبل هيئة السوق املالية واملتو افقة مع الضو ابط الشرعية املحددة م قبل الهيئة الشرعية التابعة
لشركة ارباح املالية..
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الشخص:

يعني أي شخص طبيعي أو ذي صفة اعتبارية أو قانونية حسبما هو متعارف عليه تقر له أنظمة اململكة بهذه الصفة.

اململكة:

يقصد بها اململكة العربية السعودية.

صافي قيمة األصول للوحدة:

وتعني القيمة النقدية ألية وحدة على أساس إجمالي قيمة األصول للصندوق مخصوما منه االلتزامات ومقسوما
على عدد الوحدات القائمة في يوم التقويم ذي العالقة وفق ما ورد بمزيد م التفصيل في املادة رقم (  )26م هذه
الشروط واألحكام.

تاريخ الربع (ربع العام املالي):

فترة ثالثة أشهر ويقصد به اليوم الحادي والثالثين م شهر مارس والثالثين م يونيو والثالثين م سبتمبر والحادي
والثالثين م ديسمبر في كل سنة مالية.

نموذ طلب االسترداد:

يقصد به النموذ املعد م قبل مدير الصندوق والذي يجيز ملالكي الوحدات استرداد جزء أو كل وحداتهم في
الصندوق بعد استكمال وتوقيع النموذ م حامل الوحدات املعني حسب األصول املتبعة.

مبلغ االسترداد:

يعني املبلغ الالزم دفعه لحامل الوحدة عند استردادها .ويتم تحديد ذل السعر وفقا ملا ورد في املادة رقم ( )26م
هذه الشروط واألحكام
يقصد بها الئحة صناديق االستثمار الصادرة ع مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم 1-219-2006
وتاريخ1427/12/03هر .

طلب االشترا :

يقصد به طلب االشترا وأي مستندات مطلوبة حسب لوائح هيئة السوق املالية وقوانين مكافحة غسيل األموال
تمويل اإلرهاب وأية معلومات مرفقة يوقعها املستثمر بغرض االشترا في وحدات الصندوق شريطة اعتمادها م
مدير الصندوق.

االستثمارات املستهدفة:

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

الوحدات:

الحصص الشائعة املتساوية التي تتكون منها أصول الصندوق ،علما أن وحدات الصندوق م فئة واحدة.

يوم التقويم:

يقصد به اليوم الذي يتم فيه تحديد صافي قيمة األصول بالصندوق.

عمليات املسح األولي لالسهم

دراسة االستثمارات املتاحة وتحديد قائمة أوليةباالستثمارات التي يمك االستثمار بها.

الضوابط الشرعية

املعايير الشرعية املعتمدة م اللجنة الشرعية للصندوق ،والتي يتم بناء عليها تحديد الشركات املؤهلة لالستثمار
فيها م قبل الصندوق واملوضحة في امللحق رقم (أ) م هذه الشروط واألحكام.

نقطة التقويم

هو الوق الذي يتم فيه حساب قيمة اصول الصندوق وذل عند نهاية يوم العمل باستخدام أسعار اإلقفال
لذل اليوم.

الالئحة:
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شروط وأحكام الصندوق :
 .1معلومات عامة:
أ -مديرالصندوق:
مدير الصندوق هي شركة أرباح املالية ،ترخيص هيئة السوق املالية رقم (.)37-07083
ب -عنوان مكتب الرئيس ي ملدير الصندوق:
شركة أرباح املالية  ،مقر الشركة هو الطابق الثامن  -مركز سعد العبدالكريم املعمر لألعمال
شارع الخليج  ،الدمام  ،ص ب 8807الدمام  31492اململكة العربية السعودية
هاتف966 )013( 8316400 :
فاكس 966 )013( 8093075
 عنوان املوقع اإللكتروني ملديرالصندوق:يمكن اإلطالع على املزيد من املعلومات عن مدير الصندوق على املوقع االلكتروني التالي www.arbahcapital.com :أو غير املوقع
االلكتروني لشركة السوق املاليةw.ww.tadawul.com.sa :
د-اسم أمين الحفظ:
اإلنماء لإلستثمار ،ترخيص هيئـة السوق املاليـة  -رقم ( ،)37-09134املوقع اإللكتروني www.alinmainvestment.com
ه -املوقع اإللكتروني ألمين الحفظ:
اإلنماء لإلستثمار  .املوقع اإللكتروني www.alinmainvestment.com
 .2النظام املطبق:
تخضع هذه الشروط واألحكام لالئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بناء على نظام السوق املالية وما يشمله من
قواعد بما فيها الئحة األشخاص املرخص لهم واللوائح ذات العالقة ،كما تخضع ألنظمة اململكة العربية السعودية السارية املفعول ،باإلضافة
إلى جميع األنظمة والقواعد األخرى التي قد تطبق من وقت آلخر وفقا للضوابط الشرعية.
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 .3أهداف الصندوق:
أ-

أهداف الصندوق اإلستثمارية:

صندوق ارباح لألسهم السعودية هو صندوق اسهم مفتوح ،يهدف إلى تنمية راس املال على املدى املتوسط إلى الطويل من خالل االستثمار بشكل
رئيس ـ ي في أســهم الشــركات الســعودية املدرجة في ســوق األســهم الســعودية ،واالســتثمار في الطروحات األولية واســهم الشــركات املدرجة في الســوق
املوازي (نمو) واالسـ ــتثمار في الصـ ــناديق العقارية املتداولة(ريت) ,وأسـ ــهم حقوق األولوية في سـ ــوق األسـ ــهم السـ ــعودية وصـ ــناديق االسـ ــتثمار ذات
األهداف االسـتثمارية املشـاههة ، .على ان تكون متوافقة مع الضـوابط الشـرعية املحددة من قبل الهيئة الشـرعية التابعة لشـركة ارباح املالية ،كما
قد يسـ ـ هدف مدير الص ــندوق اس ــتثمار الس ــيولة الفائض ــة ( النقدية) في عمليات او ص ــناديق املرابحة املنخفض ــة املخاطر ،ولن يقوم الص ــندوق
بتوزيع أي أرباح على املس ــتثمرين حيث س ــيتم إعادة اس ــتثمار األرباح املوزعة في الص ــندوق ويس ـ ى هذا الص ــندوق خالل مدة متوس ــطة الى طويلة
االجل الى تحقيق أداء يفوق أداء املؤش ــر االس ــترش ــادي للص ــندوق وهو مؤش ــر ارباح لألس ــهم الس ــعودية ) (Arbah Saudi Indexواملقدم من قبل
س ـ ــتاندر اند بورز  ،حيث يمكن الحص ـ ــول على معلومات املؤش ـ ــر االس ـ ــترش ـ ــادي من خالل املوقع اإللكتروني ملدير الص ـ ــندوق من خالل تطبيق
اســتراتيجية االســتثمار الرئيســية للصــندوق .ونظرا للتذبذب او التقلب املرتفع نســبيا واملرتبط باداء اســواق االســهم فان الصــندوق يعتبر من فئة
االستثمارات مرتفعة املخاطر ،وهو مصمم للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على دخل من خالل استثمار طويل االجل.

استراتيجيات االستثمار الرئيسة
فيما يلي ملخص استراتيجيات االستثمار الرئيسية التي يستخدمها الصندوق من اجل تحديث اهدافه.
نوع االوراق املالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساس ي:
يستثمر الصندوق بشكل رئيس ي في أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق االسهم السعودية ،واالستثمار في الطروحات األولية وأسهم
حقوق األولوية في س ـ ـ ــوق األس ـ ـ ــهم الس ـ ـ ــعودية واس ـ ـ ــهم الش ـ ـ ــركات املدرجة في الس ـ ـ ــوق املوازي (نمو) واالس ـ ـ ــتثمار في الص ـ ـ ــناديق العقارية
املتداولة(ريت) ،وأسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية وصناديق االستثمار ذات األهداف االستثمارية املشاههة.
.1

سياسة تركيز االستثمار:
يهدف مدير الصندوق الى استثمار حتى تسعين في املائة ( )% 90كحد أقص ى و  0%كحد ادنى من صافي أصول الصندوق في أسهم الشركات
الس ـ ــعودية املدرجة في س ـ ــوق االس ـ ــهم الس ـ ـعودية ،واس ـ ــهم الش ـ ــركات املدرجة في الس ـ ــوق املوازي (نمو) واالس ـ ــتثمار في الص ـ ــناديق العقارية
املتداولة(ريت) ،واالس ـ ــتثمار في الطروحات األولية في س ـ ــوق األس ـ ــهم الس ـ ــعودية وأس ـ ــهم حقوق األولوية للش ـ ــركات املتوافقة مع الض ـ ــوابط
الشرعية والتي تقرها الهيئة الشرعية للصندوق ،وال يعتزم مدير الصندوق تركيز استثمارات الصندوق في قطاع معين من قطاعات األسهم
ولن يتم تركيز اس ــتثمارات الص ــندوق في ص ــناعة محددة ،وس ــيحتف مدير الص ــندوق بنس ــبة عش ــرة في املائة ( )10%كحد أدنى من اص ــول
الصــندوق في النقد أو ســيســتثمرها بشــكل مباشــر في أدوات أســواق النقد قصــيرة األجل وبنســبة التزيد عن ( %)50إال في ظروف اســتئنائية
ومنها على س ــبيل املثال  )1دخول س ــوق األس ــهم املحلي و/أو األس ــواق العاملية بمرحلة هبوط ش ــديد في األس ــعار  )2ص ــدور بيانات اقتص ــادية
ومالية ذات أثر جوهري سلبي على اصول الصندوق  )3احتمال ارتفاع درجة تحقق احد عوامل املخاطر الرئيسية .
فيجوز وق ها ملدير الص ــندوق ان يحتف بما نس ــبته ( )70%من أص ــول الص ــندوق في النقد او ادوات أس ــواق النقداملتوافقة مع الض ــوابط
الشرعية واملقومة بالريال السعودي سواء كانت املصنفة أو غير املصنفة على أن تكون صادرة عن جهات تتمتع بتصنيف ائتماني ال يقل عن
فئة ( )Aوص ـ ــادرة عن وكالة موديز للتص ـ ــنيف العاملي أو أي تص ـ ــنيف معادل لذلك ص ـ ــادر عن أي وكالة تص ـ ــنيف أخرى مقبولة لدى مدير
الصـندوق مثل وكالة سـتاندرد أن بورز وتتمتع بتصـنيف ائتماني ال يقل عن فئة ( ،)Aaعلى ان يكون الحد األعلى للتعامل مع كل طرف نظير
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عند االســتثمار في ادوات اســواق النقد هو ( .)15%ولن يســتثمر الصــندوق في أدوات غير مصــنفة إذا كانت صــادرة عن جهات غير مصــنفة،
ولن يســتثمر الصــندوق في صــناديق اســواق النقد .كما يجوز للصــندوق االســتثمار في صــناديق االســتثمار ذات األهداف االســتثمارية املشــاههة
للصـ ــندوق على أن تكون  )1متوافقة مع املعايير الشـ ــرعية للصـ ــندوق  )2مقومة بالريال السـ ــعودي ومرخصـ ــة من هيئة السـ ــوق املالية )3
واملطروحة طرحا عاما في اململكة العربية الس ـ ــعودية من قبل مدير الص ـ ــندوق أو أي مدير آخر مؤهل وذو س ـ ــمعة جيدة أو كالهما – )4
مطروح قبل ســنتين كحد أدنى  )5وذات اداء جيد خالل الســنتين السـابقتين مقارنة باملؤشــر االســترشــادي الخاص هها )6و توفر فرص واعدة
لالستثمار فيها وسيتم تحديث املجال االستثماري للصندوق بشكل شهري أو ربع سنوي.
وفيما يلي جدول يبين توزيع األصول في الصندوق
نوع االستثمار

الحد األدنى

الحد األعلى

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

0%

90%

صناديق استثمار ذات أهداف استثمارية مشابهة للصندوق

0%

30%

سيولة نقدية أو أدوات أسواق النقد

0%

50%

السوق املوازي (نمو)

0%

20%

الصناديق العقارية املتداولة (ري )

0%

50%

وفيما يلي جدول يبين استراتيجيه االستثمار والتوزيع الجغرافي
اإلستراتيجية

تخصيص مديرالصندوق (التركز)

أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق االسهم السعودية

سيخصص مدير الصندوق ما ال يزيد ع  90%م
أصول الصندوق في هذه االستثمارات

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

يقوم مدير اس ـ ــتثمار الص ـ ــندوق بإدارة عمليات الص ـ ــندوق في حدود النس ـ ــب املئوية املبينة أعاله ان أمكن لتوزيع أص ـ ــول الص ـ ــندوق على
االستثمارات املس هدفة بما يحقق أفضل النتائج بناء على ظروف سوق األسهم.

•

مراعاة توفر السيولة الكافية ملواجهة متطلبات االسترداد املحتملة.

•

استثمار السيولة املتاحة في استثمارات قصيرة األجل منخفضة املخاطر وعالية السيولة تتوافق مع الضوابط الشرعية لحين توفر الفرصة
الستثمارها في استثمارات الصندوق.
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•

سيكون التركيز على أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم السعودية ،وسيخصص مدير الصندوق ما ال يزيد عن تسعين باملائة
( )90%كحد أقصـ ـ ى و 0%كحد أدنى من أص ــول الص ــندوق في هذه االس ــتثمارات .كما يجوز ملدير الصـ ــندوق االس ــتثمار في األس ــهم املدرجة
الســوق املوازي(نمو) بحد أقص ـ ى حتى  20%و 0%كحد أدني من صــافي األصــول .كما يجوز ملدير الصــندوق االســتثمار في الصــناديق العقارية
املتداولة (ريت) بما في ذلك وحدات الصــندوق املدارة من قبل مدير الصــندوق حتى  50%من أصــول الصــندوق كحد أقص ـ ى و %0كحد أدنى.
باإلض ــافة إلى إمكانية االس ــتثمار في أدوات أس ــواق النقد حتى  50%من ص ــافي أص ــول الص ــندوق كحد أقص ـ ى و %0كحد أدنى.تحقيق التوازن
األمثل بين العائد واملخاطر لتعظيم العوائد وتحقيق أفضل أداء محسوب املخاطر للمستثمرين في الصندوق.

•

مراعاة مصالح حاملي وحدات الصندوق في كل األوقات في إطار متطلبات هيئة السوق املالية.
 .2االساليب املستخدمة في ادارة محفظة الصندوق االستثمارية:
يوظف مدير الصندوق قدراته البحثية والتحليلية املتخصصة إليجاد الفرص االستثمارية الواعدة في سوق االسهم السعودية وتبديل
املراكز االس ــتثمارية الس ــتثمارات الص ــندوق التي تحقق أهداف الص ــندوق .وس ــيعمل املحللين املاليين لدى مدير الص ــندوق على اجراء
عمليات املس ــح األولي لألس ــهم املدرجة للوص ــول الى قائمة االس ــتثمارات املتاحة (واخض ــاعها بش ــكل مس ــتمر الى تحليالت تقييم العادل
لسعر السهم).
 .3األوراق املالية التي ال يمك إدراجها في محفظة الصندوق:
أي اوراق مالية ال تتوافق مع ما ورد في الفقرة ( )11/2أعاله.
 .4القيود على األوراق املالية التي يمك للصندوق االستثمار فيها:
لن يستثمر الصندوق في اي اوراق مالية ال تتوافق مع الضوابط الشرعية املعتمدة من الهيئة الشرعية للصندوق
 .5صالحيات الصندوق في الحصول على التمويل:
لن يلجأ الصـ ـ ــندوق لطلب التمويل إال عند الضـ ـ ــرورة وملدة ثالث شـ ـ ــهور ،وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الصـ ـ ــندوق وبما يتوافق مع
الضــوابط الشــرعية ،على أال يتجاوز حجم التمويل ،إن ُوجد ،نســبة عشــرة في املائة ( )% 10من صــافي قيمة أصــول الصــندوق باســتئناء
االقتراض من مدير الصندوق لتغطية طلبات االسترداد وذلك باستخدام موارده الخاصة في بعض الحاالت مثل الحاجة لتغطية طلبات
االسـ ــترداد إذا كانت األموال املتوفرة للصـ ــندوق غير كافية ،وذلك ضـ ــمن اإلطار املقبول شـ ــرعا .وفي هذه الحالة ،يقوم مدير الصـ ــندوق
باس ــترداد تلك األموال من حس ــاب الص ــندوق املخص ــص ملواجهة االس ــترداد .وتخض ــع أي تمويالت خارجية للص ــندوق لرس ــوم التمويالت
الشرعية السائدة في حينه .وسيتم خصم أي أموال اقترضها الصندوق عند احتساب صافي األصول.
 .6أسواق االوراق املالية التي يحتمل ان يشتري ويبيع الصندوق استثمارات املحفظه فيها:
تقتصر استثمارات الصندوق على األوراق املالية املصدرة في سوق االسهم في اململكة العربية السعودية.
 .7حدود االستثمار في وحدات صناديق استثمار اخرى ذات الطرح العام:
مع مراعاة القيود الواردة في املادة ( )39من الئحة صــناديق االســتثمار ،يجوز ملدير الصــندوق اســتثمار ما ال يزيد عن ( )%30من صــافي
قيمة أصــول الصــندوق في صــناديق اســتثمار أخرى ذات أهداف مماثلة ألهداف الصــندوق على أن تكون متوافقة مع املعايير الشــرعية
للص ــندوق ومقومة بالريال الس ــعودي واملرخص ــة من هيئة الس ــوق املالية واملطروحة طرحا عاما في اململكة العربية الس ــعودية من قبل
مدير الصندوق أو أي مدير آخر أو كالهما.
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 .8االستثمار في سوق أو أسواق تستخدم مشتقات أوراق مالية:
لن يقوم الصندوق باألستثمار في اي من مشتقات األوراق املالية أو في سوق أو اسواق تستخدم مشتقات األوراق املالية.
 .4مدة الصندوق:
أن صندوق أرباح لألسهم السعودية صندوق إستثماري عام مفتوح غير محدد املدة.
 .5قيود وحدود االستثمار:
•

لن يســتثمر الصــندوق في اي اوراق مالية التتوافق مع الظوابط الشــرعية املعتمدة من الهيئة الشــرعية للصــندوق يلتزم الصــندوق
بيقود اإلستثمار الواردة في الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة من هيئة السوق املالية.

 .6عملة الصندوق:
عملة الصندوق هي الريال السعودي وإذا كانت املبالغ املدفوعة لالشتراك مقومة بعملة تختلف عن عملة الصندوق أو في حال اختالف عملة
الحســاب الذي ســيقيد فيه مبلغ االســترداد عن عملة الصــندوق ،فســيقوم مدير الصــندوق بتحويل العملة بســعر الصــرف الســائداملعمول به
لدى البنك املستلم في اململكة العربية السعودية في يوم التعامل املعني ،ويتحمل املستثمر اي فروقات في سعر الصرف السائد في ذلك الوقت
دون اي التزام يقع على مدير الصندوق.
 .7مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:
أ.

تفاصيل لجميع املدفوعات م أصول الصندوق وطريقة إحتسابها:

رسوم االشترا :

ما تص ررل نس رربته إلى اثنان في املائة ( )2%كحد اقص ر ى م مبلغ االشررترا (يكون الدفع مقدما) ،يدفعها مال
الوحدات املحتمل ويتم خصمها م مبلغ االشترا .
يدفع الص ررندوق رس رروم إدارة ما نس رربته واحد وخمس ررة وس رربعون م مائة في املائة ( )1.75%س ررنويا م ص ررافي

اتعاب إدارة مدير

قيمة أص ررول الص ررندوق (تحتس ررب هذه الرس رروم وتتراكم في كل يوم تقويم و تدفع ش ررهريا) إلى مدير الص ررندوق

الصندوق:

نظير إدارته للص ررندوق وكما هو موض ررح في ملخص اإلفص رراح املالي رقم ( ،)34وتص رربح تل الرس رروم مس ررتحقة
الدفع وواجبة السداد خالل خمسة أيام عمل بعد نهاية كل شهر في كل سنة مالية.

س ر ر ر ر رروم أم ر رير ررن ال ر رح ر رفر ررظ يتكفل الصررندوق كذل بدفع رسرروم سررنوية بنسرربة ثالثة م مائة في املائة ( )%0.03وبحد ألدنى  30ألف ريال
ر
ي ر ر ررة سررعودي سررنويا م صررافي قيمة أصررول الصررندوق المين حفظ الصررندوق ومقدم الخدمات اإلدارية والسررجل،
والر ر ر رخ ر ر رردم ر ر ررات االدار
وباالضر ر ر ررافه الى  1م مائه في املائه( )%0.01رسر ر ر رروم تداول وبحد أقص ر ر ر ر ى  250ألف ريال لرسر ر ر رروم تداول .ويتم
والسجل:
حسابها عند كل يوم تقويم و تدفع تل الرسوم شهريا.

13

اتعاب املحاسب القانوني

املؤشراالسترشادي

سيحصل املحاسب القانوني على مبلغ خمسة وعشرون ألف ( )25,000ريال سعودي في السنة املالية تحسب
وتتراكم كل يوم تقويم بناء على صافي قيمة اصول الصندوق وتستقطع سنويا.
سرريقوم الصررندوق بدفع مصرراريف اعداد املؤشررر االسررترشررادي مبلغ ( )8,000دوالر أمريكي ،أي ما يعادل حاليا
( 30,000ريال سر ررعودي) للسر ررنة األولى م عمل الصر ررندوق ،ومبلغ ( )7,000دوالر أمريكي ،أي ما يعادل حاليا
( 26,250ريال سعودي) للسنوات الالحقة ،أتعاب حساب املؤشر تدفع ملزود الخدمة وهو شركة ستاندرد أند
بورز وتحسب هذه الرسوم وتتراكم كل يوم تقويم وتستقطع م صافي قيمة اصول الصندوق ويتم اقتطاعها
في نهاية كل سنة مالية للصندوق.

دفع مبلغ مقطوع قدرة  5000ريال س ر ررعودي س ر ررنويا لص ر ررالح ش ر ررركة الس ر رروق املالية "تداول"  .وتحس ر ررب هذه
سرروم نش رراملعلومات على الرسروم وتتراكم كل يوم تقويم وتسرتقطع م صرافي قيمة اصرول الصرندوق ويتم اقتطاعها في نهاية كل سرنة
ر
مالية للصندوق.
موقع تداول
يتحمل الصر ررندوق مصر رراريف مكاف ت أعضر رراء مجلس إدارة الصر ررندوق املسر ررتقلين ،حيث يحصر ررل كل عضر ررو
مكرافر ت أعض ر ر ر رراء مجلس مس ررتقل على مبلغ ( )5,000خمس ررة أالف ريال س ررعودي لكل اجتماع وبعدد أربعة اجتماعات في الس ررنة املالية
إدارة الص ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رن ر ر ر ر ر ر رردوق بحد أقص ر ى وبما يعادل  40,000ريال سررعودي لالعضرراء املسررتقلين ككل تحسررب هذه الرسرروم وتتراكم كل يوم
تقويم وتدفع املكافاه بعد كل اجتماع ملجلس ادارة الصندوق
املستقلين:

الرسوم الرقابية:

يتحمل الصندوق الرسوم الرقابية للصندوق سنويامبلغ مقطوع وقدره ( )7500ريال سنويا ،وتحسب هذه
الرسوم وتتراكم كل يوم تقويم م صافي قيمة اصول الصندوق ويتم اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية
للصندوق.

يتحمل الصر ررندوق مصر رراريف مكاف ت أعضر رراء الهيئة الشر رررعية حيث يحصر ررل كل عضر ررو على مبلغ ()8000
أتعر رراب اعض ر ر ر ر رراء الهيئر ررة ثمانية أالف ريال س ر ررعودي وبما يعادل  24000ريال س ر ررعودي العض ر رراء الهيئة ككل ،وتحس ر ررب هذه الرس ر رروم
وتتراكم كل يوم تقويم م صافي قيمة اصول الصندوق ويتم اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق.
الشرعية
مصاريف التعامل:

يتحمل الص ررندوق كافة مص رراريف التعامل املتكبدة في عملية بيع وشر رراء األس ررهم في س رروق األس ررهم الس ررعودية
بناءا على األس ررعار السر ررائدة واملعمول بها في األسر ررواق التي يس ررتثمر الصر ررندوق فيها ويتم س رردادها م أصر ررول
الصرندوق  ،عند تنفيذ الصرفقات  .وسريتم االفصراح ع اجمالي قيمتها في التقارير السرنوية املدققة والنصرف
سنوية وملخص اإلفصاح املالي في نهاية كل سنة مالية للصندوق.

مص ر ر ر ر ر ر ر ي ر ر ررف تر ر ر رم ر ر رروي ر ر ررل تدفع حسرب االسرعار السرائدة في السروق  .وتسرتقطع م صرافي قيمة اصرول الصرندوق وتحسرب هذه الرسوم
رار
وتتراكم كل يوم تقويم ويتم اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق.
الصندوق
ضريبة القيمة املضافة:

سر رريتم تطبيق ضر ررريبة القيمة املضر ررافة حسر ررب تعليمات الالئحة التنفيذية الصر ررادرة م الهيئة العامة للزكاة
والدخل على جميع الرسوم واملصاريف واألتعاب والتكاليف.

