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ملخص املعلومات الرئيسية لصندوق أرباح الخليجي للسيولة التي تعكس و  مذكرة املعلومات شروط وأحكامهذه هي النسخة املعدلة من 

 م 12/2020/ 21املوافق ه 1442/ 05/ 06بتاريخ املحاسب القانوني( حسب خطابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية تكلفة التغييرات التالية )

 

 : الصندوق  نوع

   مفتوح  -عام صندوق  -ي ستثمار ال  والدخل الثابت  أدوات أسواق النقد صندوق 

 

 :الصندوق  مدير

 ة املالي أرباح شركة
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 : الصندوق  نوع

   مفتوح  -صندوق عام- ي ستثمار ل أدوات أسواق النقد والدخل الثابت ا صندوق 

 

 :الصندوق  مدير

 املالية  أرباح شركة

 

ي متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة استثمار على أنه صندوق  للسيولةصندوق أرباح الخليجي عتماد  ا) تم  

 (  ستثمارالشرعية املعينة لصندوق ال 

 

واملستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق الستثمار، وتتضمن  جميع املعلومات املذكورة في شروط وأحكام الصندوق 

 وتكون محدثة ومعدلة.  معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن صندوق الستثمار،

 

يجب على املستثمرين املحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات واملستندات األخرى لصندوق أرباح الخليجي 

الالزمة قبل لالستشارات ستشارات املالية والقانونية والضريبية من مكاتب مرخصة من بالكامل، وعليهم الحصول على ال  للسيولة

 ن الصندوق. أي بشاستثمار أي قرار  اتخاذ

 م2018/ 13/03هـ املوافق 1439/ 06/ 25بتاريخ   واألحكام الشروط إصدار تاريخ

 م 21/12/2020املوافق ه 1442/ 06/05لشروط واألحكام بتاريخ لتاريخ تحديث آخر 

 م03/2018/ 13هـ املوافق   25/06/1439 صندوق ال تأسيس ىعل الهيئة موافقة تاريخ                                                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 الصندوق  وأحكام شروط

 

 :الصندوق  اسم

 للسيولة الخليجي أرباح صندوق 

Arbah GCC Liquidity Fund 
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 هام إشعار

 والحكام  للشروط املتضمنة  الكتتاب نشرة  قراءة  املحتملين املستثمرين على  ويجب. بالكامل  عليه طالعوال  بعناية  قراءته وينبغي  مهم، املستند هذا إن

 مسةةةتقل  مالي خبير اسةةةتشةةةارة  املسةةةتثمر وعلى  الصةةةندوق، في  السةةةتثمار  بشةةة ن  اسةةةتثماري   قرار أي  اتخاذ قبل دقيق  وبشةةةكل  بعناية  بالصةةةندوق  الخاصةةةة

 الشةةةةخصةةةةية مسةةةةؤوليته على  الصةةةةندوق  في  املسةةةةتثمر اشةةةةترا  قرار  ويعتبر مخاطره، ودرجة السةةةةتثمار  هذا مالئمة  حول  الشةةةة  لديه تولد  إذا  ومرخص

 وليست  الصندوق  هذا  في وحدات لشراء املدير  من توصية  بمثابة املستندات هذه في  الواردة  الصندوق  مدير نظر ووجهات راءآ  عتبرت  ول  كامل، وبشكل

َر  أن حال  ب ي ينبغي ل  كما ،اآلراء هذه تحقق  وإمكانية صحة على   ت كيد سَّ
َ
ف
ُ
 .استثمارية نصيحة أنها أساس على  ت

 هيئة مجلس عن الصةةةةةةةادرة"(  الالئحة" بلفظ  بعد  فيما  إليها يشةةةةةةةار) العالقة ذات واللوائح  السةةةةةةةتثمار  صةةةةةةةناديق لئحة  بموجب املسةةةةةةةتند  هذا إعداد تم

 الهيئة  تصدرها التي  والجراءات  والتعليمات والقواعد التنفيذية اللوائح ضمن  ه3/12/1427 وتاريخ  2006-219-1  رقم  القرار بموجب املالية السوق 

 ب حكام  الحصول  تم  وقد.  املالية السوق  نظام أحكام لتطبيق
ً
افقة هيةةئة السةوق املالةية عمال  ؛(لالستثمار  وطرحها) الوحدات لصةةةدار  الالئحة على مو

 
ً
افقتهةا  تصةةةةةةةةةةةةةدر وهي-   الهيئةة  بة ن  علمةا   أو  بةدقتهةا  تة كيةد  أي  تعطي ول  والحكةام  الشةةةةةةةةةةةةروط  هةذه  محتويةات عن  وليةةؤ مسةةةةةةةةةةةة  أي  تتحمةل  ل -تقةدم  مةا  على  مو

خلي  اكتمالها
ُ
 .  منها جزء أي على  العتماد أو املذكرة هذه في ورد  عما  تنتج خسارة أي عن -كانت مهما- صراحة  مسؤوليتها وت

 من قبل مجلس هيئة السةةةةةوق املالية بتاريخ  
ً
 عاما

ً
افقة على هذه الشةةةةةروط والحكام وعلى طرح وحدات هذا الصةةةةةندوق طرحا ه   25/06/1439تمت املو