ب .مقابل الصفقات املفروضة على االشترا واإلسترداد ونقل امللكية التى يدفعها مالكو الوحدات:
رســوم االشــتراك في وحدات الصــندوق ما تصــل نســبته إلى اثنان في املائة ( )2%كحد اقص ـ ى من مبلغ االشــتراك (يكون الدفع مقدما) ،يدفعها
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مالك الوحدات املحتمل ويتم خصمها من مبلغ االشتراك.
 .العموالت الخاصة ملديرالصندوق:
يجوز ملدير الص ـ ــندوق الدخول في ترتيبات العمولة الخاص ـ ــة على أن تكون خاض ـ ــعة لالئحة األش ـ ــخاص املرخص لهم .بحيث يتحص ـ ــل
مدير الصــندوق بموجبه على ســلع وخدمات إضــاقة الى خدمات تنفيذ الصــفقات مقابل العمولة املدفوعة على الصــفقات املوجهة من
خالل ذلـك الوسـ ـ ـ ــيط .واليوجـد أي ترتيبـات للعموالت الخـاص ـ ـ ـ ــة مبرمـة حتى االن ويتعين على مـدير الص ـ ـ ـ ـنـدوق في حـال وجود ترتيبـات
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 وتسعير وحدات الصندوق:
أ.

تقويم أصول الصندوق:

يتم احتساب قيمة أصول الصندوق من خالل جمع قيمة كل أصل من أصوله على أساس أسعار اغالق األسهم وحقوق االولوية في محفظة
الصندوق في يوم التقويم املعني ،وسوف يتم تحديد قيمة أصول الصندوق املستثمرة في الطروحات األولية لألسهم قبل ادراجها بناء على سعر
اإلكتتاب بعد عملية التخصيص وكما سيتم تحديد قيمة األصول املستثمرة في أدوات أسواق النقد على أساس تكلفة العقد مضاف اليه األرباح
املستحقة حتى نقطة التقويم ،وفي حال قام الصندوق باإلستثمار في الصناديق اإلستثمارية املشاههة من حيث االهداف االستثمارية فسوف يتم
إستخدام أخر سعر وحدة معلن ألغراض التقويم.
ب .عدد مرات التقويم وفي اي وق م اليوم يتم التقويم:
يجري تقويم الصندوق في يومي االحد والثالثاء بعد اقفال سوق األسهم في ذلك اليوم فيتم الساعة الخامسة مساء ،وفي حال وافق يوم التقويم
يوم عطلة رسمية في اململكة تكون فيه سوق األسهم مقفلة ،حينئذ سيتم تقويم أصول الصندوق في يوم التقويم التالي.
 .اإلجراءات املتبعة في حالة وقوع خط في التقويم أو التسعير:
 .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 حساب اسعار اإلشترا واإلسترداد :
سيتم احتساب صافي قيمة األصول ألغراض الشراء أو االسترداد من خالل طرح التزامات الصندوق بما فيها الرسوم املبينة في ملخص اإلفصاح
املالي من إجمالي قيمة أصول الصندوق وثم يحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من هذه العملية على إجمالي عدد وحدات الصندوق
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القائمة في يوم التقويم ،ذو العالقة وحسب استخدام املعادلة التالية:
(أ) خصم املصاريف الثابتة (مستحقة وغير مدفوعة) والتي تشمل على سبيل املثال ال الحصر أتعاب مجلس اإلدارة وأتعاب املحاسب
القانوني والرسوم األخرى املذكورة في هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات.
(ب) خصم أتعاب اإلدارة من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم املصاريف الثابتة.
(ج) خصم رسوم الحف وأمين السجل والخدمات اإلدارية من إجمالي أصول الصندوق بعد خصم املصاريف الثابتة وأتعاب اإلدارة.
(د) قسمة إجمالي القيمة العادلة ألصول الصندوق ناقصا إجمالي الخصوم على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة قبل يوم التقويم
ذي العالقة.
ه .مكان نشر سعر الوحدات :
سيتم اإلعالن عن سعر الوحدة في يوم العمل التالي ليوم التقويم في املوقع الرسمي  www.arbahcapital.comملدير الصندوق و في املوقع
االلكتروني لشركة السوق املالية السعودية (تداول)  www.tadawul.comوذلك يومي االثنين واالربعاء من كل أسبوع الساعة الثانية عشر
( )12ظهرا.
 .9التعامالت:
أ.

مسؤوليات مدير الصندوق في ش ن طلبات االشترا واالسترداد:
•

أيام التعامل التي سيتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار:
أيام التعامل التي يتم فيها تنفيذ هذه الطلبات هي األحد والثالثاء وفي حال وافق يوم التقويم يوم عطلة رسـ ــمية في اململكة تكون فيه سـ ــوق
األسهم مقفلة ،حينئذ سيتم تقويم أصول الصندوق في يوم التقويم التالي

ب .الفترة الزمنية بين تسلم طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد ملالكي الوحدات:
سيتم دفع مبالغ اإلسترداد ملالكي الوحدات قبل اقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر اإلسترداد.
 .قيود التعامل في وحدات الصندوق:
في حال تبين ملدير الصندوق عدم إمكانية تقويم أصول الصندوق بشكل يعتمد عليه ألسباب معينةمثل إقفال سوق األسهم في يوم التعامل،
يحق ملدير الص ـ ــندوق تأجيل تقويم أص ـ ــول الص ـ ــندوق وتعليق حق املس ـ ــتثمرين في ش ـ ـراء الوحدات او اس ـ ــتردادها ملدة ال تتجاوز يومين من
املوعدالنهائي لتقديم التعليمات الخاص ــة بش ـراء الوحدات واس ــتردادها بش ــرط الحص ــول على املوافقة املس ــبقة من مجلس ادارة الص ــندوق.
وس ـ ــيقوم مدير الص ـ ــندوق بتنفيذ الطلبات املؤجلة او املعلقة في اول يوم تعامل تالي وذلك على اس ـ ــاس تناس ـ ــبي مع اولوية التنفيذ للطلبات
الواردة أوال.
د .الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق واإلجراءات املتبعة:
 يحتف مدير الصندوق بالحق في رفض األشتراك في الحاالت التالية:أ .في حال ادى هذا اإلشــتراك الى خرق اللوائح الصــادرة عن مجلس هيئة الســوق املالية التي تطبق على الصــندوق والتي قد تفرضــها هيئة
السوق املالية من وقت الى اخر.
ب .في حال عدم تمكن املشترك من استيفاء متطلبات هذه الشروط واألحكام.
ج .في حال عدم تمكن املشترك من تقديم طلب اشتراك في الصندوق موقع ومعتمد.
د .في حال عدم تمكن املشترك من استيفاء مبلغ اإلشتراك املطلوب.
إذا تم رفض طلب اإلشتراك ألي سبب يقوم مدير الصندوق بإعادة مبلغ اإلشتراك الى املشترك باإلضافة الى رسوم اإلشتراك التي تم استالمها
من قبل مدير الصندوق إلصدار الوحدات للمشترك ،وذلك بموجب شيك يرسل بالبريد اوعبر تحويل بنكي.
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ه .االجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل:
أ .في حال بلغ اجمالي نسبة طلبات اإلسترداد في اي يوم تعامل  10%او أكثر من صافي قيمة اصول الصندوق في يوم التعامل ذو العالقة .فسيتم
تحديد الطلبات التي ســيتم تأجيلها كليا او جزئيا بناء على اســبقية تقديم طلب األســترداد بحيث تكون األولوية لتنفيذ الطلبات املســتلمة اوال.
وتدفع عائدات كافة األســترداد بالعملة املحددة في الصــندوق لحســاب مالك الوحدات في البنك ذو الصــلة ،بحس ـب تعليمات مالك الوحدات
وستقتطع الرسوم لتغطية مصاريف عملية التحويل ان وجدت.
ب .في حال تم تعليق التداول في ســوق األســهم الســعودية في يوم التعامل ذو العالقة بحيث يتعســر اســترداد او تقويم وحدات الصــندوق .فســيتم
التعامل مع طلبات اإلسترداد املؤجلة قبل طلبات االسترداد الالحقة في يوم التعامل التالي بحيث تكون األولوية بالتنفيذ للطلبات املقدمة اوال.
و .األحكام املنظمة نقل ملكية الوحدات الى مستثمري اخري :
األحكام املنظمة هي األحكام الص ـ ــادرة من هيئة الس ـ ــوق املالية ولوائحها التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة في اململكة العربية
السعودية.
ز .إستثمارمدير الصندوق في الصندوق:
يجوز ملدير الصـ ــندوق االسـ ــتثمار في الوحدات عند أو بعد طرح الصـ ــندوق لحسـ ــابه الخاص وينطبق على اشـ ــتراك مدير الصـ ــندوق ما ينطبق
على مالك الوحدات األخرين في الصـ ـ ــندوق  ،ويبلغ االسـ ـ ــتثمار األولي في الصـ ـ ــندوق من قبل مدير الصـ ـ ــندوق ما قيمته ( )5,000,000خمسـ ـ ــة
مليون ريال س ــعودي ،علما بأنه س ــيتم اإلفص ــاح أيض ــا عن ص ــافي قيمة هذه االس ــتثمار في في القوائم املالية الس ــنوية للص ــندوق وفي ملخص
االفصاح املالي وذلك في نهاية كل سنة مالية.
ح .التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات اإلشترا واالسترداد في أي يوم تعامل:
 .1طلبات اإلشترا :
يمكن االشـتراك في الصـندوق في يومي األثنين و األربعاء من كل أسـبوع ،ويعتبر أي اسـتثمار من املشـتركين نافذا وسـيكون االسـتثمار مبني
على السعر التالي املعتمد في أقرب يوم تقييم بعد يوم االشتراك حسب املحدد في امللحق ،ويتعين على املستثمر الراغب في شراء وحدات
في الص ــندوق س ــواء كان ش ــخص فردا أو ش ــخص ــية اعتبارية تعبئة نموذج االش ــتراك إض ــافة إلى توقيع هذه الش ــروط واألحكام الخاص ــة
باالشــتراك في الصــندوق وتســليمها إلى مدير الصــندوق مرفقا معها قســيمة اإليداع للمبلغ الالزم لالشــتراك أو تفويض بخصــم ذلك املبلغ
من الحساب بالبنك في أي يوم عمل.
بإمكان املس ــتثمر تس ــليم نماذج االش ــتراك املس ــتوفاة عن طريق البريد أو البريد الس ــريع أو مناولة باليد أو إرس ــالها من خالل الوس ــائل
االلكترونية املرخص هها وســيكون االشــتراك مرتبطا بوصــول معلومات االشــتراك بنجاح وبشــكل كامل ،علما بان املدير لن يكون مســئوال
عن عدم وصول أو استالم املعلومات بسبب أي خلل فني في نظام املشترك.
س ـ ــيتم اعتماد طلب االش ـ ــتراك الذي يتم اس ـ ــتالمه من قبل مدير الص ـ ــندوق عند اس ـ ــتالم املبلغ الالزم لش ـ ـراء وحدات الص ـ ــندوق أيام
االشتراك أو ما قبل ذلك حسب املحدد في امللحق املرفق .طلبات االشتراك التي يتم استالمها بعد آخر موعد الستقبال الطلبات املحددة
(الساعة  12:00ظهرا من يومي األحد والثالثاء) ستصبح نافذة في يوم التقييم التالي.
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 .2طلبات اإلسترداد:
يجوز ملالكي الوحدات استرداد جزء أو كل وحداتهم باستكمال وتوقيع طلب االسترداد وتقديم إرسال الطلبات املكتملة عن طريق البريد
أو البريد السريع أو مناولة باليد أو من خالل إرسالها الفاكس ،وفي حالة اإلرسال عن طريق الفاكس ،يجب اإلسراع بإرسال أصل نموذج
طلب االســترداد بصــورة فورية عن طريق البريد أو تســليم النموذج باملناولة اليدوية إلى شــركة أرباح املالية – علما بأن عدم التمكن من
تقديم النموذج األص ــلي لطلب االس ــترداد قد يؤدي إلى إلغاء طلب االس ــترداد؛ ويخض ــع ذلك لتقدير مدير الص ــندوق .وإن نموذج طلب
االسترداد ،حال تسليمه ،سوف يكون غير قابل لإللغاء ويتعذر تغييره أو سحبه بعد تسليمه بدون موافقة مدير الصندوق.
جميع طلبات االســترداد املســتوفاة التي يتم اســتالمها قبل آخر موعد الســتقبال الطلبات وهو الســاعة  12:00ظهرا يومي األحد والثالثاء
من كل أس ــبوع ،س ــيتم تنفيذها في يوم التقييم التالي( ،أو يوم العمل التالي في حال أن كان أحدهم ليس يوم عمل) .املبالغ الناتجة عن
عملية ا السترداد ستكون متاحة للمستثمرين خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ التقييم ذي العالقة.
ط .إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باإلشترا في الوحدات أو استردادها:
•

إجراءات تقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات:
يتعين على املســتثمر الراغب في ش ـراء وحدات في الصــندوق ســواء كان شــخص فردا أو شــخصــية اعتبارية تعبئة نموذج االشــتراك إضــافة إلى
توقيع هذه الش ـ ــروط واألحكام الخاص ـ ــة باالش ـ ــتراك في الص ـ ــندوق وتس ـ ــليمها إلى مدير الص ـ ــندوق مرفقا معها قس ـ ــيمة اإليداع للمبلغ الالزم
لالشتراك في أي يوم عمل.

•

إجراءات تقديم التعليمات الخاصة باسترداد الوحدات:
يمكن ملالكي الوحدات اسـ ــترداد جزء من وحداتهم أو كلها عند تعبئة طلب االسـ ــترداد وتوقيعه وإرسـ ــاله الى مدير الصـ ــندوق ،ويمكن ملالكي
الوحدات الحصـ ــول على نموذج االسـ ــترداد من مدير الصـ ــندوق مباشـ ــرة ،وتخضـ ــع طلبات االسـ ــترداد للشـ ــروط املنصـ ــوص عليها في ملخص
الص ــندوق الوارد في هذه الش ــروط واألحكام والتي تنص على ان الحد االدنى للمبلغ الذي يمكن اس ــترداده ( )10,000ريال مع االحتفاظ بحد
أدنى من رصيد االستثمار املحتف به ( )10,000ريال سعودي لالفراد والشركات.

ي .الحد األدني لعدد أو قيمة الوحدات التى يجب على مال الوحدات االشترا فيها أو نقلها أو استردادها:
•

الحد األدنى لالشترا  /اإلسترداد
الحد األدنى لإلشتراك األولي لالفراد هو  10,000ريال سعودي وللشركات 20,0000ريال
الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي هو  5,000ريال سعودي لألفراد والشركات
الحد األدنى لإلسترداد هو  10,000ريال سعودي لألفراد والشركات

•

الحد األدنى لرصيد اإلستثمار املحتفظ به:
ان الحد األدنى لرص ــيد اإلس ــتثمار املحتف به هو  10,000ريال س ــعودي لألفراد والش ــركات وإذا كان من ش ــأن أي اس ــترداد ان يقلل رص ــيد
املش ــترك في الص ــندوق الى مادون  10,000ريال س ــعودي ،س ــيقوم مدير الص ــندوق بتبليغ املش ــترك (الفرد /الش ــركة) بأن يقوم بإعادة تقديم
نموذج اإلسترداد قبل أخر وقت ألستالم طلبات الألسترداد وتحديد مبلغ اإلسترداد املطلوب وفقا ملايلي:
يحتف املشترك برصيد ال يقل عن  10,000ريال سعودي ،او استرداد رصيد اإلستثمار بالكامل.

 .الحد األدنى للمبلغ الذي ينوى مدير الصندوق جمعه:
ال يوجد حد أدنى من االشتراكات يجب جمعه قبل بدء أعمال الصندوق ،ولن يقوم مدير الصندوق باستثمار مبالغ االشتراكات خالل فترة
الطرح األولي في أدوات أسواق النقد أو صناديقها او ايداعات لدى بنوك.
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ل .اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان إستيفاء متطلب  10ماليين ريال سعودي أو مايعادلها كحد أدني لصافي أصول الصندوق:
في حال طلب هيئة السوق املالية بالقيام بأي إجراء تصحيحي فأن مدير الصندوق سيلتزم بجميع اللوائح والتعليمات ذات العالقة من هيئة السوق
املالية.
 .10سياسة التوزيع:
أ -سياسة توزيع الدخل واألرباح:
لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح على املستثمرين حيث سيتم إعادة استثمار األرباح املوزعة في الصندوق.

 .11تقديم التقارير الى مالكي الوحدات:
أ .املعلومات املتعلقة بالتقاريراملالية:
 .1يقوم مدير الصندوق إعداد التقارير السنوية بما في ذلك القوائم املالية السنوية املراجعة والتقارير السنوية املوجزة والتقارير
األولية وفقا ملتطلبات امللحق رقم ( )5من الئحة الصناديق اإلستثمارية ويقوم مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات هها 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 وإتاح ها 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.
 .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 هها 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.
ب .أماك ووسائل إتاحة تقاريرالصندوق:
ســترســل التقارير إلى العنوان البريدي املقدم من قبل املســتثمر على طلب االشــتراك إال إذا تم تغيير العنوان البريدي بموجب طلب خطي
مرس ــل من قبل املس ــتثمر إلى مدير الص ــندوق ،وإذا لم يس ــتلم العميل التقرير فعليه مراجعة ش ــركة أرباح املالية خالل فترة ال تتجاوز
تسعين ( )90يوما من إصدار التقرير .في حال وجود أي خطأ أو أي استفسار آخر فإنه يجب إبالغ مدير الصندوق خالل ستين( )60يوما
من تاريخ كشــف الحســاب وإال فســيعتبر كشــف الحســاب صــحيحا .وســوف تنشــر هذه التقارير على املوقع اإللكتروني ملدير الصــندوق
واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية (تداول).
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 .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 و نشر القوائم مالية أولية مفحوصة نصف سنوية  .وسيتم توفير هذه القوائم مجانا عند طلبها كتابة
على عنوان مدير الصندوق وستعرض من قبل مدير الصندوق على موقعه االلكتروني وموقع شركة السوق املالية ( www.tadawul.com.sa
) ويمكن 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 ،وحفظة في اململكة العربية
السعودية.
 .13إجتماع مالكي الوحدات:
أ.

بالظروف التي يدعي فيها إلى 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 الحف .
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.

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

 .طريقة تصوي مالكي الوحدات وحقوق التصوي 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.
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•

يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا للضوابط التي
تضعها هيئة السوق املالية.

 .14حقوق مالكي الوحدات وحقوق التصوي 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.

•
•

•
•

 .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.
 .16خصائص الوحدات:
سوف تقسم وحدات الصندوق على النحو التالي:
•

الحد األدنى لالشترا لالفراد والشركات:
أ -الحد األدنى لإلش ـ ــتراك األولي لالفراد والش ـ ــركات عدد وحدات تعادل قيم ها ( )10000عش ـ ــرة أالف ريال س ـ ــعودي لألفراد وعدد
وحدات تعادل قيم ها عشرون ألف ( )20000ريال سعودي للشركات.
ب -الحد األدنى لإلشــتراك اإلضــافي لالفراد والشــركات عدد وحدات تعادل قيم ها ( )5000خمســة أالف ريال لألفراد و ( )5000خمســة
أالف ريال سعودي للشركات.
ت -الحداالدنى لرصيد االستثمار املحتف به ( )10,000عشرة أالف ريال سعودي لألفراد والشركات

 .17التغييرات في شروط وأحكام الصندوق:
أ .األحكام املنظمة لتغييرشروط وأحكام الصندوق واملو افقات 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.
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ب .اإلجراءات التي ستتبع لإلشعارع أي تغييرات 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.

 .18إنهاء الصندوق:
ملجلس إدارة الصندوق الحق في إنهاء الصندوق وذلك بناء على توصيات مدير الصندوق بأن قيمة أصول الصندوق أو معدل العائد املس هدف
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 الوحدات كتابيا برغبته في ذلك قبل مدة التقل عن ()21
يوما من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق العام فيه ،دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.
• إذا كانت مدة الصـ ـ ــندوق العام محددة وفقا لشـ ـ ــروط وأحكام الص ـ ــندوق ،فيجب على مدير الصـ ـ ــندوق إنهاء الص ـ ــندوق فور إن هاء تلك
املدة ،وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا قبل إن هاء مدة الصندوق بمدة التقل عن ( )21يوما.
• على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور إن هائه ،وذلك دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.
•

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

 .19مدير الصندوق:
أ .مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته:
• 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 هها 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.
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•

على مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة املطابقة واإللتزام.

ب .تعيين مديرصندوق 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 إستبداله:
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:
 .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.

 .20أمين الحفظ:
أ.

مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته:
•
•
•

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

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

تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحف إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحف .
إذا رأت الهيئة أن أمين الحف قد أخل  -بشكل تراه الهيئة جوهريا – بالتزام النظام أو لوائح التنفيذية.
أي حالة أخرى ترى الهيئة  -بناء على أسس معقولة -أنها ذات أهمية جوهرية.

•

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

 .21املحاسب القانوني:
أ.

اسم املحاسب القانوني:
شركة طالل ابو غزالة وشركاه.

ب .مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته:
على املحاسب القانوني أو املراجع الخارجي القيام بعملية املراجعة في نصف السنة املالية ونهاية السنة املالية إلصدار القوائم املالية.

 .األحكام املنظمة الستبدال املحاسب 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 .يحتف أمين الحف بأصول الصندوق وستكون أصول الصندوق مفصولة بشكل واضح عن أصول الصناديق االخرى.
ب .يقوم أمين الحف بفصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين ،ويجب أن َّ
تحدد تلك األصول بشكل
مستقل من خالل تسجيل األوراق املالية واألصول األخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحف لصالح الصندوق ،وأن يحتف
بجميع السجالت الضرورية وغيرها من املستندات التي تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية.
ج .أن أصول صندوق االستثمار مملوكة ملالكي الوحدات مجتمعين (ملكية مشاعة) ،وليس ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن
أو أمين الحف أو أمين الحف من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها ،إال إذا كان مدير
الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحف أو أمين الحف من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا لوحدات الصندوق
ُ
فصح عنها في شروط وأحكام
،و ذلك في حدود ملكيته  ،أو كان مسموحا ههذه املطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار ،وأ ِ
الصندوق .
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 .23إقرار مال الوحدات:
لقد قمت /قمنا باإلطالع على ش ـ ــروط وأحكام الص ـ ــندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيس ـ ــية الخاص ـ ــة بالص ـ ــندوق ،وأ كد موافقتي /نؤكد
موافقتنا على خصائص الوحدات التي اشتركت فيها  /اشتركنا فيها.

األسم____________________________________________________________________________________________________________________:
التوقيع___________________________________________________________________________________________________________________:
التاريخ___________________________________________________________________________________________________________________:
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ملحق( )1الضوابط الشرعية لالستثمار
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 يزيد إجمالي التمويل املحرم على  30%م إجمالي املوجودات وال يزيد تكلفة التمويل املحرم (العوائد الربوية املدفوعة) على  5%م إجمالي
املصروفات
إال يزيد إجمالي االستثمارات املحرمة على  30%م إجمالي املحرم ،وم 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)
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ملخص اإلفصاح املالي للمصاريف الفعلية للعام 2018م
التسلسل

املبلغ

انواع املصاريف

1

أتعاب االدارة *

159,939

2

أتعاب الحف *

13,433

3

أنعاب حف اخرى

3,120

4

مكافاة أعضاء مجلس االدارة

40,000

5

أتعاب املحاسب القانوني *

21,000

6

أتعاب الهيئة الشرعية

24,000

7

أتعاب تسجيل (التداول) *

5,250

8

مصاريف متعلقة بالتقارير املالية

0

9

املصاريف القانونية

0

10

املصاريف املحاسبية

0

11

مصاريف تخفيض

0

12

االستشارية للمحفظة

0

13

مصاريف تتعلق باقتراض األموال

0

14

أتعاب املؤشر األسترشادي

26,291

15

مصاريف اخرى (الرسوم الرقابية)

7,500

16

اجمالي مصاريف العمليات

300,533

17

*مصاريف الصفقات و عموله التداول

272,654

* مبالغ شاملة لضريبة القيمة املضافة ()%5
الرسوم و املصاريف التى تدفع م املستثمري في الصندوق
التسلسل
1
2
3

انواع املصاريف
رسوم االشتراك
رسوم االسترداد املبكر
رسوم تسجيل دفعت بواسطة املستثمرين
اجمالي
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املبلغ
0
0
0
0

اسم الصندوق:

صندوق أرباح لألسهم السعودية
Arbah Saudi Equity Fund

نوع الصندوق :
(صندوق عام -مفتوح يستثمر في االسهم السعودية واملتو افقة مع الضوابط الشرعية)
مدير الصندوق:
شركة أرباح املالية
أمين الحفظ:
اإلنماء لالستثمار

تاريخ إصدار مذكرة املعلومات:
1439/07/11هر املو افق 2018/03/28م
اخرتحديث ملذكرة املعلومات بتاريخ 1440/10/14ه املو افق 2019/06/17م

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

أن جميع املعلومات املذكورة في مذكرة املعلومات كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار.
ننصح املستثمرين بقراءة محتويات مذكرة املعلومات وفهمها .وفي حال تعذر فهم مذكرة املعلومات ننصح باألخذ بمشورة مستشار
منهي.
28

اشعار هام
روجع مذكرة املعلومات م قبل مجلس إدارة الصر ر ررندوق وتم املو افقة عليها .ويتحمل مدير الصر ر ررندوق وأعضر ر رراء مجلس إدارة الصر ر ررندوق
مجتمعين ومنفردي كامل املسر ررؤولية ع دقة واكتمال املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات .كما يقر و يؤكد أعضر رراء مجلس إدارة الصر ررندوق
ومدير الصر ررندوق بص ررحة و اكتمال املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات ،كما يقرون و يؤكدون عل أن املعلومات و البيانات الواردة في مذكرة
املعلومات غير مضللة.

و افق هيئة الس رروق املالية على ت سرريس ص ررندوق االسررتثمار وطرح وحداته .ال تتحمل الهيئة أي مسررؤولية ع محتويات مذكرة املعلومات ،وال
تعطي أي ت كيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخلي نفسها صراحة م أي مسؤولية مهما كان  ،وم أي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة املعلومات أو
ع االعتماد على أي جزء منها .وال تعطي هيئة الس رروق املالية أي توص ررية بشر ر ن جدوى االس ررتثمار في الص ررندوق م عدم وال تعني مو افقتها على
ت س ر رريس الص ر ررندوق توصر ر ريتها باالس ر ررتثمار فيه أو ت كيد ص ر ررحة املعلومات الواردة في الش ر ررروط واألحكام ومذكرة املعلومات ،وتؤكد على أن قرار
االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو م يمثله.

تم إعتماد صندوق أرباح لألسهم السعودية على أنه صندوق استثمار متو افق مع املعايير الشرعية املجازة م قبل لجنة الرقابة الشرعية املعينة
لصندوق االستثمار.
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املحتويات
•

ملخص الصندوق
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ملخص الصندوق
اسم الصندوق

صندوق أرباح لألسهم السعودية

نوع الصندوق

صندوق استثماري مفتوح،

مديرالصندوق

شركة ارباح املالية

عملة الصندوق

الريال السعودي

سعر الوحدة عند بداية طرح الصندوق

 10ريال سعودي

مستوى املخاطر

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

أهداف الصندوق

يهدف إلى تنمية راس املال على املدى املتوسط إلى الطويل م خالل االستثمار بشكل رئيس ي في أسهم
الشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم السعودية ،واالستثمار في الطروحات األولية واسهم
الشركات املدرجة في السوق املوازي (نمو) واالستثمار في الصناديق العقارية املتداولة(ري ) ,وأسهم
حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية وصناديق االستثمار ذات األهداف االستثمارية املشابهة
على ان تكون متو افقة مع الضوابط الشرعية املحددة م قبل الهيئة الشرعية التابعة لشركة
ارباح املالية ،كما قد يستهدف مدير الصندوق استثمار السيولة الفائضة ( النقدية) في عمليات او
صناديق املرابحة املنخفضة املخاطر .ويسعى هذا الصندوق الى تحقيق أداء يفوق أداء املؤشر
االسترشادي للصندوق م خالل تطبيق استراتيجية االستثمار خالل مدة متوسطة الى طويلة
االجل حيث يمك خاللها ان يتفاوت سعر وحده الصندوق ،ونظرا للتذبذب او التقلب املرتفع
نسبيا واملرتبط باداء اسواق االسهم فان الصندوق يعتبر م فئة االستثمارات مرتفعة املخاطر،
وهو مصمم للمستثمري الذي يرغبون في الحصول على دخل م خالل استثمار طويل االجل.

الحداالدنى لالشترا

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

الحداالدنى لالشترا االضافي

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

الحداالدنى لرصيد االستثمار املحتفظ به

( )10,000عشرة أالف ريال سعودي لألفراد والشركات

أيام قبول طلبات االشترا واالسترداد

خالل اي يوم عمل

تاريخ بدء تشغيل الصندوق

2017/01/11م

املؤشراالسترشادي

سيكون املؤشر االسترشادي لقياس أداء الصندوق هو مؤشر ارباح لألسهم السعودية املتو افق مع
الضوابط الشرعية والذي يتم حسابه م قبل طرف ثالث مستقل شركة ستاندرد أند بورز (،)S&P
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ويسعى مدير الصندوق إلى تحقيق عائد يفوق عائد املؤشر أعاله.
اتعاب اإلدارة

نسبة واحد وخمسة وسبعون باملائة في املائة ( )1.75%سنويا تحتسب هذه الرسوم وتتراكم في كل
يوم تقويم بناء على صافي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها شهريا.

رسوم أمين الحفظ وامين السجل ومقدم
الخدمات االدارية

نسبة ثالثه م مائة في املائة ( )%0.03وبحد أدنى  30ألف ريال سعودي سنويا ،وباالضافه الى 1
م 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.

مكاف ة أعضاء مجلس اإلدارة

مبلغ ( )5,000خمسة أالف ريال سعودي لكل اجتماع وبعدد أربعة اجتماعات في السنة املالية بحد
أقص ى وبما يعادل  40,000ريال سعودي لالعضاء املستقلين ككل تحسب وتتراكم كل يوم تقويم
بناء على صافي قيمة اصول الصندوق وتدفع املكافاه بعد كل اجتماع ملجلس ادارة الصندوق

أتعاب املحاسب القانوني لحسابات
الصندوق

مبلغ خمسة وعشرون ألف ( )25,000ريال سعودي في السنة املالية تحسب وتتراكم كل يوم تقويم
بناء على صافي قيمة اصول الصندوق وتستقطع سنويا.

تكاليف الحصول على التمويل

حسب تكلفة االقتراض السائدة في السوق وسيتم ذكرها في التقرير السنوي بعد انتهاء السنة املالية
للصندوق.

رسوم االشترا

ما تص ررل نسرربته إلى اثنان في املائة ( )2%كحد اقص ر ى م مبلغ االشررترا  .يدفعها حامل الوحدات
ويتم خصمها م مبلغ االشترا

أيام التقويم والتعامل

اي يوم يتم فيه بيع واسترداد وحدات صندوق االستثمار ،.وهو يومي االحد والثالثاء م كل أسبوع
باستثناء ايام العطل الرسمية التي يكون فيها سوق االسهم مقفل وفي حال و افق يوم التقويم
والتعامل يوم عطلة رسمية في اململكة العربية السعودية فسيتم تقييم اصول الصندوق وتنفيذ
طلبات اإلشترا واإلسترداد في يوم التقويم والتعامل التالي.

ضريبة القيمة املضافة

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

أخر موعد لتقديم طلبات االشترا أو
االسترداد

الساعة  12ظهرا يومي األحد و الثالثاء

يوم اإلعالن ع أسعار الوحدات

االثنين واالربعاء م كل اسبوع
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تعريفات
تستخدم التعريفات اآلتية ،حيثما ورد مسوغ الستخدامها في هذا املستند ،ما لم يقض سياق النص بغير ذل -:
مديرالصندوق:

يعني شركة أرباح املالية السعودية ،وهي شخص مرخص له بممارسة أعمال اإلدارة بموجب الئحة األشخاص
املرخص لهم ويكون مسئوال ع إدارة وحفظ أصول صندوق اإلستثمار .

املشتر او املستثمر او مال الوحدات
أو العميل :
عنوان شركة أرباح املالية:

الشخص الذي يمل وحدات في صندوق االستثمار.
يقصد بها املقر الرسمي أو املركز الرئيس ي ملدير الصندوق في اململكة العربية السعودية حيث يمك اإلطالع على
التفاصيل الخاصة بذل على املوقع االلكتروني ملدير الصندوق على االنترن )(www.arbahcapital.com

املحاسب القانوني:

يقصد بهم شركة طالل ابو غزالة وشركاه ،اململكة العربية السعودية ،الخبر  31952ص ب 3187
))((www.tagorg.com )) ((tagco.khobar@tagi.com

املستشارالقانوني:

يقصد به مكتب عبيد العبيد محامون ومستشارون قانونيون (اململكة العربية السعودية)،ص.ب 8869.الدمام
.31492

الئحة األشخاص املرخص لهم:

تعني الالئحة الصادرة بذات املسمى ع مجلس هيئة السوق املالية بموجب قرارها رقم  1-83-2005بتاريخ
( 21/05/1426أو أي تعديالت أخرى تتم عليها م وق آلخر).

يوم العمل:

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

نظام السوق املالية:

هو النظام الصادر في اململكة العربية السعودية بموجب املرسوم امللكي رقم م 30/بتاريخ 1424/06/02ﻫ (أو أي
تعديالت أخرى تتم عليها م وق آلخر).

تاريخ بدء تشغيل الصندوق :

هو اليوم الذي يبدأ في تنفيذ تخصيص الوحدات للتوزيع  /اإلصدار املبدئي و يتوقف فيه الصندوق ع استقبال
طلبات االشترا في الوحدات بسعر االشترا .

سعراإلشترا

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

الهيئة:

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

يقصد به شركة االنماء لالستثمار ،وهي شركة مساهمة مقفلة مرخص لها بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم
وتحكمها قوانين ولوائح هيئة السوق املالية لتقديم مجموعة متكاملة م الخدمات املالية واالستثمارية بما في ذل
خدمات الحفظ لصناديق االستثمارواألوراق املالية ،أو أي أمين حفظ خارجي يعينه مجلس إدارة الصندوق لتقديم
خدمات الحفظ لألوراق املالية.
يقصد بها حفظ اصول عائد لشخص اخر مشتملة على اوراق مالية ،او ترتيب قيام شخص اخر بذل  ،ويشمل
الحفظ القيام باالجراءات االدارية االزمة.

مقدم الخدمات االدارية

يقصد به شركة أرباح املالية السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة مرخص لها بموجب الئحة األشخاص املرخص
لهم الصادرة ع هيئة السوق املالية لتقديم خدمات ادارية للصندوق التي تتعلق بمس السجالت وأصدار املراكز
املالية وتقويم صافي قيمة األصول واصدار صافي قيمةاألصول لوحدة الصندوق.

لجنة الفصل في منازعات االوراق
املالية :

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

االتعاب :

تعني االتعاب التي يتقاضاها مدير الصندوق أوأي طرف ثالث يعينه مدير الصندوق لتقديم خدمات للصندوق
وفقا ملا ورد تفصيال بخصوص كل منها على حدة في املادة رقم (  )11م هذه الشروط واألحكام.

ضريبة القيمة املضافة:

هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التى يتم شراؤها وبيعها م قبل املنشات وللمزيد م
املعلومات يرجة زيارة املوقع اإللكترونيwww.gazt.gov.sa/ar :

السنة املالية:

هي الفترة التي تبدأ م تاريخ بدء عمل الصندوق وتنتهي في الحادي والثالثين م شهر ديسمبر بالنسبة للسنة املالية
األولى أو التي تبدأ م األول م يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين م شهر ديسمبر م كل عام يلي السنة املالية
األولى.

صندوق اإلستثمار:

يقصد به صندوق أرباح لألسهم السعودية ("الصندوق") وهو برنامج استثمار مشتر يهدف الى اتاحة الفرصة
للمستثمري فيه باملشاركة في ارباح البرنامج ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محدده.

مجلس إدارة الصندوق:

هو مجلس إدارة صندوق أرباح لألسهم السعودية يقوم مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقا لالئحة صناديق
االستثمار ملر اقبة أعمال صندوق اإلستثمار ..وقد ورد تحديد عدد أعضائه مبدئيا في املادة رقم (  )14م هذه
الشروط واألحكام.

عضو مجلس اإلدارة غير مستقل:

أي شخص طبيعي يتم تعيينه عضوا في مجلس إدارة صندوق االستثمار وفقا لالئحة صناديق االستثمار  ،عضو
مجلس إدارة صندوق غير املستقل يكون موظفا او عضو مجلس ادارة لدى مدير الصندوق او تابع له ،او امين
حفظ الصندوق ،لديه عمل جوهري او عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق او امين حفظ ذل الصندوق .

الحفظ
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عضو مجلس اإلدارة املستقل:

عضو مجلس إدارة صندوق ال يكون موظفا او عضو مجلس ادارة لدى مدير الصندوق او تابع له،او اي مدير
صندوق م الباط او امين حفظ الصندوق ،وليس لديه عمل جوهري او عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق او اي
مدير صندوق م الباط او امين حفظ ذل الصندوق

الصناديق ذات األهداف اإلستثمارية
املشابهة للصندوق  /االخرى:

هي صناديق االستثمار في األسهم السعودية املطروحة طرحا عاما ذات األهداف اإلستثمارية املشابهه للصندوق
واملرخصة م قبل هيئة السوق املالية واملتو افقة مع الضوابط الشرعية املحددة م قبل الهيئة الشرعية التابعة
لشركة ارباح املالية..

الشخص:

يعني أي شخص طبيعي أو ذي صفة اعتبارية أو قانونية حسبما هو متعارف عليه تقر له أنظمة اململكة بهذه الصفة.

اململكة:

يقصد بها اململكة العربية السعودية.

صافي قيمة األصول للوحدة:

وتعني القيمة النقدية ألية وحدة على أساس إجمالي قيمة األصول للصندوق مخصوما منه االلتزامات ومقسوما
على عدد الوحدات القائمة في يوم التقويم ذي العالقة وفق ما ورد بمزيد م التفصيل في املادة رقم (  )26م هذه
الشروط واألحكام.

تاريخ الربع (ربع العام املالي):

فترة ثالثة أشهر ويقصد به اليوم الحادي والثالثين م شهر مارس والثالثين م يونيو والثالثين م سبتمبر والحادي
والثالثين م ديسمبر في كل سنة مالية.

نموذ طلب االسترداد:

يقصد به النموذ املعد م قبل مدير الصندوق والذي يجيز ملالكي الوحدات استرداد جزء أو كل وحداتهم في
الصندوق بعد استكمال وتوقيع النموذ م حامل الوحدات املعني حسب األصول املتبعة.

مبلغ االسترداد:

يعني املبلغ الالزم دفعه لحامل الوحدة عند استردادها .ويتم تحديد ذل السعر وفقا ملا ورد في املادة رقم ( )26م
هذه الشروط واألحكام
يقصد بها الئحة صناديق االستثمار الصادرة ع مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم 1-219-2006
وتاريخ 3/12/1427ﻫ.

طلب االشترا :

يقصد به طلب االشترا وأي مستندات مطلوبة حسب لوائح هيئة السوق املالية وقوانين مكافحة غسيل األموال
تمويل اإلرهاب وأية معلومات مرفقة يوقعها املستثمر بغرض االشترا في وحدات الصندوق شريطة اعتمادها م
مدير الصندوق.

االستثمارات املستهدفة:

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

الوحدات:

الحصص الشائعة املتساوية التي تتكون منها أصول الصندوق ،علما أن وحدات الصندوق م فئة واحدة.

يوم التقويم:

يقصد به اليوم الذي يتم فيه تحديد صافي قيمة األصول بالصندوق.

الالئحة:
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عمليات املسح األولي لالسهم

دراسة االستثمارات املتاحة وتحديد قائمة أوليةباالستثمارات التي يمك االستثمار بها.

الضوابط الشرعية

املعايير الشرعية املعتمدة م اللجنة الشرعية للصندوق ،والتي يتم بناء عليها تحديد الشركات املؤهلة لالستثمار
فيها م قبل الصندوق واملوضحة في امللحق رقم (أ) م هذه الشروط واألحكام.

نقطة التقويم

هو الوق الذي يتم فيه حساب قيمة اصول الصندوق وذل عند نهاية يوم العمل باستخدام أسعار اإلقفال
لذل اليوم
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مذكرة املعلومات
 .1صندوق االستثمار:
أ_ اسم الصندوق:
صندوق أرباح لألسهم السعودية () Arbah Saudi Equity Fund
ب_ تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق:
تاريخ إصدار الشروط واألحكام 24/09/1437هـ املوافق 29/06/2016م وقد تم تحديثها بتاريخ 1440/10/14ه املوافق 2019/06/17م
 تاريخ مو افقة هيئة السوق املالية على ت سيس الصندوق:تاريخ موافقة هيئة السوق املالية على إنشاء الصندوق 24/09/1437هـ املوافق 29/06/2016م
د -مدة صندوق االستثمار:
صندوق مفتوح املدة.
ذ -العملة :
عملة الصندوق هي الريال السعودي.
 .2سياسات االستثمار وممارساته:
أ -أهداف الصندوق االستثمارية:
ص ـ ــندوق ارباح لألس ـ ــهم الس ـ ــعودية هو ص ـ ــندوق اس ـ ــهم مفتوح ،يهدف إلى تنمية راس املال على املدى املتوس ـ ــط إلى الطويل من خالل
االس ــتثمار بش ــكل رئيس ـ ي في أس ــهم الش ــركات الس ــعودية املدرجة في س ــوق األس ــهم الس ــعودية ،واالس ــتثمار في الطروحات األولية واس ــهم
الش ــركات املدرجة في الس ــوق املوازي (نمو) واالس ــتثمار في الص ــناديق العقارية املتداولة(ريت) ,وأس ــهم حقوق األولوية في س ــوق األس ــهم
الس ــعودية وص ــناديق االس ــتثمار ذات األهداف االس ــتثمارية املش ــاههة ، .على ان تكون متوافقة مع الض ــوابط الش ــرعية املحددة من قبل
الهيئة الش ــرعية التابعة لش ــركة ارباح املالية ،كما قد يس ـ هدف مدير الص ــندوق اس ــتثمار الس ــيولة الفائض ــة ( النقدية) في عمليات او
صـناديق املرابحة املنخفضـة املخاطر ،ولن يقوم الصـندوق بتوزيع أي أرباح على املسـتثمرين حيث سـيتم إعادة اسـتثمار األرباح املوزعة
في الصندوق ويس ى هذا الصندوق خالل مدة متوسطة الى طويلة االجل الى تحقيق أداء يفوق أداء املؤشر االسترشادي للصندوق وهو
مؤشر ارباح لألسهم السعودية ) (Arbah Saudi Indexواملقدم من قبل ستاندر اند بورز  ،حيث يمكن الحصول على معلومات املؤشر
االسترشادي من خالل املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق من خالل تطبيق استراتيجية االستثمار الرئيسية للصندوق  .ونظرا للتذبذب
او التقلب املرتفع نس ـ ــبيا واملرتبط باداء اس ـ ــواق االس ـ ــهم فان الص ـ ــندوق يعتبر من فئة االس ـ ــتثمارات مرتفعة املخاطر ،وهو مص ـ ــمم
للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على دخل من خالل استثمار طويل االجل.
ب -األوراق املالية التي يستثمر فيها الصندوق:
يستثمر الصندوق بشكل رئيس ي في أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق االسهم السعودية  ،واالستثمار في الطروحات األولية وأسهم
حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية واسهم الشركات املدرجة في السوق املوازي (نمو) واالستثمار في الصناديق العقارية املتداولة(ريت),
وأسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية وصناديق االستثمار ذات األهداف االستثمارية املشاههة.
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 سياسات تركيز االستثمار:يهدف مدير الصندوق الى استثمار حتى تسعين في املائة ( )% 90كحد أقص ى و  0%كحد ادنى من صافي أصول الصندوق في أسهم الشركات
الس ـ ــعودية املدرجة في س ـ ــوق االس ـ ــهم الس ـ ــعودية ،واس ـ ــهم الش ـ ــركات املدرجة في الس ـ ــوق املوازي (نمو) واالس ـ ــتثمار في الص ـ ــناديق العقارية
املتداولة(ريت) ،واالس ـ ــتثمار في الطروحات األولية في س ـ ــوق األس ـ ــهم الس ـ ــعودية وأس ـ ــهم حقوق األولوية للش ـ ــركات املتوافقة مع الض ـ ــوابط
الشرعية والتي تقرها الهيئة الشرعية للصندوق ،وال يعتزم مدير الصندوق تركيز استثمارات الصندوق في قطاع معين من قطاعات األسهم
ولن يتم تركيز اس ــتثمارات الص ــندوق في ص ــناعة محددة ،وس ــيحتف مدير الص ــندوق بنس ــبة عش ــرة في املائة ( )10%كحد أدنى من اص ــول
الصــندوق في النقد أو ســيســتثمرها بشــكل مباشــر في أدوات أســواق النقد قصــيرة األجل وبنســبة التزيد عن ( %)50إال في ظروف اســتئنائية
ومنها على س ــبيل املثال  )1دخول س ــوق األس ــهم املحلي و/أو األس ــواق العاملية بمرحلة هبوط ش ــديد في األس ــعار  )2ص ــدور بيانات اقتص ــادية
ومالية ذات أثر جوهري س ــلبي على اص ــول الص ــندوق  )3احتمال ارتفاع درجة تحقق احد عوامل املخاطر الرئيس ــية املبينة في البند ( ) 10
ادناه بشكل كبير،
فيجوز وق ها ملدير الص ــندوق ان يحتف بما نس ــبته ( )70%من أص ــول الص ــندوق في النقد او ادوات أس ــواق النقداملتوافقة مع الض ــوابط
الشرعية واملقومة بالريال السعودي سواء كانت املصنفة أو غير املصنفة على أن تكون صادرة عن جهات تتمتع بتصنيف ائتماني ال يقل عن
فئة ( )Aوص ـ ــادرة عن وكالة موديز للتص ـ ــنيف العاملي أو أي تص ـ ــنيف معادل لذلك ص ـ ــادر عن أي وكالة تص ـ ــنيف أخرى مقبولة لدى مدير
الصـندوق مثل وكالة سـتاندرد أن بورز وتتمتع بتصـنيف ائتماني ال يقل عن فئة ( ،)Aaعلى ان يكون الحد األعلى للتعامل مع كل طرف نظير
عند االســتثمار في ادوات اســواق النقد هو ( .)15%ولن يســتثمر الصــندوق في أدوات غير مصــنفة اذا كانت صــادرة عن جهات غير مصــنفة ،
ولن يســتثمر الصــندوق في صــناديق اســواق النقد .كما يجوز للصــندوق االســتثمار في صــناديق االســتثمار ذات األهداف االســتثمارية املشــاههة
للصـ ــندوق على أن تكون  )1متوافقة مع املعايير الشـ ــرعية للصـ ــندوق  )2مقومة بالريال السـ ــعودي ومرخصـ ــة من هيئة السـ ــوق املالية )3
واملطروحة طرحا عاما في اململكة العربية الس ـ ــعودية من قبل مدير الص ـ ــندوق أو أي مدير آخر مؤهل وذو س ـ ــمعة جيدة أو كالهما – )4
مطروح قبل ســنتين كحد أدنى  )5وذات اداء جيد خالل الســنتين الســابقتين مقارنة باملؤشـر االســترشــادي الخاص هها )6و توفر فرص واعدة
لالستثمار فيها وسيتم تحديث املجال االستثماري للصندوق بشكل شهري أوربع سنوي.
وفيما يلي جدول يبين توزيع األصول في الصندوق
نوع االستثمار
أسهم الشركات السعودية
/الطروحات األولية وأسهم
حقوق األولوية في سوق أالسهم
السعودية
صناديق استثمار ذات أهداف
استثمارية مشاههة للصندوق
سيولة نقدية أو أدوات أسواق
النقد
السوق املوازي (نمو)
الصناديق العقارية املتداولة
(ريت)

الحد األدنى

الحد األعلى

0%

90%

0%

30%

0%

50%

0%

20%

0%

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

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

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

مراعاة توفر السيولة الكافية ملواجهة متطلبات االسترداد املحتملة.

•

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

•

•

د -أسواق االوراق املالية التى يستثمر فيها في الصندوق:
يس ــتثمر الص ــندوق بش ــكل رئيس ـ ي في أس ــهم الش ــركات الس ــعودية املدرجة في س ــوق االس ــهم الس ــعودية  ،واالس ــتثمار في الطروحات األولية وأس ــهم حقوق
األولوية في ســوق األســهم الســعودية واســهم الشــركات املدرجة في الســوق املوازي (نمو) واالســتثمار في الصــناديق العقارية املتداولة(ريت) ,وأســهم حقوق
األولوية في سوق األسهم السعودية وصناديق االستثمار ذات األهداف االستثمارية املشاههة.
ه -أنواع املعامالت واألساليب واألدوات التي يمك استخدامها نيابة ع صندوق االستثمار بغرض إدارة محفظته االستثمارية:
يوظف مدير الصـ ـ ــندوق قدراته البحثية والتحليلية املتخص ـ ـ ـصـ ـ ــة إليجاد الفرص االسـ ـ ــتثمارية الواعدة في سـ ـ ــوق االسـ ـ ــهم السـ ـ ــعودية وتبديل املراكز
االستثمارية الستثمارات الصندوق التي تحقق أهداف الصندوق .وسيعمل املحللين املاليين لدى مدير الصندوق على اجراء عمليات املسح األولي لالسهم
املدرجة للوصول الى قائمة االستثمارات املتاحة ( واخضاعها بشكل مستمر الى تحليالت تقييم العادل لسعر السهم) .
و -أنواع األوراق املالية التي ال يمك إدراجها في الصندوق:
أي اوراق مالية ال تتوافق مع ما ورد في الفقرة ( )11/2أعاله.
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ز -أي قيد آخر على نوع ) أو أنواع (األوراق املالية التي يمك للصندوق االستثمار فيها:
لن يستثمر الصندوق في اي اوراق مالية التتوافق مع الظوابط الشرعية املعتمدة من الهيئة الشرعية للصندوق يلتزم الصندوق بقيود اإلستثمار الواردة
في الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة من هيئة السوق املالية.

ح .الحد الذي يمك فيه 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  30%من أصوله كحد
أقص ى و 0%كحد أدنى.
ط -صالحيات صندوق االستثمار في االقتراض:
لن يلجأ الص ــندوق لطلب التمويل إال عند الض ــرورة وملدة ثالث ش ــهور ،وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الص ــندوق وبما يتوافق مع الض ــوابط الش ــرعية،
على أن ال يتجاوز حجم التمويل ،إن ُوجد ،نسبة عشرة في املائة ( )% 10من صافي قيمة أصول الصندوق باستئناء االقتراض من مدير الصندوق لتغطية
طلبات االس ــترداد وذلك باس ــتخدام موارده الخاص ــة في بعض الحاالت مثل الحاجة لتغطية طلبات االس ــترداد إذا كانت األموال املتوفرة للص ــندوق غير
كافية ،وذلك ض ـ ــمن اإلطار املقبول ش ـ ــرعا .وفي هذه الحالة ،يقوم مدير الص ـ ــندوق باس ـ ــترداد تلك األموال من حس ـ ــاب الص ـ ــندوق املخص ـ ــص ملواجهة
االس ــترداد .وتخض ــع أي تمويالت خارجية للص ــندوق لرس ــوم التمويالت الش ــرعية الس ــائدة في حينه .و س ــيتم خص ــم أي أموال اقترض ــها الص ــندوق عند
احتساب صافي األصول.
ي -الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير:
اليجوز للصندوق أن يتجاوز تعامالته مع طرف واحد نظير  25%من صافي قيمة أصول الصندوق.