افق   .م13/03/2018املو

 املعلومات تل  أن  واعتقادهم علمهم وحسةةةةةةةةب  ،املسةةةةةةةةتند هذا في الواردة املعلومات عن وليةؤ املسةةةةةةةة  الصةةةةةةةةندوق  إدارة مجلس أعضةةةةةةةةاء  يتحمل وباملقابل

 وأنهم  سةةةةةةيما ل ومدلولتها، املذكورة املعلومات  معاني على  الت ثير شةةةةةة نه  من  احتمال أي على  ينطوي  جانب أي تغفل ول والحقائق الوقائع مع متطابقة

 . تقدم ما صحة  لضمان الالزم الحرص توخي إلى الرامية املعقولة  التدابير جميع  اتخذوا قد

  يكون  أن  منه يقصد ول فقط املساعدة بغرض   املستند هذا إصدار  تم لقد
ً
 أي اتخاذ  في  سواه دون  عليه العتماد أو  بمفرده  عليه الستناد يتم أساسا

 .  بالستثمار  يتعلق  قرار
ً
   ينبغي  ول-  املقصود  من  ليس  تقدم،  ما  على  عالوة

ً
  بخصوص  ضمانات  أو  ت كيدات  أي  تقديم  -املقصود  من  أن  استنتاج  إطالقا

 هذا في  الستثمار فإن لذا متوسطة، مخاطر على الصندوق  هذا في الستثمار ينطوي .  الوحدات  في   استثمار  أي  من  الستثماري   العائد  أو  املردود

  يكون  ل قد  الصندوق 
ً
 املرتبطة الرئيسية املخاطر حول  التفاصيل من وملزيد،  املخاطر قليلة استثمارات فييرغبون   الذين للمستثمرين مناسبا

)   ملحق مراجعة الرجاء  الصندوق  هذا في بالستثمار   خاضع الصندوق  هذا.  حكاممن هذه الشروط وال   ( سياسات وإجراءات إدارة املخاطر  2رقم 

 السعودي بالريال مقوم مفتوحصندوق   وهو السعودية العربية باململكة املالية السوق  هيئة مجلس  عن الصادرة الستثمار  صناديق لئحة لحكام

  أسواق دواتأ في ويستثمر
ً
  باملشاركة فيه الفرص للمستثمرين إتاحة إلى يهدف مشتر  استثمار  برنامج هو الصندوق  ب ن  النقد، علما

ً
  رباحأفي   جماعيا

ويديرهالصندوق  افقة الستثماراتعلى   الصندوق  مدير استثمارات  وتقتصر  .محددة رسوم مقابل الصندوق  مدير  ،   الشرعية املعايير مع املتو

 . للصندوق  الشرعية اللجنة قبل من املعتمدة

 املوضحة  بالصيغة  وأحكام  شروط  شكل  على  العقود  تل   وتكون   الوحدات  ومالكي   الصندوق   مدير  بين   عقود  بتوقيع  الستثمار   صندوق   ت سيس   يتم

  مدير   من  توصية  والحكام  الشروط  بهذه  الواردة  الصندوق   مدير  آراء  تمثل  ول  املالية،  السوق   هيئة  عن  الصادرة  الستثمارية  الصناديق  بالئحة

 . الصندوق  وحدات لشراء الصندوق 

   الدارة  على  الصندوق   إدارة  مجلس  ويشرف  مستقل،  قانوني  بكيان  الصندوق   تمتعي  ل
ً
  وتوجيهات  قرارات  ويصدر  الستثمار،  صناديق  لالئحة  وفقا

 وحدات بشراء يتعلق فيما دولهم في القانونية املتطلبات   بش ن بالستعالم يقوموا أن املستثمرين على  كذل  ويجب.  للصندوق   زمةالال   الستثمار

 بالدخل املتعلقة املسائلو ،  العمالت بصرف يتعلق فيما يواجهونها قد قيود أيو   ،بخصوصها آخر تصرف أي أو استردادها أو امتالكها أو الصندوق 

 .بخصوصها آخر تصرف أي استردادها أو أو الصندوق  وحدات تمل  نتيجة دولهم في عليهم تنطبق قد التي  الخرى  الضريبية والتبعات 

 الواردة بالمور  يتعلق  فيما املسةةةةةةةةتند  هذا عليها  يشةةةةةةةةتمل لم إفادات  ب ي  يدلي أن  أو معلومات أي  يقدم أن  الصةةةةةةةةندوق   مدير خالف شةةةةةةةةخص  لي يحق ل

  تعد  ول بها  يعتد ل  والفادات املعلومات تل   فإن  الصةةةةةةةةةةندوق،  مدير غير شةةةةةةةةةةخص أي قبل من إفادات ب ي الدلء أو معلومات أي تقديم  حال وفي.  يهف

 .قبله من معتمدة أو  الصندوق   مدير من صادرة
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 املحتويات 

 5 ملخص الصندوق  •

 7 تعريفات   •

 11 معلومات عامة  •

 11 النظام املطبق   •

 11 أهداف الصندوق  •

 14  مدة الصندوق  •

 14 ستثمار قيود وحدود ال  •

 14 عملة الصندوق  •

 14 رسوم الخدمات والعمولت واألتعاب   •

 16 تقويم وتسعير وحدات الصندوق  •

 17 التعامالت  •

 20 سياسة التوزيع •

 20 تقديم التقارير مالكي الوحدات   •

 21 سجل املالكي الوحدات  •

 21 اجتماع مالكي الوحدات  •

 22 حقوق مالكي الوحدات  •

 22 مسؤولية مالكي الوحدات  •

 22 خصائص الوحدات  •

 23 التغيرات في شروط واألحكام الصندوق  •

 23 نهاء الصندوق إ •

 24 مدير الصندوق  •

 24 مين الحفظ أ •

 25 املحاسب القانوني  •

 25                                                                                                                                            صول الصندوق أ •

 26 قرار مالك الوحدات إ •

 27 لالستثمار الضوابط الشرعية (1)ملحق   •

 28  املخاطر إدارة( سياسات وإجراءات 2ملحق )  •
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 ملخص الصندوق 

   للسيولةأرباح الخليجي  صندوق  اسم الصندوق 

 مفتوح   -عام صندوق - ي ستثمار ال  و الدخل الثابتأدوات أسواق النقد  صندوق  نوع الصندوق 

 رباح املالية  أشركة  مدير الصندوق 

 الريال السعودي   عملة الصندوق 

 ريال  سعودي ( 10)  الصندوق  طرح بداية عند  الوحدة سعر

 متوسطة   مستوى املخاطر 

 وتوفير السيولة املال سأر   تنمية لىإ يهدف أهداف الصندوق 

  سعودي ريال لفآ عشرة( 10,000)  الحدالدنى لالشترا  

 سعودي ريال لفآ عشرة( 10,000)  الحد الدنى لالشترا  الضافي

 سعودي ريال لفآ عشرة( (10,000 ستردادالحد الدنى لال 

 ي يوم عمل  أخالل  ستردادوال  شترا ال  طلبات قبول  أيام

 م05/2018/ 06يوم األحد املوافق  تاريخ بدء تشغيل الصندوق 

 لثالثة أشهر ( سايبور ثالثة أشهر ) العائد على الودائع بالريال السعودي  سترشادي املؤشر ال 

 ل يوجد شترا  رسوم ال 

 املبكر ستردادرسوم ال 
يوم عمل من تاريخ    30الوحدات خالل    استردادها في حال  استردادمن صافي قيمة الوحدات املراد    (1%)

 ها. ؤ شرا

 رسوم الدارة 
 (0.55 )% 

 
  اقتطاعها  ويتم الصندوق  أصول  قيمة صافي على بناء   بشكل يومي الرسوم هذه تحتسب سنويا

 
 
 . شهريا

   الحفظ أمين رسوم
 تحتسب هذه الرسوم بشكل  0.10)

 
قتطاعها في نهاية كل ربع من السنة وبحد أدنى اويتم    يومي%( سنويا

  ريال سعودي (18,000)
 
 . سنويا

 رسوم املصاريف الدارية 
(0.025  )% 

 
  ويتم   الصندوق   أصول   قيمة  صافي  على  بناء    بشكل يومي  الرسوم  هذه  تحتسبكحد أعلى    سنويا

  اقتطاعها
 
.  شهريا

 
 أو سنويا
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 مكاف ة أعضاء مجلس الدارة

  أقص ى   بحد  املالية  السنة  في  اجتماعات  أربع  وبعدد  اجتماع  لكل  سعودي  ريال   لفآ  خمسة (5,000)  مبلغ

  سعودي ريال (40,000) يعادل وبما
 
 وتتراكم  تحسب  ،جتماعاتلجميع ال  ككل املستقلين  عضاءلل  سنويا

 إدارة  ملجلس  اجتماع  كل  بعد  ةأاملكاف  وتدفع   الصندوق   صول أ  قيمة  صافي  على  بناء    تقويم  يوم  كل

 . الصندوق 

 الصندوق  لحسابات حاسب القانونيامل أتعاب
  بناء    تقويم  يوم   كل  وتتراكم  تحسب  ، املالية  السنة  في  سعودي  ريال(  35,000)  ألف  ثالثون و   خمسة  مبلغ

  وتستقطع  الصندوق  صول أ قيمة صافي على
 
 . سنويا

 تفرض على الصندوق في حال تطبيقها.  ي يتم تحميل الصندوق رسوم ضريبة القيمة املضافة الت رسوم القيمة املضافة  

 تكاليف الحصول على التمويل
والتقرير   التقرير  في  ذكرها  وسيتم  ،السوق   في  السائدة  القتراض  تكلفة  حسبوهي   سنوي  النصف 

 السنة املالية للصندوق.  انتهاءوملخص اإلفصاح املالي بعد   ،السنوي 

 أيام التقويم والتعامل 

 

التقويم والتعامل يوم عطلة   للبنوك. وفي حال وافق يوم  أيام العطل الرسمية  كل يوم عمل، باستثناء 

في    ستردادوال   شتراكوتنفيذ طلبات ال رسمية في اململكة العربية السعودية يتم تقويم أصول الصندوق  

 يوم التقويم والتعامل التالي. 