 سياسة مدير الصندوق إلدارة املخاطر: -1سياسة ادارة املخاطرفي 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 التنويع في االستثمارفي الصندوق ،حيث سيتم الت كد م قيام مديرالصندوق 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 هها.
 -2متابعة تقييم البنو املصدرة بشكل دوري ،واتخاذ االجراءات املناسبة م الرقابة واملتابعة والتحليل املالي عند تحديد مقداراالستثمار
(االنكشاف) على البنو واملؤسسات املالية غيراملصنفة.
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 -3متابعة املؤشرات االقتصادية الكلية والجزئية الخاصة بالدول التي سيتم االستثماربها ،ومنها على سبيل املثال:
▪ معدالت الناتج القومي
▪ معدالت االنفاق الحكومي
▪ الدين العام
▪ التضخم
▪ اسعار الفائدة واملرابحات وغيرها
▪ اسعار الصرف للعمالت
 -4اتباع الخطوات العلمية واملهنية في ادارة املخاطرعند بناء املحفظة االستثمارية ،ومنها على 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
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 اإلسترشادي:
سيكون املؤشر االسترشادي لقياس أداء الصندوق هو مؤشر أرباح لألسهم السعودية والذي يتم حسابه من قبل شركة ستاندرد أند بورز (،)S&P
ويس ى مدير الصندوق إلى تحقيق عائد يفوق عائد املؤشر أعاله.
م -التعامل مع أسواق املشتقات املالية:
لن يقوم الصندوق باألستثمار في اي من مشتقات األوراق املالية أو في سوق أو اسواق تستخدم مشتقات األوراق املالية.
ن -أي إعفاءات تو افق عليها هيئة السوق املالية بشان أي قيود أو حدود على األستثمار:
اليوجد.
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 .3املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق:
 يعتبر االستثمار في الصندوق من فئة االستثمارات مرتفعة املخاطر بالنظر الستثماره في األسهم .االستثمار في الصندوق قد يتعرض للمخاطرالتالية والتي ال تمثل جميع املخاطر املرتبطة باستثمار الصندوق لكنها توضح املخاطر الرئيسية املعروفة بتاريخ هذه الشروط واالحكام والتي
قد يتعرض لها الصندوق ،والتي يمكن أن تؤثر سلبا _حال حدوثها_ على أداء الصندوق وعلى عائدات االستثمار وصافي قيمة اصول الصندوق،
إن مدير الصندوق ال يضمن األصل املستثمر ،وال يوجد تعهد بأن أهداف الصندوق االستثمارية ستتحقق .وعلى كل مستثمر أن يعطي عناية
خاصة لعوامل املخاطر املذكورة أدناه عند تقييمه لفرص االستثمار في الصندوق:
نـوع املخـاطر
م ـخ ـ ــاطــر ال ـتــوق ـع ـ ــات
امل ــالي ــة املسـ ـ ـ ــتقبلي ــة
للش ـ ــركات املس ـ ــتثمر
فيها:
سجل األداء املحدود:

التقلبات املحتملة في
أسواق األسهم:

م ـ ـ ـخـ ـ ــاطـ ـ ــر تـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــز
االستثمارات:

مخاطر االعتماد على
موظفي مدير
الصندوق:

االثر على مبلغ االستثمار او االصول املستثمرة
توقعات النتائج املالية املس ــتقبلية للش ــركات وتوفر العوامل الالزمة لتحقيق العوائد واس ــتمرارها في املس ــتقبل تعتبر من
العوامل الهامة التي يبني عليها مدير الصندوق قراراته االستثمارية .إال أن تلك التوقعات قد تتحقق أو ال تتحقق بالشكل
املتوقع مما قد يؤدي إلى انحراف النتائج الخاصــة بعمليات الصــندوق عن املخطط له .كما أنه بعد إعالن النتائج املالية
للشـ ــركة فان الس ــعر السـ ــو ي لس ــهمها قد يتحرك في اتجاه مخالف لتلك التوقعات ،نتيجة لعوامل أخرى غير متوقعة.
وبالتالي خسارة جزء من راس املال مما قد يوثر سلبا على استثمارات الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
الصندوق جديد في مفهومه ،وليس له سجل أو بيانات أداء سابق وبالتالي اليستطيع املستثمرون املحتملون االطالع على
االداء الســابق لصــندوق قبل اتخاذ قرارهم باالســتثمار فيه  ،وال يمكن إعطاء تأكيد بأن أهداف الصــندوق االســتثمارية
ستتحقق.
تتعرض أسـعار األسـهم في األسـواق الثانوية لتقلبات حادة قد تتضـمن حركة هبوط حاد ومفاجئ وال يمكن إعطاء ضـمان
أو تأكيد لألداء املس ــتقبلي لألوراق املالية كما أن س ــجالت األداء املاض ــية ال تعكس ما س ــيتحقق في املس ــتقبل .قد تكون
تقلبات أســعار األســهم في األســواق الناشــئة أكبر مما هو ســائد في أســواق األوراق املالية املتطورة مما قد يشــكل مخاطر
على اس ــتثمارات الص ــندوق في حالة الهبوط الحاد واملفاجئ للقيمة الس ــوقية لألس ــهم مما قد يوثر س ــلبا على اس ــتثمارات
الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
املخاطر الناتجة عن تركز اســتثمارات الصــندوق في عدد من قطاعات ســوق األســهم والذي يجعل اداء الصــندوق عرضــة
للتقلبات نتيجة التغير الجوهري في األوضــاع الخاصــة بتلك القطاعات اذا كانت أســهم مصــدر معين او قطاع معين تمثل
جزءا هاما من القيمة الس ــوقية ألص ــول الص ــندوق االمر الذي قد يؤثر س ــلبا على اس ــتثمارات الص ــندوق وادائه وعلى
مالكي وحدات الصندوق.
يعتمد مدير الصندوق شأنه شأن أي مدير استثماري على العنصر البشري بشكل كبير ،وبالتالي فأن الصندوق قد يتأثر
س ــلبا بخس ــارة املدراء التنفيذيين واملوظفين املرتبطين بأعمال الص ــندوق وص ــعوبة توفير بدائل على املس ــتوى ذاته من
الخبرة على املدى القصير ،مما قد يوثر سلبا على استثمارات الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.

مخ ـ ــاطر صـ ـ ـ ــعوب ـ ــات قد تتعرض ســوق األســهم الســعودية لصــعوبات في التداول بحيث يتعســر اســترداد أو تقويم وحدات الصــندوق إال أن في
هذه الحالة فأن املخاطر التي تواجة الص ـ ــندوق هي ذاتها التي س ـ ــتواجه جميع املس ـ ــتثمرين في هذا الس ـ ــوق ولن تكون
التداول:
مقتصرة على الصندوق فقط ،مما قد يوثر سلبا على اداء الصندوق .
تتعلق مخاطر السوق بالتقلبات املحتملة التي يمكن أن تحدث في أسواق األسهم التي يستثمر فيها الصندوق .إن القيمة
مخاطر السوق:
الس ــوقية ألس ــهم الش ــركات الجديدة والناش ــئة تكون عرض ــة لحركة الص ــعود والهبوط التي قد تحدث في أس ــواق األوراق
املالية وفي بعض األحيان بشـ ـ ــكل مفاجئ وغير متوقع .وفي هذه الحاالت قد يتعرض الصـ ـ ــندوق للمخاطر التي تنتج عن
الحركة العكســية املفاجئة ألســواق األســهم والتي يمكن أن تحدث اســتجابة ألية معلومات تتعلق باملردودات االقتصــادية
السالبة ،أو التغير في سلوكيات املستثمرين ،التي تؤدي إلى ارتفاع القيمة السوقية لألسهم بشكل مبالغ فيه .مما قد يوثر
سلبا على استثمارات الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
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مـ ـخ ـ ــاط ــر مـ ــرتـ ـبـ ـط ـ ــة إن تطبيق الضـوابط الشـرعية على اسـتثمارات الصـندوق تحد بشـكل عام من نطاق وعدد األسـهم املتاحة لالسـتثمار من
بالضوابط الشرعية :قبل الص ــندوق كما أن الش ــركات التي يس ــتثمر فيها الص ــندوق بعد االس ــتحواذ على أس ــهمها قد تتجاوز املعايير الش ــرعية
املس ــموح هها مما يدفع الص ــندوق للتخلص من أس ــهم تلك الش ــركات في أوقات قد تكون غير مالئمة .إن حدوث مثل تلك
الحاالت قد يحد من نطاق الفرص االســتثمارية املتاحة للصــندوق .مما قد يوثر ســلبا على اســتثمارات الصــندوق وادائه
وعلى مالكي وحدات الصندوق.
املخاطر السياسية :قد يتأثر أداء الص ــندوق بحاالت عدم اليقين التي تنتج عن تغيرات س ــياس ــية غير مالئمة قد تحدث على نطاق قطري أو
إقليمي أو عاملي قد تؤثر على أداء األسواق الثانوية وعلى القيمة السوقية لألوراق املالية التي يستثمر فيها الصندوق .مما
قد يوثر سلبا على استثمارات الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر تنتج هذه املخاطر عن التغيرات االقتصـ ـ ــادية وظروف السـ ـ ــوق ،وحاالت عدم اليقين املصـ ـ ــاحبة للتغير في سـ ـ ــياسـ ـ ــات
الحكومات ،أو عن حاالت فرض القيود على حركة انتقال ر وس األموال ،أو التغير في القوانين واألنظمة واملتطلبات
االقتصادية:
الض ـ ـرائبية ،وحاالت الركود أو األزمات االقتصـ ــادية التي تسـ ــود األسـ ــواق املختلفة .مما قد يوثر سـ ــلبا على اسـ ــتثمارات
الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
إن متطلبات األنظمة ومعايير اإلفص ــاح قد تكون أقل في بعض أسـ ــواق األوراق املالية الناش ــئة عنها في الدول املتقدمة.
املخاطر النظامية:
وعليه ،قد تكون املعلومات العامة املتاحة عن شــركة معينة مصــدرة ألوراق مالية محدودة ،وقد تكون املعلومات العامة
التي تتعلق بالنتائج املالية وخطط التوس ـ ــع املس ـ ــتقبلية للش ـ ــركات غير واض ـ ــحة أو دقيقة .كما أنه من املحتمل إغفال
بيانات جوهرية أو وجود بيانات غير صحيحة قد يتم على أساسها اتخاذ قرارات استثمارية مما قد يؤثر سلبا على األداء.
مما قد يوثر سلبا على استثمارات الصندوق وعلى مالكي وحدات الصندوق.
مخاطر الســيولة تعني الســرعة والســهولة التي يمكن يهما تحويل األصــول إلى نقد دون حدوث خســارة في قيم ها الســوقية.
مخاطر السيولة:
قد تواجه الصــندوق مخاطر عدم إمكانية بيع بعض اســتثماراته بســبب الظروف االقتصــادية أو بســبب ظروف الســوق.
مما قد يوثر سلبا على استثمارات مالكي وحدات الصندوق.
مخاطر االستثمار في هي جميع املخــاطر التي قــد تتعرض لهــا ص ـ ـ ـ ـنــاديق االسـ ـ ـ ــتثمــار األخرى الواردة في هــذا البنــد او البنود الواردة في تلــك
صناديق إستثمارية  :الصـ ـ ــناديق ،والتي قد تتعرض لها صـ ـ ــناديق األسـ ـ ــتثمار األخرى التي يكون الصـ ـ ــندوق مسـ ـ ــتثمرا فيها مما قد يؤدي إلى
إنخفاض قيمة وحدات الصندوق ،وقد يوثر سلبا على اداء الصندوق و مالكي وحدات الصندوق.
م ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر تضـ ـ ـ ـ ـ ــارب تنشــأ هذه املخاطر في األوضــاع التي تتأثر فيها موضــوعية واســتقاللية قرار مدير الصــندوق بمصــلحة شــخصــية مادية او
معنوية تهمه على حســاب الصــندوق .او في حال نشــوء تضــارب في املصــالح بين الصــندوق وصــناديق اســتثمارية اخرى او
باملصالح:
محاف اس ــتثمارية مدارة من قبل مدير الص ــندوق والذي قد يؤثر على قرارات مدير الص ــندوق في اختيار اس ــتثماراته،
مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
مـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاط ـ ـ ــر ك ـ ـ ــوارث تؤثر الكوارث الطبيعية على اداء كافة القطاعات االقتصـ ـ ــادية واالسـ ـ ــتثمارية والتي قد يكون لها تاثير سـ ـ ــلبي على اداء
الصــندوق خارج عن ارداة مدير الصــندوق مثل الزالزل والبراكين والتقلبات الجويه الشــديدة وغيرها ،مما قد يؤثر ســلبا
طبيعية:
على استثمارات الصندوق وادائة وعلى مالكي وحدات الصندوق
تتعلق مخاطر االفصـ ــاح بإمكانية اغفال بيانات جوهرية فيها او قيام الشـ ــركات املدرجة في افصـ ــاحاتها الدورية بإغفال
مخاطر االفصاح:
بيانات جوهرية او تقديم بيانات غير ص ــحيحة او عدم وجود بيانات غير ص ــحيحة في نش ــرة إص ــدار الطروحات االولية.
وبالنظر العتماد مديرالصـ ــندوق بشـ ــكل جوهري في اتخاذ قرار االسـ ــتثمار على املعلومات التي يفصـ ــح عنها فان مخاطر
اتخاذ قرار اس ـ ــتثماري غير س ـ ــليم تظل احتماال قائما في حالة إغفال بيانات جوهرية او وجود بيانات غير ص ـ ــحيحة في
نشرات إصدار الشركات .مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وادائة وعلى مالكي وحدات الصندوق.
ان الشـ ــركات وصـ ــناديق االسـ ــتثمار التي يسـ ــتثمر فيها الصـ ــندوق معرضـ ــين للمخاطر القانونية حيث انهم معرضـ ــين الى
مخاطر قانونية:
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مخاطر اإلقتراض

مـ ـخ ـ ــاط ــر عـ ـمـ ـلـ ـيـ ــات
االسترداد الكبيرة

امل ـخ ـ ــاط ــر امل ـت ـع ـل ـقـ ــة
باملصدر

الخض ـ ــوع الجراءات او عقوبات تنظيمية من قبل الجهات الرقابية املعنية باإلشـ ـ ـراف على اعمالهم او من قبل اطراف
اخرى .وكذلك قد يكونوا طرفا في دعاوى قضائية .إضافة الى ذلك ،قد يتأثر الوضع املالي للشركات نتيجة إلصدار قوانين
وأنظمة جديدة او حدوث تغيرات في األنظمة الحالية مماقد يؤثر ســلبا على قيمة اســتثمارت الصــندوق في تلك الشــركات
او الصناديق والذي بدوره قد يؤثر على اداء الصندوق وعلى مالكي وحدات الصندوق.
في حالة اقتراض الصندوق لغرض ادارة الصندوق وتأخره عن سداد ااملبالغ املقترضة في وق ها املحدد ألسباب خارجة عن
إرادة مدير الصـندوق ،فقد يترتب على ذلك رسـوم تأخير سـداد أو أن يضـطر مدير الصـندوق لتسـييل بعض اسـتثماراته
لسداد القروض مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي الوحدات في الصندوق.
في حالة ورود طلبات استرداد كبيرة تتجاوز العشرة باملائة ( )10%من اصول الصندوق في يوم تعامل معين ،قد يكون من
الصــعب على الصــندوق توفير اموال كافية لتلبية طلبات اإلســترداد مما قد ينتج عنه تأجيل طلبات االســترداد اضــافة الى
انه قد يضـ ــطر الصـ ــندوق الى تسـ ــييل جزء من اصـ ــوله في اوقات غير مالئمة مما قد يؤثر سـ ــلبا على اسـ ــتثمارات واداء
الصندوق وعلى مالكي وحدات الصندوق.
وهي مخاطر التغير في األوض ــاع املالية للمص ــدر نتيجة لتغيرات في اإلدارة او الطلب او على منتجاته أو خدماته .وتش ــمل
هذه املخاطر تعرض املصــدر إلجراءات قانونية بس ـبب مخالفات قد يرتكبها مما قد يؤدي الى انخفاض قيمة اســهمه مما
قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق
هي املخاطر الناتجة عن تغير في اس ــعار الفائدة ،والتي قد تؤثر على قيمة األوراق املالية واس ــهم الش ــركات التي يس ــتثمر
فيها الصندوق مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائة وعلى مالكي وحدات الصندوق.
قد ينخفض عدد الطروحات األولية في بعض األحيان ،مما يقلل من فرص الصــندوق في تحقيق عوائد متواصــلة والذي
قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.

م ـ ـخ ـ ــاطـ ــر ت ـ ـق ـ ـل ـ ـب ـ ــات
اسعار الفائدة
م ـخ ـ ــاط ــر ان ـخ ـفـ ــاض
ع ـ ــدد الـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــات
األولية
مخاطر اإلس ــتثمار في اســهم الشــركات العامة يتم طرحها طرحا عاما من خالل الطروحات األولية في الســوق األولي .وقد يتضــمن اإلســتثمار في
الطروحات األولية مخاطر محدودية األس ــهم املتاحة لإلكتتاب فيها خالل فترة الطروحات األولية العامة .كما ان معرفة
الطروحات األولية
املس ــتثمر بالش ــركة املص ــدرة لألس ــهم قد تكون غير كافية او قد يكون لها تاريخ أداء محدد ،كما ان الش ــركات املص ــدرة
لألوراق املالية قد تنتمي لقطاعات اقتصـ ـ ــادية جديدة ،وبعض الشـ ـ ــركات قد تكون في مرحلة التطوير وال تحقق دخال
تشـ ــغيليا على املدى القصـ ــير مما يزيد من مخاطر اإلكتتاب في اسـ ــهمها ،مما قد يؤثر سـ ــلبا على اسـ ــتثمارات الصـ ــندوق
وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
مخاطر اإلسـ ـ ــتثمارفي سوق األسهم السعودية تعد من األسواق الناشئة التي تصنف بأنها مرتفعة املخاطر .وقد تواجه ايضا نقصا في السيولة
نتيجة هبوط حاد في اســعار األســهم او زيادة حادة في التضــخم او تباطؤ في اإلقتصــاد ،وبالتالي يؤثر ذلك على الصــندوق
االسواق الناشئة
بشكل سلبي بسبب التذبذب في اسعار األسهم او انخفاض احجام التداول عليها.
مخ ـ ــاطر التصـ ـ ـ ــنيف في حال انخفاض التصنيف اإلئتماني ألي من ادوات اسواق النقد التي يستثمر ههاالصندوق ،قد يضطر مدير الصندوق
الى التخلص منها ،ممايؤثر على اصول الصندوق والذي يدوره سيؤثر على سعر الوحدة.
الألئتماني
مخاطر ذات العالقة يمكن لحقوق األولوية ان تتعرض لتقلبات وتحقق مستوى اداء معاكس الداء السوق بشكل اكبر مقارنة باألنواع األخرى
من فئات األسـ ـ ـ ــهم األخرى .ويعد كال من مخاطر تأخر اإلدراج ،واملشـ ـ ـ ــاركه املحدودة او عدم املشـ ـ ـ ــاركة في مثل هذه
بحقوق األولوية
الطروحات من املخاطر األس ـ ــاس ـ ــية التي تتعرض لها حقوق األولوية .ان القيمة الس ـ ــوقية لحقوق الش ـ ــركة خالل فترة
الطرح قد التعكس القيمة السـ ــوقية للحقوق بعد الطرح باإلضـ ــافة الى ان السـ ــعر السـ ــو ي لسـ ــهم الشـ ــركة قد اليكون
مس ـ ــتقرا وقد يكون عرض ـ ــة للتقلبات الناتجة عن التغير في اتجاهات الس ـ ــوق ذات العالقة بحقوق الش ـ ــركة او بأس ـ ــهم
الش ــركة القائمة .وتوقعات الس ــوق للس ــعر املحتمل للحقوق مما قد يس ــبب تذبذبات س ــعرية والتي بدورها قد يكون لها
تاثيرا سلبي على سعر الوحدة.
44

م ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر ت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ــق قد يؤدي تعليق التداول في السوق ككل او في مجموعة من األوراق املالية الي عدم توفر النقد او فقدان عدد من الفرص
التداول
اإلســتثمارية مما ،قديؤثر ســلبا على اصــول الصــندوق وعلى ســعر الوحدة في الصــندوق ،وبالتالي قد يؤثر ســلبا على اداء
الصندوق ،وعلى مالكي الوحدات.
قد يتحمل مالكي الوحدات اآلثار الزكوية والضــريبية املترتبة على اإلشــتراك او اإلحتفاظ او اإلســترداد للوحدات بموجب
مخاطر الضريبة
القوانين الس ـ ــارية في البلدان التي يحملون جنس ـ ــي ها او رخص ـ ــة األقامة فيها او تعتبر محل اقامة عادية لهم او موطنا
والزكاة و مخاطر
مختارا .ويتحمل مالكي الوحدات مسؤولية دفع الضريبة والزكاة ان وجدت على استثمارتهم في الصندوق او على اي زيادة
ضريبة القيمة
في راس املال الناشئة عنها .وقد يترتب على ذلك اثر سلبي على اصول الصندوق وسعرالوحدة ،وبالتالي قد يؤثر سلبا على
املضافة:
اداء الصندوق وعلى مالكي الوحدات .كما بتاريخ هذه الشروط واالحكام ،ال يخضع االستثمار في الصندوق لضريبة دخل
أو ضــريبة اســتقطاع أو ضــريبة على األرباح الرأســمالية أو أي ضــريبة أخرى ذات صــلة ،إال أنه تم البدء بتطبيق ضــريبة
القيمة املضــافة في اململكة من  1يناير 2018م .وبموجب الالئحة التنفيذية لضــريبة القيمة املضــافة الصــادرة مؤخرا في
اململكة ،فإنه ليس من املتوقع أن يخضع االستثمار في الصندوق لضريبة القيمة املضافة ،إال أنه ينبغي على املستثمرين
طلب املشورة فيما يتعلق بتأثير ضريبة القيمة املضافة فيما يتعلق باستثمارهم في الصندوق.
مخاطر تأخر ادراج  :من املمكن ان يحدث تأخير في ادراج اس ــهم ش ــركة ما تم اإلكتتاب في اس ــهمها خالل فترة الطرح األولي لفترة غير محددة.
وذلك قد يؤدي الى عدم قدرة الصـ ــندوق على اإلسـ ــتفادة من املبالغ التي تم اسـ ــتثمارها في الطرح األولي وبالتالي قد يؤثر
سلبا على اداء الصندوق وعلى مالكي الوحدات..
مخاطر اإلس ــتثمار في اإلستثمار في السوق املوازية ( نمو) ذو مخاطر عالية ومنها مخاطر شح السيولة ،مخاطر التذبذب الكبير في سعر السهم
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق املـ ـ ــوازيـ ـ ــة ومخاطر الشفافية.
(نمو):
مخاطر طبيعة االستثمار:
االســتثمار في الصــندوق يتطلب التزاما كما هو مبين في هذه الشــروط واألحكام ،مع عدم وجود ضــمانات لتحقيق عوائد
على رأس املال املسـ ـ ــتثمر .لن يكون هناك أي ضـ ـ ــمانات بأن الصـ ـ ــندوق سـ ـ ــوف يتمكن من تحقيق عوائد إيجابية على
اســتثماراته في الوقت املناســب أو في أي وقت على اإلطالق .وقد ال تكون هناك إمكانية لبيع أصــوله أو التصــرف فيها .وإذا
ما تقرر التصــرف فيها بالبيع قد ال تكون هناك إمكانية لبيعها بســعر يعتقد مدير الصــندوق أنه يمثل القيمة العادلة لها
أو أن يتم بيعها في اإلطار الزمني الذي يطلبه الصــندوق .وبناء على ما ســبق ،فإن الصــندوق قد ال يتمكن أبدا من تحقيق
أي عائد على أصوله.
امل ـخ ـ ــاط ــر امل ـت ـع ـل ـقـ ــة مخاطر االستثمار العقارية:
بالص ـ ــناديق العقارية االس ـ ــتثمارات في الص ـ ــناديق العقارية املتداولة في اململكة تتأثر بالظروف االقتص ـ ــادية املحلية ،ولذلك فإن املؤشـ ـ ـرات
االقتصــادية العامة مثل النمو االقتصــادي وعرض النقد وأســعار الفائدة املحلية وغيرها من العوامل ســتؤثر على عوائد
املتداولة:
الصندوق وتوزيعاته.
مخاطر السيولة:
ال ينبغي النظر إلى كون الصــندوق متداول في الســوق املالية الســعودية (تداول) كإشــارة إلى أنه ســوف يكون هناك ســوق
نشـط ذا سـيولة للوحدات أو أنه سـوف يتطور ،أو أنه في حال تطوره ،بأنه سـوف يسـتمر على ذلك الحال .وفي حال عدم
تطور السوق ذو نسب سيولة عالية ،فقد تتأثر سيولة الوحدات وأسعار تداولها على نحو سلبي .وباإلضافة إلى ذلك ،في
حال عدم تطوير هذه السـ ــوق ،قد يكون للتعامالت الصـ ــغيرة نسـ ــبيا تأثير سـ ــلبي كبير على أسـ ــعار الوحدات ويكون من
الص ــعب تنفيذ تعامالت تتض ــمن عددا كبيرا من الوحدات بس ــعر ثابت .وقد يش ــير العدد املحدود من الوحدات  /مالكي
الوحدات إلى وجود مستويات سيولة محدودة في هذه الوحدات األمر الذي قد يؤثر سلبا على ما يلي:
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قدرة املستثمر على تحقيق مردود من بعض أو كل استثماراته
الس ــعر الذي من خالله يتم تداول الوحدات في الس ــوق .باإلض ــافة إلى أنه قد يتم إص ــدار نس ــبة كبيرة من الوحدات إلى
عدد محدود من املستثمرين ،وهو األمر الذي يؤثر سلبا على سيولة السوق.
 يقر مالك الوحدات بتحمل كامل املسؤولية عن اي خسارة مالية قد تنتج عن االستثمار في الصندوق علما ان سعر الوحده معرض لالنخفاضو عند االسترداد و قد ال يستلم كامل املبلغ املستثمر عند االشتراك.
 إن االس ــتثمار في الص ــندوق ال يعد وديعة لدى أي بنك محلي يس ــوق أو يبيع األوراق املالية أو تابع لص ــندوق االس ــتثمار .ويتحمل مالكي وحداتالص ـ ـ ــندوق مس ـ ـ ــؤولية أية خس ـ ـ ــائر مالية قد تترتب على االس ـ ـ ــتثمار في الص ـ ـ ــندوق ،عدا في حاالت التعدي أو اإلهمال أو التقص ـ ـ ــير من قبل
مديرالصندوق القابلة لإلثبات نظاما .وعلى املستثمر أن يمتلك القدرة على تقبل أي مخاطر محتملة وتحملها دون أن تترك تبعات جوهرية.
 .4معلومات عامة:
أ .الفئة املستهدفة لالستثمار في الصندوق:
املستثمرين األفراد أو املؤسسات من القطاع الحكومي أو الخاص من املستثمرين املحليين أو األجانب املؤهلين.
ب .سياسة توزيع األرباح:
لن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح على مالكي الوحدات وسوف يعاد استثمارها في الصندوق لصالح مالكي الوحدات.
 األداء السابق لصندوق اإلستثمار: .1العائد الكلي لسنة واحدة وثاللث سنوات وخمس سنوات أو منذ التأسيس.