  أو شترا ال  طلبات  لتقديم موعد خرآ

 ستردادل ا
  12 الساعة

 
. يوم ظهرا

 
 يا

 سعر التقويم   عن العالن يوم
ملدير   املوقع اإللكتروني ويمكن معرفة أسعار التقويم من خالل زيارة    ،التعامل  يوم العمل التالي ليوم هو  

 . لسوق املالية )تداول(لالصندوق أو املوقع اإللكتروني 

  . سترداد عندها سعر ال  حدد ي تلنقطة التقويم وال التالي  الرابع اليوم في العمل إقفال قبل موعد دفع قيمة الوحدات املستردة 
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 : تعريفات    
 

ــــركة : مدير الصندوق  ــــعودية،  املالية أرباح  شــ ــــخص وهي الســ ــــة له مرخص  شــ ــــوق    لئحة بموجب اإلدارة أعمال  بممارســ ــــات الســ ــــســ مؤســ

 ؤ مس ويكون   املالية
 
  .ستثمارال   صندوق  إدارة عن  ول

 

 مال  وأ املستثمر وأ املشتر 

 :العميل أو الوحدات

 . الستثمار صندوق  في وحدات يملك الذي الشخص

ـــــد : عنوان شركة أرباح املالية ـــــ ي  املقر  بها  يقصــ ـــــ ي   املركز  أو  الرســ ـــــندوق  ملدير  الرئيســ ـــــعودية العربية اململكة في الصــ  على  طالعال   يمكن حيث ،الســ

  www.arbahcapital.com نترنتاإل  على الصندوق  ملدير لكترونياإل املوقع على بذلك  الخاصة التفاصيل

 

 : قانونياملحاسب ال

 

 

 : املستشار القانوني

 

بـهـم     ـــــد  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــةيـقصــ ــركــ ـــ ـــ ـــ ـــــة  بـوأ  طـالل  شــ ـــــاه،   غـزالــ ــرـكـ ـــ ـــ ـــ ـــــةوشــ ـــــة  املـمـلـكــ ـــــة  الـعـربـيــ ــعـوديــ ـــ ـــ ـــ   3187  ب  ص  31952  الـخـ ـر،  الســ

  www.tagorg.com ، tagco.khobar@tagi.com 

 

ـــــد ـــ ـــــارون  محامون  العبيد  عبيد مكتب  به  يقصــ ـــ ـــــتشــ ـــ ـــــعودية، العربية  اململكة ،قانونيون  ومســ ـــ  الدمام   8869.ب.ص الســ

31492. 

ـــــوق املالية رقم  : املاليةلئحة مؤسسات السوق  ـــ ـــ ــ املوافق 22/12/1441وتاريخ    2020-75-2تعني الالئحة املعدلة بقرار مجس هيئة الســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ /  08/  12هـــ

ــــوق املالية بموجب 2020 ـــ ــــ ى عن مجلس هيئة الســ ـــ ــــادرة بذات املســ ـــ ــــخاص املرخص لهم  الصــ ـــ  لئحة األشــ
 
ــــابقا ـــ م  ، ســ

 م )أو أي تعديالت أخرى تتم عليها من وقت آلخر(.28/6/2005املوافق  21/05/1426بتاريخ   2005-83-1قرارها رقم  

   اململكة في عمل يوم : يوم العمل
 
والبنوك املحلية والخليجية    الســــعودية  األســــهم ســــوق  فيه تكون   الذي  الرســــمية العمل يامأل  طبقا

 .مفتوحة

 

ــادر  النظام هو : نظام السوق املالية ـــ ـــ ـــــعودية العربية اململكة في  الصــ ـــ ـــــوم  بموجب  الســ ـــ  أي   أو)  ه02/06/1424 بتاريخ 30/م  رقم امللكي  املرســ

  (.آلخر وقت من عليها تتم أخرى  تعديالت
 

ـــيص تنفيذ في يبدأ  الذي  اليوم هو : تاريخ بدء تشغيل الصندوق  ـــدار/  للتوزيع  الوحدات تخصــ ـــندوق  فيه ويتوقف ،املبدئي اإلصــ ـــتقبال عن الصــ   اســ

 .شتراكال  بسعر الوحدات في  شتراكال  طلبات

ويتم تحديد هذا الســعر  ،( )وحدة واحدة( في الصــندوق 1املبلغ الالزم دفعه من قبل املســتثمر لشــراء عدد )يقصــد به    : شترا سعر ال 

 ملا ورد في املادة رقم )
 
 (.8/ 7 وفقا

  موظف أي وأ فرعية  لجنة أو  لجنة يأ النص،  يســم  حيثما  شــاملة الســعودية العربية  اململكة في املالية الســوق   هيئة : الهيئة

 الهيئة وظائف من  وظيفة يأب للقيام  هتفويض يتم ن أ  يمكن  وكيل وأ

ــــد : أمين الحفظ ــــخص  وهي ،كابيتال الخير  به  يقصــ ــــوق املالية  لئحة بموجب له مرخص  شــ ــــات الســ ــــســ ــــاطات للقيام  مؤســ  حفظ   بنشــ

 .  املالية  وراقاأل 

 ويشـــــمل  بذلك،  خرآ شـــــخص قيام  ترتيب  وأ مالية،  أوراق على مشـــــتملة خرآ  لشـــــخص ةعائد  صـــــول أ حفظ  بها  يقصـــــد : الحفظ

 .الالزمة داريةاإل  باإلجراءات القيام الحفظ

  

http://www.arbahcapital.com/
http://www.tagorg.com/
mailto:tagco.khobar@tagi.com)
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 وراقال   منةةةةازعةةةةات  في  الفصةةةةةةةةةةةةةةةةل  لجنةةةةة

 : املالية

ــل لجنة”  ــ ــة" املالية  وراقاأل  منازعات في  الفصــ ــ ــل في واملختصــ ــ ــــوق  نظام  نطاق  في  تقع التي  املنازعات في  الفصــ   املالية  الســ

 .املالية السوق   هيئة عن الصادرة والتعليمات والقواعد وائ لوال

ـــــندوق أو :  التعاب ـــ ـــــاها مدير الصــ ـــ ـــــندوق  تعني األتعاب التي يتقاضــ ـــ ـــــندوق لتقديم خدمات للصــ ـــ أي طرف ثالث يعينه مدير الصــ

 بخصوص كل منها على حدة في املادة رقم ) 
 
 ملا ورد تفصيال

 
 ( من هذه الشروط واألحكام.7وفقا

 

بالنسـبة للسـنة املالية   هي الفترة التي تبدأ من تاريخ بدء عمل الصـندوق وتنتيي في الحادي والثالثين من شـهر ديسـم ر   : السنة املالية

ـــــنـة   ،األولى ـــ ـــ ـــــم ر من كـل عـام يلي الســ ـــ ـــ ـــــهر ديســ ـــ ـــ أو التي تبـدأ من األول من ينـاير وتنتيي في اليوم الحـادي والثالثين من شــ

 .املالية األولى

 .للسيولة الخليجيصندوق أرباح  يقصد به : ستثمارل صندوق ا

ــــــندوق أرباح  :  مجلس إدارة الصندوق  ـــ ــــــيولة الخليجيهو مجلس إدارة صــ ـــ ــــــا ،للســ ـــ ــــــندوق بتعيين أعضــ ـــ ــــــناديق  ؤ يقوم مدير الصــ ـــ  لالئحة صــ
 
ه وفقا

ــــــندوق ال  ـــ ــــــتثمار ملراقبة أعمال صــ ـــ ــــــتثمارالســ ـــ ــــــاســ ـــ  في املادة رقم ) ؤ . وقد ورد تحديد عدد أعضــ
 
 مذكرة ( من 10ه مبدئيا

 .املعلومات

  تعيينه يتم  طبيعي شخص أي :  مستقل غير الدارة مجلس عضو
 
  الستثمار صندوق  إدارة مجلس في  عضوا

 
 .الستثمار  صناديق لالئحة وفقا

ــندوق  إدارة مجلس عضـــو :  عضو مجلس الدارة املستقل ــتقل يتمتع بال  صـ ــتقاللية مسـ ــتقالليةالتامة ومما ينافي ال سـ ــر    سـ ــبيل املثال ل الحصـ على سـ

 لدى مدير الصـــــندوق  
 
و تابع له، أو أي مدير صـــــندوق من الباطن أو أمين حفظ الصـــــندوق، أو لديه أأن يكون موظفا

  ،أو أي مدير صــندوق من الباطن أو أمين حفظ ذلك الصــندوق   ،عمل جوهري أو عالقة تعاقدية مع مدير الصــندوق 

أو أن تكون له صــــلة    ،أو في أي تابع له  ،ين املاضــــيين لدى مدير الصــــندوق أو أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العام  

ــــــاء مجلس اإلدارة  ىقرابة من الدرجة األول ـــ ــــــندوق أو في   ،مع أي من أعضــ ـــ أي أو من أي كبار التنفيذيين لدى مدير الصــ

 لحصص سيطرة لدى مدي
 
   ين املاضيين.ر الصندوق أو في أي تابع له خالل العام  تابع له، أو أن يكون مالكا

  

 يةسةةتثمار ال   الهداف ذات  الصةةناديق

 : الخرى /   للصندوق  املشابهة

ــــناديق هي ـــ ــــتثمار  صــ ـــ ــــيولةالخليجية   الســ ـــ   املطروحة  للســ
 
   طرحا

 
ــــتثمار ال  األهداف ذات  عاما ـــ ــــابه يةســ ـــ ــــندوق   ةاملشــ ـــ   للصــ

ــــــة ـــ ـــ ـــــوق املـاليـة  في الـدول الخليجيـة  قبـل  من  واملرخصــ ـــ ـــ ـــــرافيـة ممـاثلـة لهيئـة الســ ـــ ـــ ـــــوابط  مع  واملتوافقـة  ،هيئـات إشــ ـــ ـــ   الضــ

 .املالية رباحأ  لشركة التابعة الشرعية  الهيئة قبل من املحددة الشرعية
 

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

 .  السعودية العربية  اململكة بها يقصد : اململكة

 

د الطرف املفوض له:   املســتشــار، دور  أكثر لتؤدي أو مالية كمؤســســة لها صــالحياته بتفويض الصــندوق  مدير يقوم التي  الجهة به وُيقصــ 

 الوســـيط أو الوكيل، أو الوصـــ ي، أو الســـجل أمين أو  الحفظ، أمين  أو اإلدارية، الخدمات مقدم أو الفرعي، املدير أو

   للصــندوق،
 
 يتعلق ما في الســجل وأمانة الحفظ أمانة أو الســتثمار خدمات لتوفير هذه الجهة مع التعاقد عن فضــال