العائد %
% 5.77-

الفترة
سنة واحدة

%11.87-

منذ الت سيس

 .2أداء صندوق اإلستثمار باملقارنة مع املؤشر اإلسترشادي على مدار الخمس سنوات املاضية أو منذ التأسيس.
Arbah Saudi Equity Fund
Arbah Saudi Equity Index

10%
5%
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-2.23%

-5%
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-15%
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د -قائمة حقوق املال وحقوق التصوي 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.

•

•

ه -مسؤوليات مال الوحدات:
يتحمل مالك الوحدات كامل املسؤولية عن أي خسارة مالية قد تنتج عن االستثمار في الصندوق.
و -الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق:
ملجلس إدارة الص ــندوق الحق في إنهاء الص ــندوق وذلك بناء على توص ــيات مدير الص ــندوق بأن قيمة أص ــول الص ــندوق أو معدل العائد املسـ ـ هدف غير
كافية ملواصـ ـ ــلة تشـ ـ ــغيل الصـ ـ ــندوق ،أو هناك تغييرا في النظم واللوائح أو في حالة حدوث أي ظروف أخرى يعتبرها مدير الصـ ـ ــندوق سـ ـ ــببا لتصـ ـ ــفية
الص ــندوق ،او ان هناك حدثا متوقعا س ــيؤدي إلى إعتبار وجود الص ــندوق غير نظامي ،اإلجراءات الخاص ــة بإنهاء الص ــندوق كما جاء في الئحة ص ــناديق
اإلستثمار:
•

إذا رغب مدير الصـندوق في إنهاء الصـندوق ،فيجب عليه إشـعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا برغبته في ذلك قبل مدة التقل عن ( )21يوما
من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق العام فيه ،دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.
إذا كانت مدة الص ــندوق العام محددة وفقا لش ــروط وأحكام الص ــندوق ،فيجب على مدير الص ــندوق إنهاء الص ــندوق فور إن هاء تلك املدة،
وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا قبل إن هاء مدة الصندوق بمدة التقل عن ( )21يوما.
على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور إن هائه ،وذلك دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.

•

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

•
•

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

رسوم اإلشترا :

ما تص ــل نس ــبته إلى اثنان في املائة ( )2%كحد اقص ـ ى من مبلغ االش ــتراك (يكون الدفع مقدما) ،يدفعها مالك الوحدات املحتمل ويتم خص ــمها من مبلغ
االشتراك.
• رسوم إدارة مديرالصندوق:
يدفع الصــندوق رســوم إدارة ما نســبته واحد وخمســة وســبعون من مائة في املائة ( )1.75%ســنويا من صــافي قيمة أصــول الصــندوق (تحتســب هذه
الرســوم وتتراكم في كل يوم تقويم و تدفع شــهريا) إلى مدير الصــندوق نظير إدارته للصــندوق وكما هو موضــح في ملخص اإلفصــاح املالي رقم (،)34
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وتصبح تلك الرسوم مستحقة الدفع وواجبة السداد خالل خمسة أيام عمل بعد نهاية كل شهر في كل سنة مالية.
•

رسوم أمين الحفظ و رسوم املصاريف اإلدارية:

يتكفل الصندوق كذلك بدفع رسوم سنوية بنسبة ثالثه من مائة في املائة ( )%0.03وبحد أدنى  30ألف ريال سعودي سنويا ،وباالضافه الى  1من مائه في
املائه( )%0.01رسوم تداول وبحد أقص ى  250ألف ريال لرسوم تداول تحتسب هذه الرسوم وتتراكم في كل يوم تقويم بناء على صافي قيمة أصول
الصندوق ويتم اقتطاعها شهريا.
• رسوم نشر املعلومات على موقع تداول:
دفع مبلغ مقطوع قدرة  5.000ريال سعودي سنويا لصالح شركة السوق املالية "تداول"  .وتحسب هذه الرسوم وتتراكم كل يوم تقويم وتستقطع
من صافي قيمة اصول الصندوق ويتم اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق.
•

الرسوم الرقابية:
يتحمل الصندوق الرسوم الرقابية للصندوق سنويامبلغ مقطوع وقدره ( )7500ريال سنويا ،وتحسب هذه الرسوم وتتراكم كل يوم تقويم من صافي
قيمة اصول الصندوق ويتم اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق.

•

رسوم اإلسترداد:
اليوجد

•

رسوم اإلسترداد املبكر:
اليوجد

•

رسوم املحاسب القانوني:
سيحصل املحاسب القانوني على مبلغ خمسة وعشرون ألف ( )25,000ريال سعودي في السنة املالية تحسب وتتراكم كل يوم تقويم بناء على صافي
قيمة اصول الصندوق وتستقطع سنويا.
مصاريف تمويل الصندوق:
تدفع حسب االسعار السائدة في السوق  .وتستقطع من صافي قيمة اصول الصندوق وتحسب هذه الرسوم وتتراكم كل يوم تقويم ويتم اقتطاعها
في نهاية كل سنة مالية للصندوق.
مكاف ت أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقلين:
يتحمل الصـندوق مصـاريف مكافآت أعضـاء مجلس إدارة الصـندوق املسـتقلين ،حيث يحصـل كل عضـو مسـتقل على مبلغ ( )5,000خمسـة أالف

•

•

ريال سـعودي لكل اجتماع وبعدد أربعة اجتماعات في السـنة املالية بحد أقصـ ى وبما يعادل  40,000ريال سـعودي لالعضـاء املسـتقلين ككل تحسب
هذه الرسوم وتتراكم كل يوم تقويم وتدفع املكافاه بعد كل اجتماع ملجلس ادارة الصندوق.
•

رسوم اعضاء الهيئة الشرعية:
يتحمل الص ــندوق مص ــاريف مكافآت أعض ــاء الهيئة الش ــرعية حيث يحص ــل كل عض ــو على مبلغ ( )8000ثمانية أالف ريال س ــعودي وبما يعادل
 24000ريال سـعودي العضـاء الهيئة ككل ،وتحسـب هذه الرسـوم وتتراكم كل يوم تقويم من صـافي قيمة اصـول الصـندوق ويتم اقتطاعها في نهاية
كل سنة مالية للصندوق.

•

مصاريف التعامل:
يتحمل الصــندوق كافة مصــاريف التعامل املتكبدة في عملية بيع وشـراء األســهم في ســوق األســهم الســعودية بناءا على األســعار الســائدة واملعمول هها
في األسواق التي يستثمر الصندوق فيها ويتم سدادها من أصول الصندوق  ،عند تنفيذ الصفقات  .وسيتم االفصاح عن اجمالي قيم ها في التقارير
السنوية املدققة والنصف سنوية وملخص اإلفصاح املالي في نهاية كل سنة مالية للصندوق.
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•

ضريبة القيمة املضافة :
ســيتم تطبيق ضــريبة القيمة املضــافة حســب تعليمات الالئحة التنفيذية الصــادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل على جميع الرســوم واملصــاريف
واألتعاب والتكاليف.
ب -جدول يوضح جميع الرسوم واملصاريف:
انواع الرسوم

رسوم االشترا
اتعاب االدارة

طريقة احتساب الرسوم واملصاريف
ترردفع مقرردمررا قبررل االش ر ر ر ررترا في الص ر ر ر رنرردوق م قبررل العميررل
وتخصم م مبلغ االشترا
تحتسر ر ررب وتتراكم في كل يوم تقويم وتسر ر ررتقطع م صر ر ررافي قيمة
اصول الصندوق شهريا (اصول الصندوق× النسبة املئوية)

رسرروم امين الحفظ وامين السررجل ومقدم نس ر ر ر ربررة ثالثرره م مررائررة في املررائررة ( )%0.03وبحــد أدنى  30ألف
الخدمات االدارية
ري ـ ــال سـ ـ ـ ــعودي س ر ر ر ررنوي ر ررا ،وب ر رراالض ر ر ر ر ر رراف ر رره الى  1م م ر ررائ ر رره في

رسوم املحاسب القانوني
مصاريف التعامل
رسوم نشر البيانات على موقع تداول

رسوم املؤشر االسترشادي

أتعاب اعضاء مجلس االداره املستقلين

مكاف ة أعضاء الهيئة الشرعية

الرسوم الرقابية

مالحظات

املائه( )%0.01رس رروم تداول وبحد أقص ر ى  250ألف ريال لرس رروم
تداول تحتسر ر ررب هذه الرسر ر رروم وتتراكم في كل يوم تقويم بناء على
صافي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها شهريا.
تحسب وتتراكم كل يوم تقويم م صافي قيمة اصول الصندوق
وتخصم سنويا() ريال سعودي
تحسررب في حال وجود صررفقات بضرررب إجمالي قيمة الصررفقة في
النسبة املئوية لتكلفة العلمية.
مبلغ خمس ر ر ر ررة االف ( )5,000ريال س ر ر ر ررعودي في الس ر ر ر ررنة املالية
تسررتقطع سررنويا.تحتسررب وتتراكم كل يوم تقويم م صررافي قيمة
اصول الصندوق وتخصم سنويا() ريال سعودي
مبلغ ( )8,000دوالر أمريكي ،أي مررا يعررادل حرراليررا ( 30,000ريررال
سعودي) للسنة األولى م عمل الصندوق ،ومبلغ ( )7,000دوالر
أمريكي ،أي ما يعادل حاليا ( 26,250ريال سر ر ررعودي) للسر ر ررنوات
الالحقة،و تدفع ملزود الخدمة وهو شر ر ر ررركة سر ر ر ررتنادرد أند بورز
وتحس ر ررب هذه الرس ر رروم وتتراكم كل يوم تقويم م ص ر ررافي قيمة
اص ر ر ر ررول الص ر ر ر رنرردوق ويتم اقتطرراعهررا في نهررايرة كرل س ر ر ر رنررة مراليرة
للصندوق.
مبلغ ( )5,000خمس ر ر ررة أالف ريال س ر ر ررعودي لكل اجتماع وبعدد
أربعررة اجتمرراعررات في الس ر ر ر رنررة املرراليررة بحررد أقص ر ر ر ر ى 20000ريررال
س ر ررعودي س ر ررنويا لكل عض ر ررو مس ر ررتقل وبما يعادل  40,000ريال
سررعودي تحسررب وتتراكم كل يوم تقويم م صررافي قيمة اصررول
الص ر ر ررندوق لالعض ر ر رراء املس ر ر ررتقلين ككل وتدفع املكافاه بعد كل
اجتماع ملجلس ادارة الصندوق
حيث يحص ر ررل كل عض ر ررو على مبلغ ( )8,000ثمانية أالف ريال
سعودي سنويا وبما يعادل  24,000ريال سعودي العضاء الهيئة
ككل ،و تحسب وتتراكم في كل يوم تقويم م صافي قيمة اصول
الصندوق وتدفع املكافاه سنويا.
مبلغ سر رربعة االف وخمسر ررمائة ( )7,500ريال سر ررعودي في السر ررنة
املالية تسررتقطع سررنويا.تحسررب وتتراكم كل يوم تقويم م صررافي
قيمة اصول الصندوق وتخصم سنويا() ريال سعودي

اجمالي الرسوم
متوسط صافي قيمة األصول لعام xxxx

49
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 مقابل الصفقات التي يجوز فرضها فيما يتعلق برسوم االشترا واالسترداد :الينطبق
د -العموالت الخاصة ملديرالصندوق:
ال ينطبق
ه -مثال إفتراض ي يوضح جميع الرسوم واملصاريف ومقابل الصفقات التي دفع م أصول الصندوق:
بافتراض ان عميال ما اس ررتثمر بالص ررندوق مبلغ مائة الف ريال س ررعودي ( 100,000ريال س ررعودي) والذي يبلغ حجمة عش رررة ماليين ريال س ررعودي
( 100,000,000ريال سعودي) وكان العائد السنوي عشرة باملائة (.)10%
نوع الرسوم

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

رسوم االشترا
إجمالي أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين (نسبة
%0.04
وتناسب)
%0.024
مكاف ة أعضاء الهيئة الشرعية
%0.0025
أتعاب املحاسب القانوني
%0.0075
الرسوم الرقابية
رسوم نشر البيانات على موقع تداول
% 0.005
%0.03
رسوم املؤشر االسترشادي
1.75%
أتعاب اإلدارة
%0.04
رسوم أمين الحفظ وأمين السجل ومقدم الخدمات اإلدارية
%1.92
إجمالي الرسوم
%8.08
صافي العائد املحقق خالل الفترة
مبلغ االستثمارنهاية املدة
*نسبة قيمة الرسوم= (قيمة الرسوم م صافي قيمة األصول÷ املبلغ املستثمر )×100
**قيمة الرسوم من صافي قيمة األصول= (مبلغ الرسوم السنوي ÷ حجم الصندوق)× املبلغ املستثمر

قيمة الرسوم م صافي قيمة األصول سنوي
ريال سعودي**
 2,000ريال سعودي (غير مبلغ االستثمار)
40ريال سعودي سنويا
 24ريال سعودي سنويا
 25ريال سعودي سنويا
 5.7ريال سعودي سنويا
 5ريال سعودي سنويا
 30ريال سعودي سنويا
 1,750ريال سعودي سنويا
 40ريال سعودي سنويا
 1920ريال سعودي سنويا
 8080ريال سعودي
108080ريال سعودي

 .6التقويم والتسعير:
أ -تفاصيل كيفية تقويم أصول الصندوق:
يحتسب سعر وحدة الصندوق في األيام املوضحة في امللحق (يوم التقويم) ،على أساس أسعار األوراق املالية تحت اإلدارة عند إغالق السوق
(يوم التقييم) .إذا لم يكن يوم التقييم يوم عمل ،فس ــيحتس ــب التقييم في يوم التقييم النظامي التالي .إذا لم تتوفر أس ــعار اإلغالق لألص ــول
تحت اإلدارة في يوم التقييم ألي سبب كان ،فستعتمد أسعار اإلغالق السابقة املتاحة للتقييم .وسيتم احتساب صافي قيمة األصول ألغراض
الش ـراء أو االســترداد من خالل طرح التزامات الصــندوق بما فيها الرســوم املبينة في ملخص اإلفصــاح املالي من إجمالي قيمة أصــول الصــندوق
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.
سـيتم احتسـاب صـافي قيمة األصـول للوحدة بغرض شـراء أو اسـترداد الوحدات باسـتخدام املعادلة التالية( :أ) إجمالي القيمة العادلة ألصـول
الصــندوق ناقصــا إجمالي الخصــوم بما في ذلك أي رســوم ومصــروفات على الصــندوق مســتحقة وغير مدفوعة مقســومة على (ب) إجمالي عدد
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وحدات الصندوق القائمة قبل يوم التقييم ذي العالقة.
يجوز ملدير الصندوق أن يوقف التعامل مؤقتا في تعامالت الصندوق إذا ما رأى أن تقييم أصول الصندوق أصبح غير ممكن.
ب -عدد نقاط التقويم وتكرارها:
س ــيتم عمل التقييم للوحدات يومي األحد والثالثاء ،كما س ــيتم اإلعالن عن س ــعر الوحدة في املوقع االلكتروني ملدير الص ــندوق يومي االثنين
واالربعاء كما سيعلن عن سعر الوحدة في املوقع االلكتروني للسوق املالية السعودية (تداول).
-

اإلجراءات املتخذة في حالة التقويم أو التسعير الخاطئ:
 .1في حال تقويم أصــل من أصــول الصــندوق العام بشــكل خاطئ أو حســاب ســعر وحدة بشــكل خاطئ ،فســوف يقوم مدير الصــندوق 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  0,5%أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فورا
في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق (تداول )وفي تقارير الصندوق العام التى يعدها مدير الصندوق.
 .4ســوف يقدم مدير الصــندوق لهيئة الســوق املالية تقاريره املطلوبة وفقا للمادة ( )72من الئحة صــناديق اإلســتثمار ملخصــا بجميع أخطاء
التقويم والتسعير.

د -إحتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات اإلشترا واإلسترداد:
سيتم احتساب صافي قيمة األصول ألغراض الشراء أو اإلسترداد من خالل طرح التزامات الصندوق بما فيها الرسوم املبينة في هذه املذكرة من
إجمالي قيمة أصول الصندوق وثم يحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من هذه العملية على إجمالي عدد وحدات الصندوق.

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 -تاريخ البدء واملدة والسعر االولي:
تاريخ بدء الطرح االولي هو يوم 2017/01/11م
مدة الطرح االولي هي  5أيام .سعر الوحدة عند بداية طرح الصندوق ( )10ريال سعودي.
ب -التاريخ املحدد والنهائي لتقديم طلبات االشترا واالسترداد:
يمكن االش ــتراك في الص ــندوق في يومي األثنين و األربعاء من كل أس ــبوع ،ويعتبر أي اس ــتثمار من املش ــتركين نافذا وس ــيكون االس ــتثمار مبني على
السـ ـ ـ ــعر التالي املعتمد في أقرب يوم تقييم بعد يوم االشـ ـ ـ ــتراك حسـ ـ ـ ــب املحدد في امللحق ،ويتعين على املسـ ـ ـ ــتثمر الراغب في ش ـ ـ ـ ـراء وحدات في
الصندوق سواء كان شخص فردا أو شخصية اعتبارية تعبئة نموذج االشتراك إضافة إلى توقيع هذه الشروط واألحكام الخاصة باالشتراك في
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الصــندوق وتســليمها إلى مدير الصــندوق مرفقا معها قســيمة اإليداع للمبلغ الالزم لالشــتراك أو تفويض بخصــم ذلك املبلغ من الحســاب بالبنك
في أي يوم عمل.
بإمكان املسـ ــتثمر تسـ ــليم نماذج االشـ ــتراك املسـ ــتوفاة عن طريق البريد أو البريد السـ ــريع أو مناولة باليد أو إرسـ ــالها من خالل الوسـ ــائل االلكترونية
املرخص هها وس ـ ــيكون االش ـ ــتراك مرتبطا بوص ـ ــول معلومات االش ـ ــتراك بنجاح وبش ـ ــكل كامل ،علما بان املدير لن يكون مس ـ ــئوال عن عدم وص ـ ــول أو
استالم املعلومات بسبب أي خلل فني في نظام املشترك.
سيتم اعتماد طلب االشتراك الذي يتم استالمه من قبل مدير الصندوق عند استالم املبلغ الالزم لشراء وحدات الصندوق أيام االشتراك أو ما قبل
ذلك حسب املحدد في امللحق املرفق .طلبات االشتراك التي يتم استالمها بعد آخر موعد الستقبال الطلبات املحددة (الساعة  12:00ظهرا من يومي
األحد والثالثاء) ستصبح نافذة في يوم التقييم التالي.
 إجراءات االشترا واالسترداد:•

إجراءات االشترا
يمكن االشــتراك في الصــندوق في يومي األثنين و األربعاء من كل أســبوع ،ويعتبر أي اســتثمار من املشــتركين نافذا وســيكون االســتثمار مبني على
الس ـ ــعر التالي املعتمد في أقرب يوم تقييم بعد يوم االش ـ ــتراك حس ـ ــب املحدد في امللحق ،ويتعين على املس ـ ــتثمر الراغب في ش ـ ـراء وحدات في
الصندوق سواء كان شخص فردا أو شخصية اعتبارية تعبئة نموذج 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.
بإمكان املستثمر تسليم نماذج االشتراك املستوفاة عن طريق البريد أو البريد السريع أو مناولة باليد أو إرسالها من خالل الوسائل االلكترونية
املرخص هها وسيكون االشتراك مرتبطا بوصول معلومات االشتراك بنجاح وبشكل كامل ،علما بان املدير لن يكون مسئوال عن عدم وصول أو
استالم املعلومات بسبب أي خلل فني في نظام املشترك.

•

إجراءات االسترداد
يجوز ملالكي الوحدات اس ــترداد جزء أو كل وحداتهم باس ــتكمال وتوقيع طلب االس ــترداد وتقديم إرس ــال الطلبات املكتملة عن طريق البريد أو
البريد الســريع أو مناولة باليد أو من خالل إرســالها الفاكس ،وفي حالة اإلرســال عن طريق الفاكس ،يجب اإلس ـراع بإرســال أصــل نموذج طلب
االسترداد بصورة فورية عن طريق البريد أو تسليم النموذج باملناولة اليدوية إلى شركة أرباح املالية علما بأن عدم التمكن من تقديم النموذج
األصلي لطلب االسترداد قد يؤدي إلى إلغاء طلب االسترداد؛ ويخضع ذلك لتقدير مدير الصندوق .وإن نموذج طلب االسترداد ،حال تسليمه،
سوف يكون غير قابل لإللغاء ويتعذر تغييره أو سحبه بعد تسليمه بدون موافقة مدير الصندوق.