 .مباشر غير أو مباشر بشكل الصندوق، بأصول 
 

ــــلعة بيع عقود املرابحة:  ــــتراها الذي الثمن بمثل ســ ــــبة عليه، متفق معلوم رب  زيادة مع البائع به اشــ  مقطوع بمبلغ أو من الثمن بنســ

 على الحصــول  في الراغب من بالشــراء وعد بناء على وقعت أو العادية، املرابحة وهي ســابق وعد دون  من وقعت ســواء

 .املرابحة املصرفية وهي املؤسسة طريق عن السلعة
 

 معلوم شـــــ يء عمل أو على الذمة في موصـــــوفة أو معينة عين  من معلومة، ومدة معلومة، مباحة منفعة على عقد هي الجارة: 
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  اإلســــالمية املالية الصــــناعة وفي معلوم، بعوض
 
 نهاية في املســــتأجر لىإ املؤجرة العين  بتمليك بها الوعد ما يقترن  غالبا

 .أثنائها أو جارةاإل  مدة
 

ــــــهادات الصكو :  ــــــاوية شــ ــــــائعة ملكية تمثل القيمة متســ ــــــول  في شــ ــــــول  أي أو ،ات املاليةلتزامإلوا والمتيازات واملنافع األصــ  أصــ

 .اإلسالمية الشريعة وأحكام ضوابط مع متوافق معين  ملشروع
 

ــــــد دول مجلس التعاون الخليجي:   ـــ ـــ ـــــم الـذي الخليجي التعـاون  مجلس بـه وُيقصــ ـــ ـــ ـــــعوديـة واململكـة العربيـة وقطر وُعمـان  والكويـت البحرين يضــ ـــ ـــ  الســ

 .املتحدة العربية واإلمارات
 

سةةةةةةةةةةةةةايبور )العةائةد على الودائع بةالريةال 

 : السعودي(

ـــــعر هو ـــــطة يحدد ســ ـــــط بواســ ـــــعودية البنوك في الودائع عروض على العائد متوســ ـــــعودي على الريال الســ  ويتم،  الســ

 مؤسسة النقد العري السعودي )ساما(. طريق عن احتسابه

 
 

  تعني  : نظيرةطراف أ
 
  شخصا

 
  و، أله مرخصا

 
   .مالية غير سعودية خدمات ةمنشأ  و،أاستثمارية شركة و، أمستثنى  شخصا

 

 .أجرة بغير أوة بأجر  ماله لتنمية غيره الشخص إنابة هي : الوكالة بالستثمار

 

 .جلاأل  قصيرة اإلجارة و املرابحة صفقات طريق عن املتاجرة أدوات هي : النقدسواق أدوات أ

 

  ،كانت جهة يأ  من تصدر القيمة متساوية مالية شهادات أو لوثائق سالميةاإل  البدائل هي : الدخل الثابتدوات أ
 
 في  شائعة تمثل حصصا

 . متحرك وأ ثابت يكون  ربحها ومعدل ،الجهة تلك موجودات ملكية

 

 يقوم  العقد هذا بموجبو  ،املرابحة معدلت مخاطر إلدارة املرونة املستثمر تمن   التي  املشتقات أدوات من داةآ هي : اتفاقية املبادلة

 . العكس أو الثابتة املرابحة التزامات معدلت مقابل في العائمة املرابحة معدلت التزامات بمبادلة البنك

 

 .جلاأل  قصيرة حيان تكون األ  من كثير في ،معينة  ملدة مالية أوراقو  صكوك شراء عادةإ و بيع لعملية اتفاقية هي اتفاقية إعادة الشراء: 

 .مديونيات وأ كقروض صول أبا مدعومة األجل محددة استثمارات هي الوراق املالية املودعة بالصول: 

 

 املؤشرات أحد داءآمن  أو   )سهمكاأل (  مالي أو  )كالذهب (حقيقي أصل داءآ من قيمتها تستمد مالية أدوات هي املشتقات املالية: 

 .)جونز كالداو(  السوقية
 

 .الحسم على أساس تداولها يتم التي  الصكوك مثل ،العينة بيع أساس على هيكلتها يتم التي  الصكوك هي قائمة على بيع الدين: صكو   

 

 .ستحقاقهاا تاريخ لىإ تصل ن أ قبل بيعها بقصد ها ؤ شرا يتم التي  الصكوك : بغرض املتاجرة  ةالصكو  املقتنا

 

املةةةةةةةقةةةةةةةتةةةةةةةنةةةةةةةا تةةةةةةةاريةةةةةةةخ    ةالصةةةةةةةةةةةةةةةةةةكةةةةةةةو   الةةةةةةةى 

 : ستحقاقال 

 . ستحقاقهاا تاريخ حتى  بها الحتفاظ بقصد ها ؤ شرا يتم التي  الصكوك

   للصــندوق  األصــول   قيمة  إجمالي  أســاس على  وحدة ألي  النقدية  القيمة وتعني  : للوحدة  الصول  قيمة  صافي
 
  اللتزامات  منه  مخصــوما

 
 على  ومقســوما

( من هذه الشروط  8وفق ما ورد بمزيد من التفصيل في املادة رقم )   العالقة ذي  التقويم  يوم  في  القائمة  الوحدات  عدد

  واألحكام.
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 .ذل  بغير  النص سياق يقض   لم ما املستند، هذا في لستخدامها مسوغ ورد  حيثما لسابقةا التعريفات تستخدم