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

اقص ى فترة زمنية تفصل بين اإلسترداد ودفع عوائد اإلسترداد لحامل الوحدات:
بإمكان املسـ ــتثمر اسـ ــتالم املبلغ املسـ ــترد بموجب حوالة في حسـ ــابه الخاص ،وسـ ــيتم إيداع املبالغ املسـ ــتردة في حسـ ــاب العميل خالل ( )3أيام
عمل كحد أقص ى.
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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 أموال االشرترا املتسرلمة سروف تسرتثمر في الودائع البنكية وصرفقات سروق النقد ،واملبرمة مع طرف خاضرع لتنظيم مؤسرسرة النقد أو
لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خار اململكة،
و -الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه:
الحد األدني  10مالييين ريال سعودي.
ح -اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان إستيفاء متطلب  10ماليين ريال سعودي أو مايعادلها كحد أدني لصافي أصول الصندوق:
في حال طلب هيئة السوق املالية بالقيام بأي إجراء تصحيحي فأن مدير الصندوق سيلتزم بجميع اللوائح والتعليمات ذات العالقة من هيئة السوق املالية.
ط -الحاالت التي يؤجل أو يعلق معها التعامل في وحدات الصندوق واإلجراءات املتبعة:
 .1يحتف مدير الصندوق بالحق في رفض اإلشتراك في الحاالت التالية:
أ .في حال أدى هذا اإلش ــتراك الى خرق اللوائح الص ــادرة عن مجلس هيئة الس ــوق املالية التي تطبق على الص ــندوق والتي قد تفرض ــها هيئة
السوق املالية من وقت الى اخر.
ب .في حال عدم تمكن املشترك من استيفاء متطلبات هذه الشروط واألحكام.
ج .في حال عدم تمكن املشترك من تقديم طلب اشتراك في الصندوق موقع ومعتمد.
د .في حال عدم تمكن املشترك من استيفاء مبلغ اإلشتراك املطلوب.
اذا تم رفض طلب اإلشتراك ألي سبب يقوم مدير الصندوق بإعادة مبلغ اإلشتراك الى املشترك دون خصم أي مبالغ إشتراكات أن وجدت ،وذلك بموجب
شيك يرسل بالبريد اوعبر تحويل بنكي.
ي -اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل:
أقص ى إجمالي مبلغ استرداد مسموح به في أي يوم استرداد هو عشرة في املائة ( )10%من صافي قيمة أصول الصندوق كما في آخر يوم تقويم .إذا تجاوزت
قيمة طلبات االسترداد هذا املبلغ ،يحق ملدير الصندوق تخفيض جميع طلبات االسترداد على أساس نسبي وتسترد الوحدات بناء على ذلك .ترحل طلبات
االس ــترداد التي ال يتم اس ــتيفا ها في أي يوم اس ــترداد إلى يوم االس ــترداد التالي ويكون لها األفض ــلية ش ــريطة أال تتجاوز قيمة طلبات االس ــترداد ( )10%من
صافي قيمة األصول كما في آخر يوم تقييم.
يجوز ملدير الص ــندوق ،وبناء على تقديره املطلق تأجيل أي طلب اس ــترداد و/أو تحويل أن كان هناك تعليق للتداول في الس ــوق الرئيس ــة التي
يتعامل الصـندوق فيها من خالل األوراق املالية أو األصـول اململوكة ،سـواء كان ذلك بشـكل عام أو فيما يتعلق بأصـول الصـندوق والتي يعتقد
مدير الصندوق بدرجة معقولة أنها أساسية لحساب صافي قيمة أصول الصندوق.
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إذا أدى أي اســترداد إلى خفض اســتثمار املســتثمر في الصــندوق إلى اقل من الحد األدنى الالزم فســيتم اســترداد كامل املبلغ املســتثمر وســيتم
دفع املبالغ املستردة بعملة الصندوق بقيدها للحساب املعين للمستثمر.
في الحاالت والظروف القاهرة والتي قد تش ـ ــمل إص ـ ــدار القرارات الحكومية ذات العالقة بالس ـ ــوق أو إص ـ ــدار تنظيمات جديدة من الهيئات
املشرعة ذات العالقة أو خلل في االتصاالت بين الشركة واألسواق أو أي عوامل أخرى تحول بين مدير الصندوق وأداء مهامه تجاه الصندوق
مما يؤدي إلى تعليق حس ــاب ص ــافي قيمة األص ــول .يجوز ملدير الص ــندوق أن يعلق مؤقتا االش ــتراك واإلض ــافة واالس ــترداد للوحدات بعد أخذ
املوافقة من هيئة سوق املال.
 .8خصائص الوحدات:
يمكن ملدير الصندوق إصدار عدد ال محدود من الوحدات في الصندوق وهي وحدات من فئة واحدة .وتمثل كل وحدة حصة شائعة متساوية
في الصــندوق .الوحدات ليس لها حق التصــويت في الصــندوق ويتم اســتردادها من مدير الصــندوق فقط .ســيحتف مدير الصــندوق بســجل
يوضح جميع مالكي الوحدات وسيتم تسليم املستثمر بعد كل عملية إشعارا يبين جميع التفاصيل املتعلقة بالعملية.
يمتلك كل مس ــتثمر حص ــة غير مجزأة في أص ــول الص ــندوق بناء على ص ــافي قيمة األص ــول ،ولن يتم إص ــدار ش ــهادات للوحدات من قبل مدير
الص ــندوق ،كما ولن يتم توزيع أي أرباح وس ــيعاد اس ــتثمارها في الص ــندوق والذي س ــينعكس على س ــعر وحدة الص ــندوق ،وإذا تمت تص ــفية
الص ـ ــندوق ،فإن جميع الوحدات س ـ ــتكون مؤهلة للحص ـ ــول على حص ـ ــة متناس ـ ــبة مع ص ـ ــافي أص ـ ــول الص ـ ــندوق املتاحة للتوزيع على مالكي
الوحدات.
إن الحد األدنى ملبلغ املشـ ــاركة أو املسـ ــاهمة في الصـ ــندوق هو ( )10000عشـ ــرة أالف ريال لألفراد و( )20000عشـ ــرون ألف ريال للشـ ــركات.
ويحتف مدير الصـندوق بالحق في تغيير مبلغ الحد األدنى لالشـتراك اإلضـافي البالغ ( 5000خمسـة أالف ريال لكل من األفراد أو الشـركات) أو
الدخول في الصندوق على أن يخضع ذلك ملوافقة الهيئة.
 .9املحاسبة وتقديم التقارير:
أ -املعلومات ذات الصلة بالتقارير املالية:
يقوم مدير الصندوق بتقديم تقرير دوري بنهاية كل ربع سنة ملالكي الوحدات كحد اقص ى يوضح عمليات املستثمر سواء كانت اشتراك أو استرداد ،كما
تتضمن املعلومات التالية:
•

صافي قيمة أصول ووحدات الصندوق

•

عدد وصافي قيمة الوحدات التي يملكها املشترك.

• سجل بصفقات كل مشترك على حدة.
يقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية والتقارير األولية وفقا ملتطلبات املحلق رقم ( )5من الئحة صناديق اإلستثمار.
ب -أماك و وسائل إتاحة تقارير الصندوق:
سـيتم إرسـال التقارير على العنوان البريدي أو البريد اإللكتروني أو الفاكس كما هو مدون في إتفاقية فتح الحسـاب اإل إذا تم إشـعار مدير الصـندوق باي
تغييرات في العناوين السابقة ،وفي حال وجود أي خطأ أو أي إستفسار اخر فإنه يجب إبالغ مدير الصندوق خالل ستين ( )60يوما تقويميا من من تاريخ
كش ــف الحس ــاب والتقارير وإال س ــتعتبر ص ــحيحة .وس ــوف تنش ــر هذه التقارير على املوقع اإللكتروني ملدير الص ــندوق واملوقع اإللكتروني للس ــوق املالية
السعودية (تداول).
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 يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية مراجعة للصندوق عند نهاية كل سنة ميالدية ،ويتعهد مدير الصندوق بنشر القوائم املاليةالسنوية املراجعة ،في نهاية السنة املالية للصندوق في  31ديسمبر 2018م.
د -يقوم مدير الصندوق أيضا بإعداد و نشر القوائم املالية السنوية .وسيتم توفير هذه القوائم مجانا عند طلبها.
 .10مجلس إدارة الصندوق:
أ.
•
•
•
•

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

ب .مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
 .1األستاذ/عبدالعزيز بن سعد بن محمدالعبدالكريم املعمر (رئيس مجلس إدارة الصندوق)( عضو غير مستقل ) حاصل على درجة املاجستير
في الخدمات املص ـ ــرفية واملالية االس ـ ــالمية 2008-2009م وماجس ـ ــتير في إدارة األعمال 2008-2005م وش ـ ــهادة البكالوريوس من جامعة امللك فهد
للبترول واملعادن  1996-2003يش ــغل األس ــتاذ عبدالعزيز بن س ــعد العبدالكريم املعمر منص ــب عض ــو مجلس اإلدارة في ش ــركة أرباح املالية يوليو
 ، 2017تشـمل خبراته في مجال اإلسـتثمارات وفي سـوق األسـهم املحلية  ،وشـغل مناصـب كثيرة في القطاع الخاص منها عضـو مجلس املديرين لشـركة
املستثمرون الدولية القابضة 2013م ،وعضوية غرفة الشرقية ومدير التسويق وخدمات العمالء .

 .2د .حسن خليل محمد املصري ( عضو غير مستقل)
املدير املالي في شـركة أرباح املالية ،حاصـل على شـهادة الدكتوراه في املحاسـبة ،وعدة شـهادات مهنية منها شـهادة محاسـب 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 بن محمد بن شايع القحطاني (عضو مستقل)
يشغل الدكتور إبراهيم القحطاني حاليا منذ 2008م منصب عضو مجلس إدارة لشركة سمو القابضة ،حصل الدكتور إبراهيم القحطاني على
درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة ويسكونسن عام 1987م واملاجستير ادارة اعمال -جامعة البترول عام 1981م قبلها والبكالوريوس من
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن باململكة العربية السعودية في عام 1981م ،ولدى الدكتور إبراهيم القحطاني خبرات طويلة في العمل والتعليم في
اململكة حيث ترأس قسم (كيه أف يو بي أم) للتمويل واالقتصاد ملدة اربع سنوات في الجامعة وعمل في كثير مناصب مجالس اإلدارات منذ عام .1994
شارك الدكتور إبراهيم القحطاني في تأسيس العديد من األعمال الصناعية العديدة في اململكة وهو عضو بالجمعية االقتصادية السعودية وقد نشر
الكثير في القضايا املالية واالقتصادية.
 .4األستاذ عمر بن إبراهيم بن سليمان العمر (عضو مستقل)
األستاذ عمر إبراهيم العمر حاصل على ماجستير في املحاسبة من جامعة ميامي ،فلوريدا ،الواليات املتحدة عام 1988م  ،وبكالوريوس في إدارة
األعمال من جامعة امللك سعود عام 1984م .حصل على زمالةاملحاسبين القانونيين األمريكية و زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،وقد
شغل العديد من املناصب االدارية في مجال املحاسبة ،وهو عضو مجلس ادارة في عدة شركات.
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 أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق:يجتمع املجلس مرتين ســنويا على األقل ملراجعة نشــاطات املدير والتأكد من مطابق ها مع الشــروط واألحكام ولوائح االســتثمار املوضــوعة من قبل مجلس
إدارة الصندوق باإلضافة إلى الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس الهيئة .أما فيما يتعلق باجتماعات الصندوق واجراءات التصويت املتبعه في
مجلس ادارة الصندوق ،فسيجتمع املجلس بدعوة خطية من رئيسه ترسل إلى األعضاء قبل أسبوعين من املوعد املحدد لالجتماع ،ويحق لرئيس املجلس
وفي أي وقت دعوة األعض ــاء الجتماع غير رسـ ــمي ،ويكون االجتماع ص ــحيحا إذا حضـ ــر نص ــف أعض ــاء املجلس بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه األعضـ ــاء
لحض ـ ــور اجتماعات املجلس على أن تكون اإلنابة خطية ،وان ال ينوب عن أكثر من عض ـ ــو واحد في ذات االجتماع ،وال يحق له التص ـ ــويت على قرارات
تنطوي على تضارب املصالح ،وفي حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس املجلس .كما يجوز ان تعقد اجتماعات مجلس االدارة من
خالل وسائل الكترونية بما في ذلك الهاتف .وتشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق  ،على سبيل املثال ال الحصر اآلتي:
•

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

•

اإلش ـ ـراف ،ومتى كان ذلك مناسـ ــبا ،املصـ ــادقة على أي تضـ ــارب مصـ ــالح يفصـ ــح عنه مدير الصـ ــندوق وفقا للمادة ( )19من الئحة
صناديق االستثمار.
االجتماع مرتين سـ ــنويا على األقل مع مسـ ــئول االلتزام (لجنة االلتزام) لدى مدير الصـ ــندوق ومسـ ــئول التبليغ عن غسـ ــل األموال
وتمويل اإلرهاب لديه ،للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة املتبعة.

•

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

•

التأكد من قيام مدير الصــندوق بمســؤولياته بما يحقق مصــلحة مالكي الوحدات وفقا لشــروط وأحكام الصــندوق  ،وأحكام الئحة
صناديق االستثمار.
العمل بأمانة ملص ــلحة ص ــندوق االس ــتثمار ومالكي الوحدات فيه و تتض ــمن مس ــؤولية أمانة عض ــو مجلس إداراة الص ــندوق تجاه
مالكي الوحدات واجب اإلخالص و اإلهتمام و بذل الحرص املعقول.

•

•

•

د -تفاصيل مكافات أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
يتلقى اعضاء مجلس االدارة املستقلين بدل أتعاب لقاء الخدمات التي يقدمونها  .مبلغ ( )5,000خمسة أالف ريال سعودي لكل اجتماع وبعدد
أربعة اجتماعات في الســنة املالية بحد أقص ـ ى 20,000ريال ســعودي ســنويا لكل عضــو مســتقل وبما يعادل  40,000ريال ســعودي ســنويا لكل
األعض ــاء وتحس ــب هذه الرس ــوم وتتراكم كل يوم تقويم من ص ــافي قيمة اص ــول الصـ ـندوق لالعض ــاء املس ــتقلين ككل وتدفع املكافاه بعد كل
اجتماع ملجلس ادارة الصندوق.
ه -يحرص مدير الصندوق واالطراف ذات العالقة عدم القيام ب ي عمل ينطوي عليه تعارض للمصالح ،وفي حالة حدوث أي تضارب جوهري
للمصالح بين مدير الصندوق أو االطراف ذات العالقة فعليه يقوم مدير الصندوق باإلفصاح ع ذل ملجلس إدارة الصندوق وال يوجد حاليا
أي تضاري مصالح.
و -عضويات اعضاء مجلس ادارة الصندوق في صناديق استثمار أخرى:
• ال يشغل األستاذ /عبدالعزيز بن سعد بن محمد العبدالكريم املعمر( عضو غير مستقل) منصب عضو اي صندوق استثماري
•
•
•

يشغل د .حسن خليل املصري منصب عضو غير مستقل في صندوق ارباح للطروحات االولية.
يشغل د .إبراهيم بن محمد بن شايع القحطاني منصب عضو مستقل في صندوق ارباح للطروحات االولية.
ال يشغل األستاذ عمر بن إبراهيم بن سليمان العمر منصب عضو مجلس إدارة اي صندوق
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 .11لجنة الرقابة الشرعية:
أ .اسماء اعضاء الهيئة الشرعية للصندوق ومؤهالتهم:
 .1معالي الشيخ  /الدكتور عبد الرحم ب عبد هللا السند
تخرج من جامعة امللك س ـ ــعود في الحاس ـ ــب اآللي ،كما أنه حص ـ ــل على درجة البكالوريوس من جامعة اإلمام محمد بن س ـ ــعود اإلس ـ ــالمية عام
1418هـ وحصل على درجة املاجستير ثم حصل على الدكتوراه من نفس الجامعة.
وهو عضـ ـ ــو في عده جهات منها :لجنة إعداد التواقيع اإللكترونية بمدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية .وكذلك عضـ ـ ــو في الجمعية الفقهية
السعودية وخبير بمجمع الفقه اإلسالمي.
 .2فضيلة الشيخ الدكتور يوسف ب عبد هللا الشبيلي
تخرج من جامعة اإلمام محمد بن ســعود اإلســالمية وحصــل على املاجســتير ثم حصــل على الدكتوراه من القســم نفســه عام 1422هـ ـ ـ ـ ــ ،وقد عمل
باحثا شرعيا بديوان املظالم و معيدا وأمينا و وكيال لقسم الفقه املقارن باملعهد العالي للقضاء ثم أوفد للتدريس بمعهد العلوم اإلسالمية في أمريكا
خالل الفترة 1420-1424هـ ،و اآلن 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 الزكاة باململكة العربية السعودية.
 .3فضيلة الشيخ  /عبد املحس ب زيد آل مسعد
تخرج من كلي ــة الشـ ـ ـ ــريع ــة بج ــامع ــة اإلم ــام محم ــد بن سـ ـ ـ ــعود اإلسـ ـ ـ ــالمي ــة ب ــالري ــاض و حص ـ ـ ـ ـ ــل على امل ــاجسـ ـ ـ ــتير في الفق ــه املق ــارن من املعه ــد
العالي للقضاء ،وحصل على الدكتوراه من املعهد العالي للقضاء ،عمل قاضيا في املحكمة العامة بالطائف ثم مفتشا قضائيا ثم وكيال لوزارة العدل
للشؤون القضائية من عام١٤٣٠هـ وحتى عام ١٤٣٦هـ ثم عين قاض ي إستئناف بمحكمة اإلستئناف بمكة املكرمة ،وحاليا متفرغ لألعمال الخاصة.
ب -أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية:
ستكون الرقابة الشرعية على وجه الخصوص عن األنشطة التالية:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.

دراسة شروط وأحكام الصندوق واألهداف والسياسات االستثمارية للصندوق لضمان تقيدها الضوابط الشرعية.
تقديم الرأي الشرعي إلى مدير االستثمار بخصوص التقيد باألحكام الضوابط الشرعية.
تحديد معايير مالئمة الختيار وانتقاء األدوات االستثمارية التي يجوز للصندوق االستثمار فيها.
تقديم معايير مالئمة ملدير االستثمار بخصوص استقطاعات التطهير.
مراقبة االستثمارات على ضوء الضوابط الشرعية املحددة ملدير االستثمار.
إبداء الرأي الشرعي فيما يتعلق بالتزام الصندوق باألحكام والضوابط الشرعية إلدراجها في التقرير املالي السنوي للصندوق.

 تفاصيل مكافات لجنة الرقابة الشرعية:تبلغ أتعاب لجنة الرقابة الشــرعية مبلغ وقدره ( )24,000ريال ســعودي ســنويا ،تدفع كاملة من أصــول الصــندوق تحتســب كل يوم تقويم وتســتقطع من
صافي قيمة اصول الصندوق .ويحتوي ملخص االفصاح املالي على أتعاب الهيئة الشرعية.
د -تفاصيل املعايير املطبقة لتحديد شرعية األصول املعدة لالستثمار:
يحتوي امللحق رقم ( )1في الشروط واألحكام وامللحق رقم ( )1في مذكرة املعلومات الضوابط الشرعية لالستثمارات الخاصة بالصندوق.
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ه .مدير الصندوق:
أ.
ب.
.

د.
ه.
و.

اسم مدير الصندوق:
شركة أرباح املالية.
رقم الترخيص الصادر م هيئة السوق املالية:
رقم الترخيص الصادر من هيئة السوق املالية ()37-07083
عنوان مدير الصندوق:
شركـة أربــاح املالية ،مركز سعد العبدالكريم املعمر لألعمال  ،الطابق الثامن ،شارع الخليج  ،الدمـام ص.ب  8807الدمـام  31492اململكـة
العربية السعوديـة هاتف 00966- 13- 8316400 :فاكس00966- 13-8094906 :
املوقع اإللكتروني www.arbahcapital.com
تاريخ الترخيص الصادر م هيئة السوق املالية:
16/08/1429ه املوافق 18/08/2008م
رأس املال املدفوع ملدير الصندوق:
رأس املال املدفوع بالكامل بقيمة ( )220,000,000ريال سعودي..
املعلومات املالية ملدير الصندوق:
املعلومات املالية ملدير الصندوق كما في نهاية السنة املالية 31/12/2018م
اإليرادات

3,359,220

املصاريف

29,590,869

الزكاة

3,453,389
()29,685,039

صافي الدخل

ز -أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق
 .1األستاذ/عبدالعزيز بن سعد بن محمدالعبدالكريم املعمر (رئيس مجلس إدارة الصندوق)( عضو غير مستقل ) حاصل على درجة املاجستير
في الخدمات املص ــرفية واملالية االس ــالمية 2008-2009م وماجس ــتير في إدارة األعمال 2008-2005م وش ــهادة البكالوريوس من جامعة امللك
فهد للبترول واملعادن  1996-2003يشغل األستاذ عبدالعزيز بن سعد العبدالكريم املعمر منصب عضو مجلس اإلدارة في شركة أرباح املالية
يوليو  ، 2017تش ــمل خبراته في مجال اإلس ــتثمارات وفي س ــوق األس ــهم املحلية  ،وش ــغل مناص ــب كثيرة في القطاع الخاص منها عض ــو مجلس
املديرين لشركة املستثمرون الدولية القابضة 2013م ،وعضوية غرفة الشرقية ومدير التسويق وخدمات العمالء .
 .2د .حسن خليل محمد املصري ( عضو غير 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 بن محمد بن شايع القحطاني (عضو مستقل)
يشغل الدكتور إبراهيم القحطاني حاليا منذ 2008م منصب عضو مجلس إدارة لشركة سمو القابضة ،حصل الدكتور إبراهيم القحطاني على
درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة ويسكونسن عام 1987م واملاجستير ادارة اعمال -جامعة البترول عام 1981م قبلها والبكالوريوس من
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن باململكة العربية السعودية في عام 1981م ،ولدى الدكتور إبراهيم القحطاني خبرات طويلة في العمل والتعليم في
اململكة حيث ترأس قسم (كيه أف يو بي أم) للتمويل واالقتصاد ملدة اربع سنوات في الجامعة وعمل في كثير مناصب مجالس اإلدارات منذ عام .1994
شارك الدكتور إبراهيم القحطاني في تأسيس العديد من األعمال الصناعية العديدة في اململكة وهو عضو بالجمعية االقتصادية السعودية وقد نشر
الكثير في القضايا املالية واالقتصادية.
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 .4األستاذ عمر بن إبراهيم بن سليمان العمر (عضو مستقل)
األستاذ عمر إبراهيم العمر حاصل على ماجستير في املحاسبة من جامعة ميامي ،فلوريدا ،الواليات املتحدة عام 1988م  ،وبكالوريوس في إدارة
األعمال من جامعة امللك سعود عام 1984م .حصل على زمالةاملحاسبين القانونيين األمريكية و زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،وقد
شغل العديد من املناصب االدارية في مجال املحاسبة ،وهو عضو مجلس ادارة في عدة شركات.
أعضاء مجلس اإلدارة لشركة أرباح املالية:
اإلسم

المنصب

التصنيف

سعود بن عبدالعزيز األنصاري

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

رشيد بن عبدهللا الرشيد

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

عبدالعزيز بن سعد المعمر

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

نايف بن عبدالعزيز القحطاني

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

ابراهيم بن علي المجدوعي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

هاني بن حسن العفالق

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

حمد بن محمد الخالدي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

طالل بن علي الزين

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

سامي بن راشد السنيد

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

محمد بن أحمد العوضي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

فهد بن ناصر الراجحي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

 االدوار واملسؤوليات والواجبات الرئيسية ملدير الصندوق:• على مدير الصــندوق أن يعمل ملصــلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام هذه الالئحة والئحة األشــخاص املرخص لهم وشــروط وأحكام
الصندوق ومذكرة املعلومات
• على مدير الصـ ــندوق اإللتزام بجميع املبادئ والواجبات التي نصـ ــت عليها الئحة األشـ ــخاص املرخص لهم بما في ذلك واجبات األمانة
تجاه مالكي الوحدات.
• يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام باالتي:
 -1إدارة الصندوق.
 -2عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق.
 -3طرح وحدات الصندوق.
 -4التأكد من دقة شـ ــروط وأحكام الصـ ــندوق ومذكرة املعلومات وإكتمالها وانها كاملة وصـ ــحيحية وواضـ ــحة وغير
مضللة.
• يكون مدير الصــندوق مســؤوال عن اإللتزام بالئحة صــناديق اإلســتثمار ،ســواء يأدي مســؤولياته وواجباته بشــكل مباشــر أو كلف هها
جهة خارجية .ويعد مدير الصندوق مسؤوال عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو سوء تصرفه أو تقصيره املعتمد.
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• على مدير الصندوق وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر على استثمارات الصندوق.
• على مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة املطابقة واإللتزام.
ط -املهام التي كلف بها طرف ثال م جانب مدير الصندوق:
 .1أمين الحف  :حف أصو ل الصندوق .
 .2املحاسب القانوني :عملية املراجعة وإصدار القوائم املالية.
.3

مزود خدمة املؤشر االسترشادي.

 .4أعضاء مجلس إدارة الصندوق :وفقا للمهام التي ذكرت في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.
 .5أعضاء لجنة الرقابة الشرعية :وفقا للمهام التي ذكرت في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.
ي -أنشطة عمل أو مصالح أخرى ملدير الصندوق ذات أهمية جوهرية:
اليوجد.
 األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق:يحق لهيئة السوق املالية عزل أو إستبدال مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا لتعيين مدير صندوق بديل أو إتخاذ أي تدابير
اخرى تراه مناسبا وذلك في الحاالت التالية:
 -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 اإلس ـ ــتثمارية الذي يدير أص ـ ــول الص ـ ــندوق أو عجزه أو إس ـ ــتقالته مع عدم وجود ش ـ ــخص أخر مس ـ ــجل 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 املسـ ـ ــاعدة على تسـ ـ ــهيل النقل السـ ـ ــلس للمسـ ـ ــؤوليات إلى مدير الصـ ـ ــندوق البديل خالل ( )60يوما األولى من تعيين مدير
الصــندوق البديل .ويجب على مدير الصــندوق املعزول أن ينقل ،حيثما كان ذلك ضــروريا ومناســبا ووفقا لتقدير الهيئة املحض،
إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود املرتبطة بالصندوق ذي العالقة.

 .13أمين الحفظ:
اسم امين الحفظ:

أ.

اإلنماء لإلستثمار
ب .رقم الترخيص الصادرم هيئة السوق املالية:

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

تاريخ الترخيص الصادرم هيئة السوق املالية:

1430/04/19ه املوافق 2009/04/14م
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ه .األدواراالساسية ومسؤوليات أمين الحفظ:

•

يعد أمين الحف مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام هذه الالئحة ،سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف هها طرفا ثالثا بموجب أحكام
هذه الالئحة أو الئحة األشخاص املرخص لهم.

•

ُويعد أمين الحف مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال أو إهمال أو سوء تصرف
أو تقصيره املتعمد.
يعد أمين الحف مس ــؤوال عن حف أص ــول الص ـندوق وحماي ها لص ــالح مالكي الوحدات ،وهو مس ــؤول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءا ت
اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحف أصول الصندوق.

و.

املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا ثالثا:

•

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

األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو إستبداله:

.1
.2
.3
.4
.5

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

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

أسم املحاسب القانوني:
شركة طالل ابو غزالة وشركاه.

ب .عنوان املحاسب القانوني:
عنوانه اململكة العربية السعودية ،الخبر  31952ص ب  .3187هاتف ( )966138820940فاكس ( ،)966138821032وعنوان موقعه
اإللكتروني ))((www.tagorg.com )) ((tagco.khobar@tagi.com
 .األدوار االساسية ومسؤوليات أمين الحفظ:
على املحاسب القانوني أو املراجع الخارجي القيام بعملية املراجعة في نصف السنة املالية ونهاية السنة املالية إلصدار القوائم املالية.
 .17معلومات أخرى:
أن السياسات واالجراءات التي ستتبع ملعالجة تعارض املصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي سيتم تقديمها عند طلبها دون مقابل .
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أ .املعلومات املتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة:
يحوز ملدير الصـ ــندوق الدخول في ترتيبات العمولة الخاصـ ــة على أن تكون خاضـ ــعة لالئحة األشـ ــخاص املرخص لهم .بحيث يتحصـ ــل مدير الصـ ــندوق
بموجبه على ســلع وخدمات إضــاقة الى خدمات تنفيذ الصــفقات مقابل العمولة املدفوعة على الصــفقات املوجهة من خالل ذلك الوســيط .واليوجد أي
ترتيبات للعموالت الخاصة مبرمة حتى االن ويتعين على مدير الصندوق في حال وجود ترتيبات العمولة الخاصة عمل مايلي:
•

أن يقدم الوسيط املعني خدمة التنفيذ بأفضل الشروط.