 (: املالي العام ربع) الربع  تاريخ

 

ـــــهر ثالثـة  فترة ـــ ـــ ــد  ،أشــ ـــ ـــ ـــ ـــــهر من  والثالثين   الحـادي  اليوم  بـه ويقصــ ـــ ـــ ـــــبتم ر   من  والثالثين  ،يونيو  من  والثالثين  مـارس  شــ ـــ ـــ   ســ

 .مالية  سنة كلمن   ديسم ر من  والثالثين  والحادي
 

 بعد  الصندوق  في  وحداتهم كل أو  جزء  الوحدات ملالكي يجيز  والذي  الصندوق   مدير  قبل من املعد  النموذج به  يقصد : ستردادنموذج طلب ال 

 .املتبعة األصول  حسب املعني  الوحدات حامل من  النموذج وتوقيع  استكمال

ــترداد عند الوحدة  لحامل دفعه الالزم املبلغ يعني  : ستردادمبلغ ال  ــ  ملا ورد في املادة رقم ) ذلك  تحديد ويتم.  هااســ
 
ــعر وفقا ــ ( من 8/7  الســ

   هذه الشروط واألحكام.
 

  : الالئحة

 

ـــــد ـــ ـــــناديق  لئحة  بها  يقصــ ـــ ـــــتثمار  صــ ـــ ـــــادرة الســ ـــ ـــــوق   هيئة مجلس عن الصــ ـــ  2006-219-1 رقم  القرار بموجب  املالية  الســ

بتاريخ  30م بناء  على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/24/12/2006املوافق   .ه3/12/1427 وتاريخ

ـــــــ 2/6/1424 ـــ ـــ الســ ـــــة  هــيــئــ مــجــلــس  بــقــرار  ـــــة  ـــــدلــ رقــم  و ه واملــعــ ـــــة  ـــــالــيــ املــ ـــــاريــخ    1/61/2016ق  ه املــوافــق  16/8/1437وتــ

 م.23/5/2016
 

ـــد : شترا طلب ال  ـــتراكإل ا طلب  به  يقصــ ـــتندات وأي شــ ـــب مطلوبة  مســ ـــوق   هيئة لوائ   حســ ـــل مكافحة  وقوانين   املالية  الســ  موال األ   غســ

 من   اعتمادها شــريطة الصــندوق  وحدات في شــتراكال  بغرض املســتثمر يوقعها  مرفقة معلومات وأي  ،اإلرهاب تمويلو 

 .الصندوق  مدير
 

ألجل، والســتثمار في صــناديق اســتثمارية ومنتجات  يســتهدف الصــندوق الســتثمار في أدوات النقد الصــكوك والودائع   : الستثمارات املستهدفة

 استثمارية أخرى ذات أهداف مماثلة.
 

 والتى يملكها مالكي الوحدات في الصندوق. الصندوق، أصول  منها تتكون  التي  املتساوية الشائعة الحصص : الوحدات
 

 : يوم التقويم

 

والحكام، وســـــتكون    الشـــــروط  هذه من( 8)  الفقرة في موضـــــ  هو  كما  الوحدة اليوم الذي يتم فيه تحديد صـــــافي ســـــعر

 التقويم  يوم ييتم تقويم أصـــــول الصـــــندوق فأيام التقويم كل يوم عمل، وعندما ل يكون أي من تلك األيام يوم عمل ف

 . التالي

 

وبيعها من قبل املنشآت، مع بعض هي ضريبة غير مباشرة ُتفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها   املضافة: القيمة ضريبة  

 م.2018يناير  1 في % 5بنسبة  اململكة بتطبيق ضريبة القيمة املضافة  بدأت الستثناءات.

ــــرعية  املعايير : الضوابط الشرعية ــــرعية اللجنة من املعتمدة الشــ ــــندوق، الشــ ــــتثمار   عليها بناء   يتم والتي   للصــ ــــركات املؤهلة لالســ تحديد الشــ

 ( من هذه الشروط واألحكام.1الصندوق واملوضحة في امللحق رقم )فيها من قبل 
 

ـــــاب  فيه يتم  الذي الوقت هو : نقطة التقويم ـــــول أ  قيمة  حســ ـــــندوق  صــ ـــــتخدام العمل يوم نهاية عند  وذلك  ،الصــ ـــــعار باســ  اإلقفال أســ

 .اليوم لذلك
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 معلومات عامة:  .1

 مدير الصندوق: -أ
 

ـــــركة ـــ ـــ ـــــركة وهي -  املالية أرباح  شــ ـــ ـــ ـــــاهمة  شــ ـــ ـــ ـــــعودية مســ ـــ ـــ ـــــة  ،مقفلة  ســ ـــ ـــ ـــــســ ـــ ـــ ـــــعودية، العربية اململكة  أنظمة بموجب  مؤســ ـــ ـــ ـــــجل  الســ ـــ ـــ   رقم تجاري  ســ

(2050059020 ) 

 (.07083-37) الترخيص الصادر من هيئة السوق املالية رقم . للعمال املعمر عبدالكريمال سعد  مركز - الثامن الطابق  هو الشركة مقر
 

 : الصندوق   ملدير  ي الرئيس  كتبامل  عنوان -ب
 

  للعمال املعمر عبدالكريمال سعد  مركز - الثامن الطابق هو الشركة مقر  املالية، أرباح  شركة 