•

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

•

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

ب .املعلومات املتعلقة بالزكاة والضريبة:
يتعين على مالك الوحدات املحتمل ان يحص ــل على اسـ ــتش ــارة مهنية للتأكد من اإلعتبارات الض ــريبية التي تترتب على شـ ـرائة لوحدات في الصـ ــندوق او
امتالكه او اس ــترداده لها او التص ــرف هها بأي ش ــكل آخر .ويجب ان يكون املش ــتركون على بينة بأنه يحق ملدير الص ــندوق ،في حدود ماهو منص ــوص عليه
ومســموح به نظاميا  ،ان يدفع من أصــول الصــندوق أي ضــريبة مســتحقة على الصــندوق _ان وجدت_ وســيتم اإلفصــاح عنها في القوائم املالية الســنوية
والنصـ ــف سـ ــنوية .وعلى املشـ ــتركين الحاليين واملشـ ــتركين املحتملين غير املقيمين في اململكة العربية السـ ــعودية األخذ بعين اإلعتبار بأن اسـ ــتثماراهم في
الصندوق قد يترتب عليه اقتطاع للضريبة من قبل الجهات ذات العالقة في اململكة وبالخصوص ضريبة القيمة املضافة.
واما الزكاة فال يتولى مدير الصندوق إخراجها عن املشتركين وتقع على مالك الوحدات مسئولية إخراج زكاة ما يملك من وحدات في الصندوق.
ج .معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات:
•

يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد إجتماع ملالك الوحدات بمبادرة من مدير الصندوق.
سيقوم مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ( )10أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحف .
س ــيقوم مدير الص ــندوق بالدعوة إلجتماع ملالك الوحدات خالل ( )10أيام من اس ــتالم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالك الوحدات
الذين يملكون مجتمعين أو منفردين مانسبتة أكثر من أو تساوي  25%من صافي قيمة أصول الصندوق.
س ــيقوم مدير الص ــندوق اإلعالن عن اجتماع مالكي الوحدات من املوقع اإللكتروني ملدير الص ــندوق واملوقع اإللكتروني لش ــركة الس ــوق
املالية(تداول) ،وإرسال إشعار كتابي الى جميع مالكي الوحدات وأمين الحف قبل ( )10أيام من عقد االجتماع وبمدة التزيد عن ( )21يوما
قبل االجتماع.
في حال حضر مالكي الوحدات مجتمعين أو منفردين  25%أو أكثر من إجمالي عدد وحدات الصندوق فأنه يتعبر إجتماعا صحيحا.

•

في حال لم يســتوفي النصــاب املذكور في الفقرة الســابقة ،ســيقوم مدير الصــندوق بالدعوة الى إجتماع ثاني وســوف يقوم باإلعالن في املوقع
االلكتروني ملدير الصندوق وشركة السوق املالية (تداول) وإرسال إشعار كتابي الي مالكي الوحدات وأمين الحف قبل موعد اإلجتماع ()5
أيام .وسوف يكون اإلجتماع الثاني صحيحا أيا كانت النسبة في اإلجتماع.

•
•
•

•

د .اإلجراءات املتبعة إلنهاء وتصفية صندوق االستثمار:
مجلس إدارة الص ــندوق الحق في إنهاء الص ــندوق وذلك بناء على توص ــيات مدير الص ــندوق بأن قيمة أص ــول الص ــندوق أو معدل العائد املس ـ هدف غير
كافية ملواصـ ـ ــلة تشـ ـ ــغيل الصـ ـ ــندوق ،أو هناك تغييرا في النظم واللوائح أو في حالة حدوث أي ظروف أخرى يعتبرها مدير الصـ ـ ــندوق سـ ـ ــببا لتصـ ـ ــفية
الص ــندوق ،او ان هناك حدثا متوقعا س ــيؤدي إلى إعتبار وجود الص ــندوق غير نظامي ،اإلجراءات الخاص ــة بإنهاء الص ــندوق كما جاء في الئحة ص ــناديق
اإلستثمار:
•

إذا رغب مدير الصـندوق في إنهاء الصـندوق ،فيجب عليه إشـعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا برغبته في ذلك قبل مدة التقل عن ( )21يوما
من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق العام فيه ،دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.
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•
•

إذا كانت مدة الص ــندوق العام محددة وفقا لش ــروط وأحكام الص ــندوق ،فيجب على مدير الص ــندوق إنهاء الص ــندوق فور إن هاء تلك املدة،
وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا قبل إن هاء مدة الصندوق بمدة التقل عن ( )21يوما.
على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور إن هائه ،وذلك دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.

• وسوف يعلن مدير الصندوق في موقعه اإللكتروني وموقع شركة السوق املالية (تداول) عن إن هاء مدة الصندوق ومدة تصفيته.
ه .إجراءات الشكاوي:
في حال وجود أية شــكوى في ما يتعلق ههذه الشــروط واألحكام ،فيتعين على املســتثمر تقديمها مكتوبة إلى رئيس إدارة املطابقة وااللتزام
ومكافحة غس ـ ــل األموال لدى مدير الص ـ ــندوق على العنوان املبين تاليا ،علما بأنه س ـ ــيتم اطالع املس ـ ــتثمر على اإلجراءات الخاص ـ ــة
بمعالجة الش ــكاوي عند طلبها ودون مقابل  -:عناية /رئيس إدارة املطابقة وااللتزام :ش ــركة أرباح املالية  -الطابق الثامن  ،مركز س ــعد
العبدالكريم املعمر لألعمال  ،ش ــارع الخليج  ،الدمام ص.ب  8807الدمام  31492اململكة العربية الس ــعودية هاتف8316485-13- :
 00966فاكس. compliance@arbahcapital.com 8093075-13-00966 :
س ـ ــتص ـ ــبح كافة إجراءات التعامل مع الش ـ ــكاوي متاحة من جانب مدير الص ـ ــندوق بناء على طلب خطي مرس ـ ــل من العميل ،وفي حال طلبت الجهات
القضــائية املختصــة او هيئة الســوق املالية نتائج اي شــكوى صــادرة عن أي مشــترك في الصــندوق ،فإنه على مدير الصــندوق تزويدها بجميع املســتندات
املرتبطه بموضوع الشكوى .وفي حال تعذر الوصول الي تسوية أو لم يتم الرد خالل  7أيام عمل ،يحق للمشترك إيداع الشكوى لدى هيئة السوق املالية-
إدارة شكاوى املستثمرين.
و .أن الجهة القضائية املختصة بالنظر في أي نزاع ناش ئ عن اإلستثمار في صناديق االستثمار هي لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية.
ز.

املستندات املتاحة ملالكي الوحدات:

•

شروط وأحكام الصندوق.

•

مذكرة املعلومات الرئيسية.

•

ملخص املعلومات الرئيسية.

•

العقود مع االطراف ذات العالقة.

• القوائم املالية.
ح .أن أص ــول ص ــندوق االس ــتثمار مملوكة ملالكي الوحدات مجتمعين (ملكية مش ــاعة) ،وليس ملدير الص ــندوق أو مدير الص ــندوق من الباطن أو
أمين الحف أو أمين الحف من الباطن أو مقدم املش ـ ــورة أو املوزع أي مص ـ ــلحة في أص ـ ــول الص ـ ــندوق أو مطالبة فيها ،إال إذا كان مدير
الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحف أو أمين الحف من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا لوحدات الصندوق ،و
ُ
ذلك في حدود ملكيته  ،أو كان مســموحا ههذه املطالبات بموجب أحكام الئحة صــناديق اإلســتثمار ،وأف ِصـح عنها في شــروط وأحكام الصــندوق
أو مذكرة املعلومات.
ط .أي معلومات أخرى معروفة ،أو ينبغي أن يعرفها مدير الص ر ررندوق أو مجلس إدارة الص ر ررندوق بش ر رركل معقول ،وقد يطلبها – بش ر رركل
معقول – مالكو الوحدات الحاليون أواملحتملون أو مسررتشرراروهم املهنيون ،أو م املتوقع أن تتضررمنها مذكرة املعلومات التي سرريتخذ
قرار االستثمار بناء عليها:
اليوجد أي معلومات اخرى غير معروفة.
ي .أي إعفاءات م قيود ال ئحة صناديق االستثمار تو افق عليها هيئة السوق املالية ما عدا التي ذكرت في سياسات االستثمار وممارساته:
اليوجد.
 .سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصوي املرتبطة ب ي أصول للصندوق العام الذي يديره:
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يقر مالك الوحدات مدير الصندوق بممارسة حقوق التصويت وحضور الجمعيات العمومية للشركات املستثمر فيها.
 .18املعلومات اإلضافية:
 .1ينبغي على مالك الوحدات أن يدرك أن االستثمار في الصندوق ليس عبارة عن وديعة بنكية مع بنك محلي يبيع أو يسوق األوراق املالية أو تابع
ملدير الصندوق ،بل يتمثل في تملك وحدة في الصندوق.
 .2يقر مالك الوحدات ويتحمل كامل املســؤولية عن أي خســارة مالية قد تنتج عن االســتثمار في الصــندوق  .وتجدر اإلشــارة إلى أن ســعر الوحدة
معرض لالنخفاض ،وعند اإلسترداد ،قد ال يستلم املشترك كامل املبلغ املستثمر.
ُ
 .3أن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بسعر االشتراك ،وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للصعود والهبوط.
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إقرار مال الوحدات:
لقد قمت /قمنا باإلطالع على ش ــروط وأحكام الص ــندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيس ــية الخاص ــة بالص ــندوق ،وأ كد موافقتي /نؤكد
موافقتنا على خصائص الوحدات التي اشتركت فيها  /اشتركنا فيها.
األسم____________________________________________________________________________________________________________________:

التوقيع__________________________________________________________________________________________________________________:

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

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

البنو التقليدية

•

شركات الت مين التقليدية

•

شركات خدمات الوساطة التقليدية

•

شركات القمار وامليسر

•

شركات املقامرة واملراهنة في االنترن

•

الشركات العاملة في الصور واألفالم األباحية

•

شركات الترفيه والسينما واألفالم

•

شركات الترفيه والسينما واألفالم في األنترن

•

تصنييع وتعليب وصيانة وتوزيع األطعمة املحرمة شرعا

•

تصنيع وبيع األسلحة ومعداتها والتجهيزات العسكرية

•

تصنيع وبيع وتعليب منتجات التبغ

-2

اال يزيد إجمالي التمويل املحرم على  30%م إجمالي املوجودات وال يزيد تكلفة التمويل املحرم (العوائد الربوية املدفوعة) على  5%م إجمالي املصروفات

-3

إال يزيد إجمالي االستثمارات املحرمة على  30%م إجمالي املحرم ،وم االستثمارات املحرمة

-4

•

الودائع التقليدية

•

السندات

•

أسهم شركات محرمة

•

أسهم ممتازة

• عقود الخيارات
اإللتزام بالتطهير

 -5أما بخصوص الصناديق االستثمارية فباإلضافة الى املعايير السابقة في الشركات يلتزم باألتي:
أ -أن يكون الصندوق مجازا من هيئة شرعية
ب -ال يجوز الدخول في الصناديق اآلتية:

أ-

•

صناديق السندات

•

الصناديق التقليدية مثل الصناديق املشتملة على أسهم شركات محرمة

صناديق الخيارات
•
صناديق التحوط التقليدية مثل صناديق املستقبليات
•
ج -صناديق املتاجرة بالبيع باآلجل بالذهب والفضة
د -صناديق النقد قصيرة األجل (املضمونة)
الصناديق املضمونة (رأس املال أو األرباح)
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ملخص املعلومات الرئيسية
اسم الصندوق:
صندوق أرباح لألسهم السعودية
Arbah Saudi Equity Fund

نوع الصندوق-:
(صندوق عام -مفتوح يستثمر في االسهم السعودية واملتو افقة مع الضوابط الشرعية)
يجب على املستثمري املحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات واملستندات األخرى لصندوق أرباح لألسهم السعودية
بالكامل ،وعليهم الحصول على اإلستشارات املالية والقانونية والضريبية م مكاتب مرخصة م اإلستشارات الالزمة قبل إتخاذ أي قرار
إستثماري بش ن الصندوق.
تاريخ ملخص املعلومات:
 2018/3/28م
تاريخ مو افقة هيئة السوق املالية على إنشاء الصندوق 24/09/1437هر املو افق 29/06/2016م
اخرتحديث مللخص املعلومات الرئيسية بتاريخ 1440/10/14ه املو افق 2019/06/17م
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ملخص املعلوم ررات الرئيسية
املعلومات الرئيسية حول صندوق اإلستثمار:
أ.
أسم الصندوق ونوعه وفئته:
.1
صندوق ارباح لألسهم السعودية – صندوق -مفتوح-متوافق مع احكام الشريعة اإلسالمية.
.2

أهداف الصندوق اإلستثمارية:
صــندوق ارباح لألســهم الســعودية هو صــندوق اســهم مفتوح ،يهدف إلى تنمية راس املال على املدى املتوســط إلى الطويل من خالل االســتثمار
بشكل رئيس ي في أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم السعودية ،واالستثمار في الطروحات األولية واسهم الشركات املدرجة في
الس ـ ــوق املوازي (نمو) واالس ـ ــتثمار في الص ـ ــناديق العقارية املتداولة(ريت) ,وأس ـ ــهم حقوق األولوية في س ـ ــوق األس ـ ــهم الس ـ ــعودية وص ـ ــناديق
االس ــتثمار ذات األهداف االس ــتثمارية املش ــاههة ، .على ان تكون متوافقة مع الض ــوابط الش ــرعية املحددة من قبل الهيئة الش ــرعية التابعة
لش ــركة ارباح املالية ،كما قد يس ـ هدف مدير الص ــندوق اس ــتثمار الس ــيولة الفائض ــة ( النقدية) في عمليات او ص ــناديق املرابحة املنخفض ــة
املخاطر ،ولن يقوم الص ـ ــندوق بتوزيع أي أرباح على املس ـ ــتثمرين حيث س ـ ــيتم إعادة اس ـ ــتثمار األرباح املوزعة في الص ـ ــندوق ويسـ ـ ـ ى هذا
الصندوق خالل مدة متوسطة الى طويلة االجل الى تحقيق أداء يفوق أداء املؤشر االسترشادي للصندوق وهو مؤشر ارباح لألسهم السعودية
) (Arbah Saudi Indexواملقدم من قبل س ـ ــتاندر اند بورز  ،حيث يمكن الحص ـ ــول على معلومات املؤش ـ ــر االس ـ ــترش ـ ــادي من خالل املوقع
اإللكتروني ملدير الصــندوق من خالل تطبيق اســتراتيجية االســتثمار الرئيســية للصــندوق  .ونظرا للتذبذب او التقلب املرتفع نســبيا واملرتبط
باداء اســواق االســهم فان الصــندوق يعتبر من فئة االســتثمارات مرتفعة املخاطر ،وهو مصــمم للمســتثمرين الذين يرغبون في الحصــول على
دخل من خالل استثمار طويل االجل.
استراتيجيات االستثمار الرئيسة
فيما يلي ملخص استراتيجيات االستثمار الرئيسية التي يستخدمها الصندوق من اجل تحديث اهدافه
نوع االوراق املالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساس ي:
يستثمر الصندوق بشكل رئيس ي في أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق االسهم السعودية  ،واالستثمار في الطروحات األولية وأسهم
حقوق األولوية في س ـ ـ ــوق األس ـ ـ ــهم الس ـ ـ ــعودية واس ـ ـ ــهم الش ـ ـ ــركات املدرجة في الس ـ ـ ــوق املوازي (نمو) واالس ـ ـ ــتثمار في الص ـ ـ ــناديق العقارية
املتداولة(ريت) ,وأسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية وصناديق االستثمار ذات األهداف االستثمارية املشاههة.

.3

سياسات استثمار الصندوق وممارساته:
يهدف مدير الصندوق الى استثمار حتى تسعين في املائة ( )% 90كحد أقص ى و  0%كحد ادنى من صافي أصول الصندوق في أسهم الشركات
الس ـ ــعودية املدرجة في س ـ ــوق االس ـ ــهم الس ـ ــعودية ،واس ـ ــهم الش ـ ــركات املدرجة في الس ـ ــوق املوازي (نمو) واالس ـ ــتثمار في الص ـ ــناديق العقارية
املتداولة(ريت) ،واالس ـ ــتثمار في الطروحات األولية في س ـ ــوق األس ـ ــهم الس ـ ــعودية وأس ـ ــهم حقوق األولوية للش ـ ــركات املتوافقة مع الض ـ ــوابط
الشـرعية والتي تقرها الهيئة الشـرعية للصـندوق ،وال يعتزم مدير الصـندوق تركيز اسـتثمارات الصـندوق في قطاع معين من قطاعات األسـهم
ولن يتم تركيز اس ــتثمارات الص ــندوق في ص ــناعة محددة ،وس ــيحتف مدير الص ــندوق بنس ــبة عش ــرة في املائة ( )10%كحد أدنى من اص ــول
الصــندوق في النقد أو ســيســتثمرها بشــكل مباشــر في أدوات أســواق النقد قصــيرة األجل وبنســبة التزيد عن ( %)50إال في ظروف اســتئنائية
ومنها على سبيل املثال:
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 )1دخول سوق األسهم املحلي و/أو األسواق العاملية بمرحلة هبوط شديد في األسعار.
 )2صدور بيانات اقتصادية ومالية ذات أثر جوهري سلبي على اصول الصندوق.
 )3احتمال ارتفاع درجة تحقق احد عوامل املخاطر الرئيسية املبينة في البند (  ) 10ادناه بشكل كبير ،فيجوز وق ها ملدير الصندوق ان يحتف
بما نسبته ( )70%من أصول الصندوق في النقد او ادوات أسواق النقداملتوافقة مع الضوابط الشرعية واملقومة بالريال السعودي سواء كانت
املصنفة أو غير املصنفة على أن تكون صادرة عن جهات تتمتع بتصنيف ائتماني ال يقل عن فئة ( )Aوصادرة عن وكالة موديز للتصنيف العاملي
أو أي تصنيف معادل لذلك صادر عن أي وكالة تصنيف أخرى مقبولة لدى مدير الصندوق مثل وكالة ستاندرد أن بورز وتتمتع بتصنيف
ائتماني ال يقل عن فئة ( ،)Aaعلى ان يكون الحد األعلى للتعامل مع كل طرف نظير عند االستثمار في ادوات اسواق النقد هو ( .)15%ولن
يستثمر الصندوق في أدوات غير مصنفة اذا كانت صادرة عن جهات غير مصنفة  ،ولن يستثمر الصندوق في صناديق اسواق النقد.
كما يجوز للص ــندوق االس ــتثمار في ص ــناديق االس ــتثمار ذات األهداف االس ــتثمارية املش ــاههة للص ــندوق على أن تكون  )1متوافقة مع املعايير
الشرعية للصندوق  )2مقومة بالريال السعودي ومرخصة من هيئة السوق املالية  )3واملطروحة طرحا عاما في اململكة العربية السعودية من
قبل مدير الص ـ ــندوق أو أي مدير آخر مؤهل وذو س ـ ــمعة جيدة أو كالهما –  )4مطروح قبل س ـ ــنتين كحد أدنى  )5وذات اداء جيد خالل
السـ ــنتين السـ ــابقتين مقارنة باملؤشـ ــر االسـ ــترشـ ــادي الخاص هها )6و توفر فرص واعدة لالسـ ــتثمار فيها وسـ ــيتم تحديث املجال االسـ ــتثماري
للصندوق بشكل شهري أوربع سنوي.
وفيما يلي جدول يبين توزيع األصول في الصندوق
نوع االستثمار

الحد األدنى

الحد األعلى

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

0%

90%

صناديق استثمار ذات أهداف استثمارية مشاههة للصندوق

0%

30%

سيولة نقدية أو أدوات أسواق النقد

0%

50%

السوق املوازي (نمو)

0%

20%

الصناديق العقارية املتداولة (ريت)

0%

50%

وفيما يلي جدول يبين استراتيجيه االستثمار والتوزيع الجغرافي
تخصيص مديرالصندوق (التركز)
سيخصص مدير الصندوق ما ال يزيد عن  90%من أصول الصندوق
في هذه االستثمارات

اإلستراتيجية
أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق االسهم السعودية
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تتلخص إستراتيجية إدارة استثمارات الصندوق والتوزيع فيما يلي:
• سيس ى مدير الصندوق على املحافظة على توزيع أصول تسعين باملائة ( )%90أسهم وعشرة باملائة ( )10%نقد.
• يقوم مدير استثمار الصندوق بإدارة عمليات الصندوق في حدود النسب املئوية املبينة أعاله ان أمكن لتوزيع أصول الصندوق على االستثمارات
املس هدفة بما يحقق أفضل النتائج بناء على ظروف سوق األسهم.
•

مراعاة توفر السيولة الكافية ملواجهة متطلبات االسترداد املحتملة.

•

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

•

 .4املخاطر املرتبطة باإلستثمار:
يعتبر االستثمار في الصندوق من فئة االستثمارات مرتفعة املخاطر بالنظر الستثماره في األسهم .االستثمار في الصندوق قد يتعرض للمخاطر التالية
والتي ال تمثل جميع املخاطر املرتبطة باستثمار الصندوق لكنها توضح املخاطر الرئيسية املعروفة بتاريخ هذه الشروط واالحكام والتي قد يتعرض لها
الصندوق ،والتي يمكن أن تؤثر سلبا _حال حدوثها_ على أداء الصندوق وعلى عائدات االستثمار وصافي قيمة اصول الصندوق ،إن مدير الصندوق ال
يضمن األصل املستثمر ،وال يوجد تعهد بأن أهداف الصندوق االستثمارية ستتحقق .وعلى كل مستثمر أن يعطي عناية خاصة لعوامل املخاطر املذكورة
أدناه عند تقييمه لفرص االستثمار في الصندوق:
نروع املخراطر

االثر على مبلغ االستثمار او االصول املستثمرة

مخاطر التوقعات املالية املسر ر ررتقبلية توقعـات النتـائج املاليـة املسـ ـ ـ ــتقبليـة للشـ ـ ـ ــركات وتوفر العوامل الالزمة لتحقيق العوائد واسـ ـ ـ ــتمرارها في
املستقبل تعتبر من العوامل الهامة التي يبني عليها مدير الصندوق قراراته االستثمارية .إال أن تلك التوقعات
للشركات املستثمر فيها:
قد تتحقق أو ال تتحقق بالشــكل املتوقع مما قد يؤدي إلى انحراف النتائج الخاصــة بعمليات الصــندوق عن
املخطط له .كما أنه بعد إعالن النتائج املالية للش ـ ــركة فان الس ـ ــعر الس ـ ــو ي لس ـ ــهمها قد يتحرك في اتجاه
مخالف لتلك التوقعات ،نتيجة لعوامل أخرى غير متوقعة .وبالتالي خســارة جزء من راس املال مما قد يوثر
سلبا على استثمارات الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
سجل األداء املحدود:

الصندوق جديد في مفهومه ،وليس له سجل أو بيانات أداء سابق وبالتالي اليستطيع املستثمرون املحتملون
االطالع على االداء الســابق لصــندوق قبل اتخاذ قرارهم باالســتثمار فيه ،وال يمكن إعطاء تأكيد بأن أهداف
الصندوق االستثمارية ستتحقق.
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التقلبات املحتملة في أسواق األسهم:

تتعرض أســعار األســهم في األســواق الثانوية لتقلبات حادة قد تتضــمن حركة هبوط حاد ومفاجئ وال يمكن
إعطاء ضمان أو تأكيد لألداء املستقبلي لألوراق املالية كما أن سجالت األداء املاضية ال تعكس ما سيتحقق
في املس ــتقبل .قد تكون تقلبات أس ــعار األس ــهم في األس ــواق الناش ــئة أكبر مما هو س ــائد في أس ــواق األوراق
املالية املتطورة مما قد يشـ ــكل مخاطر على اسـ ــتثمارات الصـ ــندوق في حالة الهبوط الحاد واملفاجئ للقيمة
السوقية لألسهم مما قد يوثر سلبا على استثمارات الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.

مخاطرتركيز االستثمارات:

املخاطر الناتجة عن تركز اس ـ ــتثمارات الص ـ ــندوق في عدد من قطاعات س ـ ــوق األس ـ ــهم والذي يجعل اداء
الص ــندوق عرض ــة للتقلبات نتيجة التغير الجوهري في األوض ــاع الخاص ــة بتلك القطاعات إذا كانت أس ــهم
مص ــدر معين او قطاع معين تمثل جزءا هاما من القيمة الس ــوقية ألص ــول الص ــندوق االمر الذي قد يؤثر
سلبا على استثمارات الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.

مخاطراالعتماد على موظفي مدير
الصندوق:

يعتمد مدير الص ــندوق ش ــأنه ش ــأن أي مدير اس ــتثماري على العنص ــر البش ــري بش ــكل كبير ،وبالتالي فأن
الصـندوق قد يتأثر سـلبا بخسـارة املدراء التنفيذيين واملوظفين املرتبطين بأعمال الصـندوق وصـعوبة توفير
بدائل على املستوى ذاته من الخبرة على املدى القصير ،مما قد يوثر سلبا على استثمارات الصندوق وادائه
وعلى مالكي وحدات الصندوق.

مخاطرصعوبات التداول:

قد تتعرض س ـ ــوق األس ـ ــهم الس ـ ــعودية لص ـ ــعوبات في التداول بحيث يتعس ـ ــر اس ـ ــترداد أو تقويم وحدات
الصندوق إال أن في هذه الحالة فأن املخاطر التي تواجة الصندوق هي ذاتها التي ستواجه جميع املستثمرين
في هذا السوق ولن تكون مقتصرة على الصندوق فقط ،مما قد يوثر سلبا على اداء الصندوق.

مخاطر السوق:

تتعلق مخاطر الس ـ ـ ــوق بالتقلبات املحتملة التي يمكن أن تحدث في أس ـ ـ ــواق األس ـ ـ ــهم التي يس ـ ـ ــتثمر فيها
الصــندوق .إن القيمة الســوقية ألســهم الشــركات الجديدة والناشــئة تكون عرضــة لحركة الصــعود والهبوط
التي قد تحدث في أســواق األوراق املالية وفي بعض األحيان بشــكل مفاجئ وغير متوقع .وفي هذه الحاالت قد
يتعرض الصندوق للمخاطر التي تنتج عن الحركة العكسية املفاجئة ألسواق األسهم والتي يمكن أن تحدث
اس ــتجابة ألية معلومات تتعلق باملردودات االقتص ــادية الس ــالبة ،أو التغير في س ــلوكيات املس ــتثمرين ،التي
تؤدي إلى ارتفاع القيمة الس ــوقية لألس ــهم بش ــكل مبالغ فيه .مما قد يوثر س ــلبا على اس ــتثمارات الص ــندوق
وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.

مخاطر مرتبطة بالضوابط الشرعية:

إن تطبيق الضــوابط الشــرعية على اســتثمارات الصــندوق تحد بشــكل عام من نطاق وعدد األســهم املتاحة
لالسـتثمار من قبل الصـندوق كما أن الشـركات التي يسـتثمر فيها الصـندوق بعد االسـتحواذ على أسـهمها قد
تتجاوز املعايير الش ــرعية املس ــموح هها مما يدفع الص ــندوق للتخلص من أس ــهم تلك الش ــركات في أوقات قد
تكون غير مالئمة .إن حدوث مثل تلك الحاالت قد يحد من نطاق الفرص االسـ ــتثمارية املتاحة للصـ ــندوق.
مما قد يوثر سلبا على استثمارات الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
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املخاطر السياسية:

قد يتأثر أداء الصندوق بحاالت عدم اليقين التي تنتج عن تغيرات سياسية غير مالئمة قد تحدث على نطاق
قطري أو إقليمي أو عاملي قد تؤثر على أداء األسـ ـ ــواق الثانوية وعلى القيمة السـ ـ ــوقية لألوراق املالية التي
يستثمر فيها الصندوق .مما قد يوثر سلبا على استثمارات الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.

املخاطر االقتصادية:

تنتج هذه املخاطر عن التغيرات االقتص ـ ــادية وظروف الس ـ ــوق ،وحاالت عدم اليقين املص ـ ــاحبة للتغير في
سـ ــياسـ ــات الحكومات ،أو عن حاالت فرض القيود على حركة انتقال ر وس األموال ،أو التغير في القوانين
واألنظمة واملتطلبات الض ـرائبية ،وحاالت الركود أو األزمات االقتص ــادية التي تس ــود األس ــواق املختلفة .مما
قد يوثر سلبا على استثمارات الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.

املخاطر النظامية:

إن متطلبات األنظمة ومعايير اإلفصـاح قد تكون أقل في بعض أسـواق األوراق املالية الناشـئة عنها في الدول
املتقدمة .وعليه ،قد تكون املعلومات العامة املتاحة عن ش ــركة معينة مص ــدرة ألوراق مالية محدودة ،وقد
تكون املعلومات العامة التي تتعلق بالنتائج املالية وخطط التوس ـ ــع املس ـ ــتقبلية للش ـ ــركات غير واض ـ ــحة أو
دقيقة .كما أنه من املحتمل إغفال بيانات جوهرية أو وجود بيانات غير صحيحة قد يتم على أساسها اتخاذ
قرارات اس ــتثمارية مما قد يؤثر س ــلبا على األداء .مما قد يوثر س ــلبا على اس ــتثمارات الص ــندوق وعلى مالكي
وحدات الصندوق.

مخاطر السيولة:

مخاطر السـ ــيولة تعني السـ ــرعة والسـ ــهولة التي يمكن يهما تحويل األصـ ــول إلى نقد دون حدوث خسـ ــارة في
قيم ها السـ ـ ـ ــوقية .قد تواجه الصـ ـ ـ ــندوق مخاطر عدم إمكانية بيع بعض اسـ ـ ـ ــتثماراته بسـ ـ ـ ــبب الظروف
االقتصادية أو بسبب ظروف السوق .مما قد يوثر سلبا على استثمارات مالكي وحدات الصندوق.

مرخر رراطرر االس ر ر ر رترثرم ر ررار فري ص ر ر ر رن ر رراديرق
إستثمارية :

هي جميع املخاطر التي قد تتعرض لها ص ــناديق االس ــتثمار األخرى الواردة في هذا البند او البنود الواردة في
تلك الصــناديق ،والتي قد تتعرض لها صــناديق األســتثمار األخرى التي يكون الصــندوق مســتثمرا فيها مما قد
يؤدي إلى إنخفاض قيمة وحدات الصندوق ،وقد يوثر سلبا على اداء الصندوق ومالكي وحدات الصندوق.

مخاطرتضارب باملصالح:

تنش ـ ــأ هذه املخاطر في األوض ـ ــاع التي تتأثر فيها موض ـ ــوعية واس ـ ــتقاللية قرار مدير الص ـ ــندوق بمص ـ ــلحة
شــخصــية مادية او معنوية تهمه على حســاب الصــندوق .او في حال نشــوء تضــارب في املصــالح بين الصــندوق
وصـ ـ ــناديق اسـ ـ ــتثمارية اخرى او محاف اسـ ـ ــتثمارية مدارة من قبل مدير الصـ ـ ــندوق والذي قد يؤثر على
قرارات مدير الص ــندوق في اختيار اس ــتثماراته ،مما قد يؤثر س ــلبا على اس ــتثمارات الص ــندوق وادائه وعلى
مالكي وحدات الصندوق.

مخاطركوارث طبيعية:

تؤثر الكوارث الطبيعية على اداء كافة القطاعات االقتص ــادية واالس ــتثمارية والتي قد يكون لها تاثير س ــلبي
على اداء الص ـ ـ ــندوق خارج عن ارداة مدير الص ـ ـ ــندوق مثل الزالزل والبراكين والتقلبات الجويه الش ـ ـ ــديدة
وغيرها ،مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وادائة وعلى مالكي وحدات الصندوق

72

مخاطر االفصاح:

تتعلق مخاطر االفص ـ ـ ــاح بإمكانية اغفال بيانات جوهرية فيها او قيام الش ـ ـ ــركات املدرجة في افص ـ ـ ــاحاتها
الدورية بإغفال بيانات جوهرية او تقديم بيانات غير صــحيحة او عدم وجود بيانات غير صــحيحة في نشــرة
إصـ ــدار الطروحات االولية .وبالنظر العتماد مديرالصـ ــندوق بشـ ــكل جوهري في اتخاذ قرار االسـ ــتثمار على
املعلومات التي يفصــح عنها فان مخاطر اتخاذ قرار اســتثماري غير ســليم تظل احتماال قائما في حالة إغفال
بيانات جوهرية او وجود بيانات غير صحيحة في نشرات إصدار الشركات .مما قد يؤثر سلبا على استثمارات
الصندوق وادائة وعلى مالكي وحدات الصندوق.

مخاطر قانونية:

ان الش ـ ــركات وص ـ ــناديق االس ـ ــتثمار التي يس ـ ــتثمر فيها الص ـ ــندوق معرض ـ ــين للمخاطر القانونية حيث انهم
معرض ـ ـ ــين الى الخض ـ ـ ــوع الجراءات او عقوبات تنظيمية من قبل الجهات الرقابية املعنية باإلش ـ ـ ـراف على
اعمالهم او من قبل أطراف اخرى .وكذلك قد يكونوا طرفا في دعاوى قض ـ ــائية .إض ـ ــافة الى ذلك ،قد يتأثر
الوض ــع املالي للش ــركات نتيجة إلص ــدار قوانين وأنظمة جديدة او حدوث تغيرات في األنظمة الحالية مماقد
يؤثر س ــلبا على قيمة اس ــتثمارت الص ــندوق في تلك الش ــركات او الص ــناديق والذي بدوره قد يؤثر على اداء
الصندوق وعلى مالكي وحدات الصندوق.

مخاطر اإلقتراض

في حالة اقتراض الص ـ ــندوق لغرض ادارة الص ـ ــندوق وتأخره عن س ـ ــداد ااملبالغ املقترض ـ ــة في وق ها املحدد
ألسـ ــباب خارجة عن إرادة مدير الصـ ــندوق ،فقد يترتب على ذلك رسـ ــوم تأخير سـ ــداد أو أن يضـ ــطر مدير
الصــندوق لتســييل بعض اســتثماراته لســداد القروض مما قد يؤثر ســلبا على اســتثمارات الصــندوق وأدائه
وعلى مالكي الوحدات في الصندوق.

مخاطر عمليات االسترداد الكبيرة

في حالة ورود طلبات استرداد كبيرة تتجاوز العشرة باملائة ( )10%من اصول الصندوق في يوم تعامل معين،
قد يكون من الص ــعب على الص ــندوق توفير اموال كافية لتلبية طلبات اإلس ــترداد مما قد ينتج عنه تأجيل
طلبات االســترداد اضــافة الى انه قد يضــطر الصــندوق الى تســييل جزء من اصــوله في اوقات غير مالئمة مما
قد يؤثر سلبا على استثمارات واداء الصندوق وعلى مالكي وحدات الصندوق.

املخاطر املتعلقة باملصدر

وهي مخاطر التغير في األوض ـ ـ ــاع املالية للمص ـ ـ ــدر نتيجة لتغيرات في اإلدارة او الطلب او على منتجاته أو
خدماته .وتش ــمل هذه املخاطر تعرض املص ــدر إلجراءات قانونية بس ــبب مخالفات قد يرتكبها مما قد يؤدي
الى انخفاض قيمة اس ـ ـ ــهمه مما قد يؤثر س ـ ـ ــلبا على اس ـ ـ ــتثمارات الص ـ ـ ــندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات
الصندوق

مخاطرتقلبات اسعارالفائدة

هي املخاطر الناتجة عن تغير في اس ــعار الفائدة ،والتي قد تؤثر على قيمة األوراق املالية واس ــهم الشـ ــركات
التي يس ـ ــتثمر فيها الص ـ ــندوق مما قد يؤثر س ـ ــلبا على اس ـ ــتثمارات الصـ ـ ــندوق وأدائة وعلى مالكي وحدات
الصندوق.
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مخر رراطر انخفر رراض عر رردد الطروحر ررات قد ينخفض عدد الطروحات األولية في بعض األحيان ،مما يقلل من فرص الص ـ ـ ــندوق في تحقيق عوائد
متواصلة والذي قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وادائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
األولية
مخ ر رراطر اإلس ر ر ر ررتثم ر ررار في الطروحر ررات أس ــهم الش ــركات العامة يتم طرحها طرحا عاما من خالل الطروحات األولية في الس ــوق األولي .وقد يتض ــمن
اإلس ـ ـ ــتثمار في الطروحات األولية مخاطر محدودية األس ـ ـ ــهم املتاحة لإلكتتاب فيها خالل فترة الطروحات
األولية
األولية العامة .كما ان معرفة املســتثمر بالشــركة املصــدرة لألســهم قد تكون غير كافية او قد يكون لها تاريخ
أداء محدد ،كما ان الش ـ ـ ــركات املص ـ ـ ــدرة لألوراق املالية قد تنتمي لقطاعات اقتص ـ ـ ــادية جديدة ،وبعض
الش ـ ــركات قد تكون في مرحلة التطوير وال تحقق دخال تش ـ ــغيليا على املدى القصـ ـ ـير مما يزيد من مخاطر
اإلكتتاب في اسهمها ،مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.
مخاطر اإلستثمارفي االسواق الناشئة

س ــوق األس ــهم الس ــعودية تعد من األس ــواق الناش ــئة التي تص ــنف بأنها مرتفعة املخاطر .وقد تواجه ايض ــا
نقص ــا في الس ــيولة نتيجة هبوط حاد في اس ــعار األس ــهم او زيادة حادة في التض ــخم او تباطؤ في اإلقتص ــاد،
وبالتالي يؤثر ذلك على الصندوق بشكل سلبي بسبب التذبذب في اسعار األسهم او انخفاض احجام التداول
عليها.

مخاطر التصنيف الألئتماني

في حال انخفاض التص ــنيف اإلئتماني ألي من ادوات اس ــواق النقد التي يس ــتثمر ههاالص ــندوق ،قد يض ــطر
مدير الصندوق الى التخلص منها ،ممايؤثر على اصول الصندوق والذي يدوره سيؤثر على سعر الوحدة.

مخاطر ذات العالقة بحقوق األولوية

يمكن لحقوق األولوية ان تتعرض لتقلبات وتحقق مس ــتوى اداء معاكس الداء الس ــوق بش ــكل أكبر مقارنة
باألنواع األخرى من فئات األس ــهم األخرى .ويعد كال من مخاطر تأخر اإلدراج ،واملش ــاركه املحدودة او عدم
املشـ ـ ـ ــاركة في مثل هذه الطروحات من املخاطر األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية التي تتعرض لها حقوق األولوية .ان القيمة
الســوقية لحقوق الشــركة خالل فترة الطرح قد التعكس القيمة الســوقية للحقوق بعد الطرح باإلضــافة الى
ان السـ ــعر السـ ــو ي لسـ ــهم الشـ ــركة قد اليكون مسـ ــتقرا وقد يكون عرضـ ــة للتقلبات الناتجة عن التغير في
اتجاهات السوق ذات العالقة بحقوق الشركة او بأسهم الشركة القائمة .وتوقعات السوق للسعر املحتمل
للحقوق مما قد يسبب تذبذبات سعرية والتي بدورها قد يكون لها تاثيرا سلبي على سعر الوحدة.

مخاطر تعليق التداول

قد يؤدي تعليق التداول في الس ـ ــوق ككل او في مجموعة من األوراق املالية الي عدم توفر النقد او فقدان
عدد من الفرص اإلس ــتثمارية مما ،قديؤثر س ــلبا على اص ــول الص ــندوق وعلى س ــعر الوحدة في الص ــندوق،
وبالتالي قد يؤثر سلبا على اداء الصندوق ،وعلى مالكي الوحدات.

مخاطر الضريبة والزكاة ومخاطر
ضريبة القيمة املضافة:

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

من املمكن ان يحدث تأخير في ادراج اس ــهم ش ــركة ما تم اإلكتتاب في اس ــهمها خالل فترة الطرح األولي لفترة
غير محددة .وذلك قد يؤدي الى عدم قدرة الصــندوق على اإلســتفادة من املبالغ التي تم اســتثمارها في الطرح
األولي وبالتالي قد يؤثر سلبا على اداء الصندوق وعلى مالكي الوحدات..

مخاطر اإلس ررتثمار في الس رروق املوازية اإلستثمار في السوق املوازية ( نمو) ذو مخاطر عالية ومنها مخاطر شح السيولة ،مخاطر التذبذب الكبير في
سعر السهم ومخاطر الشفافية.
(نمو):
مخاطر طبيعة االستثمار:
االسـ ــتثمار في الصـ ــندوق يتطلب التزاما كما هو مبين في هذه الشـ ــروط واألحكام ،مع عدم وجود ضـ ــمانات
لتحقيق عوائد على رأس املال املس ـ ــتثمر .لن يكون هناك أي ض ـ ــمانات بأن الص ـ ــندوق س ـ ــوف يتمكن من
تحقيق عوائد إيجابية على اسـ ــتثماراته في الوقت املناسـ ــب أو في أي وقت على اإلطالق .وقد ال تكون هناك
إمكانية لبيع أصـ ــوله أو التصـ ــرف فيها .وإذا ما تقرر التصـ ــرف فيها بالبيع قد ال تكون هناك إمكانية لبيعها
بس ـ ــعر يعتقد مدير الص ـ ــندوق أنه يمثل القيمة العادلة لها أو أن يتم بيعها في اإلطار الزمني الذي يطلبه
الصندوق .وبناء على ما سبق ،فإن الصندوق قد ال يتمكن أبدا من تحقيق أي عائد على أصوله.
مخاطر االستثمار العقارية:
االسـ ــتثمارات في الصـ ــناديق العقارية املتداولة في اململكة تتأثر بالظروف االقتصـ ــادية املحلية ،ولذلك فإن
املخاطر املتعلقة بالصناديق العقارية املؤش ـ ـرات االقتص ـ ــادية العامة مثل النمو االقتص ـ ــادي وعرض النقد وأس ـ ــعار الفائدة املحلية وغيرها من
العوامل ستؤثر على عوائد الصندوق وتوزيعاته.
املتداولة:
مخاطر السيولة:
ال ينبغي النظر إلى كون الصــندوق متداول في الســوق املالية الســعودية (تداول) كإشــارة إلى أنه ســوف يكون
هناك ســوق نشــط ذا ســيولة للوحدات أو أنه ســوف يتطور ،أو أنه في حال تطوره ،بأنه ســوف يســتمر على
ذلك الحال .وفي حال عدم تطور السوق ذو نسب سيولة عالية ،فقد تتأثر سيولة الوحدات وأسعار تداولها
على نحو ســلبي .وباإلضــافة إلى ذلك ،في حال عدم تطوير هذه الســوق ،قد يكون للتعامالت الصــغيرة نســبيا
تأثير ســلبي كبير على أســعار الوحدات ويكون من الصــعب تنفيذ تعامالت تتضــمن عددا كبيرا من الوحدات
بســعر ثابت .وقد يشــير العدد املحدود من الوحدات  /مالكي الوحدات إلى وجود مســتويات ســيولة محدودة
في هذه الوحدات األمر الذي قد يؤثر سلبا على ما يلي:
 .1قدرة املستثمر على تحقيق مردود من بعض أو كل استثماراته
 .2الس ــعر الذي من خالله يتم تداول الوحدات في الس ــوق .باإلض ــافة إلى أنه قد يتم إص ــدار نس ــبة كبيرة
من الوحدات إلى عدد محدود من املستثمرين ،وهو األمر الذي يؤثر سلبا على سيولة السوق.
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 .5البيانات السابقة املتعلقة ب داء صندوق االستثمار:

العائد %
%5.77-

الفترة
سنة واحدة
منذ الت سيس

ب.

%11.87-

مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:
رسوم االشترا :

ما تصر ر ررل نسر ر رربته إلى اثنان في املائة ( )2%كحد اقصر ر ر ى م مبلغ االشر ر ررترا (يكون الدفع
مقدما) ،يدفعها مال الوحدات املحتمل ويتم خصمها م مبلغ االشترا .
يدفع الصررندوق رسرروم إدارة ما نسرربته واحد وخمسررة وسرربعون م مائة في املائة ()1.75%
سرنويا م صرافي قيمة أصرول الصرندوق (تحتسرب هذه الرسروم وتتراكم في كل يوم تقويم و

اتعاب إدارة مديرالصندوق:

تدفع ش ر ر ررهريا) إلى مدير الص ر ر ررندوق نظير إدارته للص ر ر ررندوق وكما هو موض ر ر ررح في ملخص
اإلفص ر رراح املالي رقم ( ،)34وتص ر رربح تل الرس ر رروم مسر ررتحقة الدفع وواجبة السر ررداد خالل
خمسة أيام عمل بعد نهاية كل شهر في كل سنة مالية.

رسوم أمين الحفظ والخدمات االدارية
والسجل:

اتعاب املحاسب القانوني

املؤشراالسترشادي

رسوم نشراملعلومات على موقع تداول

نسرربة ثالثه م مائة في املائة ( )%0.03وبحد أدنى  30ألف ريال سررعودي سررنويا ،وباالضررافه
الى  1م مائه في املائه( )%0.01رس ر ر رروم تداول وبحد أقصر ر ر ر ى  250ألف ريال لرس ر ر رروم تداول
تحتسرب هذه الرسروم وتتراكم في كل يوم تقويم بناء على صرافي قيمة أصرول الصرندوق ويتم
اقتطاعها شهريا.
سرريحص ررل املحاس ررب القانوني على مبلغ خمسررة وعش رررون ألف ( )25,000ريال س ررعودي في
السر ر ررنة املالية تحس ر ر ررب وتتراكم كل يوم تقويم بناء على صر ر ررافي قيمة اص ر ر ررول الصر ر ررندوق
وتستقطع سنويا.
سرريقوم الصررندوق بدفع مصرراريف اعداد املؤشررر االسررترشررادي مبلغ ( )8,000دوالر أمريكي،
أي ما يعادل حاليا ( 30,000ريال سر ر ر ررعودي) للسر ر ر ررنة األولى م عمل الصر ر ر ررندوق ،ومبلغ
( )7,000دوالر أمريكي ،أي ما يعادل حاليا ( 26,250ريال سر ر ر ررعودي) للس ر ر ررنوات الالحقة،
أتعاب حس ر رراب املؤش ر ررر تدفع ملزود الخدمة وهو ش ر ررركة س ر ررتاندرد أند بورز وتحس ر ررب هذه
الرسوم وتتراكم كل يوم تقويم وتستقطع م صافي قيمة اصول الصندوق ويتم اقتطاعها
في نهاية كل سنة مالية للصندوق.
دفع مبلغ مقطوع قدرة 5,000ريال س ررعودي س ررنويا لص ررالح ش ررركة الس رروق املالية "تداول".
وتحسررب هذه الرسرروم وتتراكم كل يوم تقويم وتسررتقطع م صررافي قيمة اصررول الصررندوق
ويتم اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق.
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مكاف ت أعضاء مجلس إدارة الصندوق
املستقلين:

الرسوم الرقابية:

أتعاب اعضاء الهيئة الشرعية

مصاريف التعامل:

مصاريف تمويل الصندوق
ضريبة القيمة املضافة:

.

د.

يتحمل الص ر ررندوق مص ر رراريف مكاف ت أعض ر رراء مجلس إدارة الص ر ررندوق املس ر ررتقلين ،حيث
يحصل كل عضو مستقل على مبلغ ( )5,000خمسة أالف ريال سعودي لكل اجتماع وبعدد
أربعة اجتماعات في الس ررنة املالية بحد أقص ر ى وبما يعادل  40,000ريال س ررعودي لالعض رراء
املسررتقلين ككل تحسررب هذه الرسرروم وتتراكم كل يوم تقويم وتدفع املكافاه بعد كل اجتماع
ملجلس ادارة الصندوق
يتحمل الصندوق الرسوم الرقابية للصندوق سنويا مبلغ مقطوع وقدره ( )7500ريال
سنويا ،وتحسب هذه الرسوم وتتراكم كل يوم تقويم م صافي قيمة اصول الصندوق ويتم
اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق.
يتحمل الصررندوق مصرراريف مكاف ت أعضرراء الهيئة الشرررعية حيث يحصررل كل عضررو على
مبلغ ( )8,000ثمانية أالف ريال سررعودي وبما يعادل  24,000ريال سررعودي العضرراء الهيئة
ككل ،وتحسررب هذه الرسرروم وتتراكم كل يوم تقويم م صررافي قيمة اصررول الصررندوق ويتم
اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق.
يتحمل الص ررندوق كافة مص رراريف التعامل املتكبدة في عملية بيع وشر رراء األس ررهم في س رروق
األس ر ررهم الس ر ررعودية بناءا على األس ر ررعار الس ر ررائدة واملعمول بها في األس ر ررواق التي يس ر ررتثمر
الصندوق فيها ويتم سدادها م أصول الصندوق ،عند تنفيذ الصفقات  .وسيتم االفصاح
ع اجمالي قيمتها في التقارير السنوية املدققة والنصف سنوية وملخص اإلفصاح املالي في
نهاية كل سنة مالية للصندوق.
تدفع حسر ررب االس ررعار السر ررائدة في السر رروق .وتس ررتقطع م ص ررافي قيمة اصر ررول الص ررندوق
وتحس ر ر ررب هذه الرس ر ر رروم وتتراكم كل يوم تقويم ويتم اقتطاعها في نهاية كل س ر ر ررنة مالية
للصندوق.
س ر رريتم تطبيق ض ر ررريبة القيمة املض ر ررافة حس ر ررب تعليمات الالئحة التنفيذية الص ر ررادرة م
الهيئة العامة للزكاة والدخل على جميع الرسوم واملصاريف واألتعاب والتكاليف.

مكان وكيفية الحصول على املعلومات إضافية حول الصندوق:
مــن خــالل زي ـ ــارة امل ـقــر الــرئــيس ـ ـ ـ ـ ــي مل ـ ــديــر الص ـ ـ ـ ـ ـن ـ ــدوق شـ ـ ـ ـ ــروط وأح ـك ـ ــام الص ـ ـ ـ ـ ـن ـ ــدوق ،م ـ ــذكــرة امل ـع ـلــوم ـ ــات ،املــوقــع اإلل ـك ـتــرونــي مل ـ ــديــر
الصندوق  ،www.arabhcapital.comاملوقع االلكتروني لشركة السوق املالية(تداول) ww.tadawul.com
اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال:
شركة أرباح املالية ،مقر الشركة هو الطابق الثامن  -مركز سعد العبدالكريم املعمر لألعمال
شارع الخليج ،الدمام ،ص ب  8807الدمام  31492اململكة العربية السعودية
هاتف+ 966 )013( 8316400 :
فاكس + 966 )013( 8093075
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ه .أسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال:
شــركة االنماء لالســتثمار املقر الرئيس ـ ي – الرياض /اململكة العربية الســعودية – ص.ب 66333 .الرياض  11576برج العنود  ،2الطابق ،20
طريق امللك فهد ،حي العليا
هاتف +966 11 2799299
فاكس +966 11 218590
و .أسم وعنوان املوزع وبيانات االتصال:
اليوجد.

مسؤول إدارة املطابقة واإللتزام ومكافحة غسل االموال
إغزيل صالح الجويعد

الرئيس التنفيذي لشركة أرباح املالية
محمود يوسف الكوهجي
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