  السعودية العربية اململكة 31492  الدمام 8807ب .ص الدمام،  الخليج،  شارع 

  966( 013) 8316400  هاتف 

  966( 013) 8093075   فاكس 
 

 عنوان املوقع اللكتروني ملدير الصندوق:   -ج     

   لكترونياإل املوقع ع ر  وأ www.arbahcapital.com   التالي لكترونياإل املوقع على الصندوق  مدير عن املعلومات من املزيد على طالعال  يمكن 

 w.ww.tadawul.com.sa   لسوق املاليةل

 سم أمين الحفظ:ا -د         

 comkhaircapitalwww.al.   اإللكتروني املوقع ،(08120-37) قمر  - املاليـة السوق  هيئـة ترخيص، الخير كابيتال

 املوقع اللكتروني لمين الحفظ:   -ه        

  www.alkhaircapital.com اإللكتروني املوقع الخير كابيتال،

     النظام املطبق:  .2

 من يشــــمله وما املالية الســــوق  نظام على بناء املالية الســــوق   هيئة مجلس عن الصــــادرة الســــتثمار صــــناديق لالئحة واألحكام  الشــــروط هذه تخضــــع

 إلى باإلضــافة املفعول، ســارية الســعودية العربية اململكة ألنظمة تخضــع كما العالقة،  ذات  واللوائ   املاليةمؤســســات الســوق   لئحة فيها بما قواعد

  آلخر وقت من تطبق قد التي  األخرى  والقواعد األنظمة جميع
 
 .الشرعية للضوابط وفقا

 

 

 

 

 

 : شروط وأحكام الصندوق  
 

http://www.arbahcapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alkhaircapital.com/
http://www.alkhaircapital.com/
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 :صندوق الأهداف  .3

 ية  ستثمار أهداف الصندوق ال  -أ
 

 .السعودي  بالريال ومقوم مفتوح  ،-صندوق عام-  الستثماري   والدخل الثابت  النقد أسواق أدوات في استثمار  صندوق  هو  للسيولة  الخليجي أرباح صندوق 

 جلاأل   متوسطة الثابت الدخل دواتأو  جلأل ا قصيرة املالية  دواتاأل  في الستثمار خالل من املال رأس وتنمية  املستثمر طلب  عند السيولة   توفير  لىإ يهدف

 لن   للصندوق  اللجنةالشرعية قبل من واملقرة الشرعية املعايير مع املتوافقة الخليجي، التعاون  مجلس لدول  صول  أ واملدعومة ب  صنفةامل   وغير املصنفة

 بالريال  الودائع  على العائد اتخاذ  تمي.  الوحدات مالكي لصال   الصندوق  في استثمارها يعاد  وسوف الوحدات مالكي على أرباح بتوزيع  الصندوق  يقوم

 فريق ويعمل.  للسيولة الخليجيأرباح   صندوق  داء آ ملقارنة إرشادي  كمؤشر   SAUDI INTERBANK OFFERED RATE) سايبور  ( أشهر لثالثة السعودي

 وأ رويترز  وأ ببلوم رغ الخاص املوقع على املؤشر  داءآ  متابعة للمستثمرين يمكنو   ،اإلرشادي املؤشر  داءآ ينافس داءآ تحقيق على األصول  إدارة في العمل

وهذا املؤشر هو سعر الفائدة على القروض بين املصارف السعودية أو سعر الفائدة على القروض بين املصارف الخليجية وهو   .السعودية البنوك من أي

  مرج  محدد.

 

 :استراتيجيات الستثمار الرئيسة

  هدافهأ تحقيق جلأ من الصندوق  يستخدمها التي  الرئيسية الستثمار استراتيجيات ملخص يلي فيما

 : أساس ي   بشكل فيها  الصندوق   يستثمر التي  املالية وراقال   نوع .1

 عن املتاجرة: الحصر  ل املثال سبيل على وهي.،الشرعية املعايير مع املتوافقة جلاأل  قصيرة النقد أسواق أدوات في ساس ي أ بشكل الستثمار .أ

 لىإ واملقتناة واملتاحة للبيع    املتاجرة بغرض  املقتناة الصكوك وتشمل جلاأل  متوسطة الثابت الدخل واإلجارة وأدوات املرابحة صفقات طريق

 وأخذ الشرعية اللجنة على العقود هذه أن تعرض على بأصول  املدعومة املالية وراقواأل  املعاكس الشراء إعادة تفاقياتاو   ،ستحقاقال  تاريخ

  املض ي  قبل حدة على حالة كل فيها الستثمار على موافقتهم
 
 وفي ،صنفةامل وغير املصنفة دواتاأل  في الستثمار ويكون  الستثمار فيها، في  قدما

 على بناء املالية اتلتزامبال بالوفاء املصدر ستطاعةا ومدى املالية الورقة الصندوق بتحليل مدير يقوم ئتمانيا تصنيف وجود عدم حال

 .املصدر من عمليات النقدية والتدفقات املالي املركز

  وحداتها مطروحة رى خأ استثمارية صناديق وحدات .ب
 
  طرحا

 
 دواتأ في الشرعية تستثمر املعايير  مع متوافقة الهيئة  قبل من ومرخصة عاما

 . النقد أسواق

 .التنظيمية الخليجية  الهيئات من مرخصة خليجية ةنظير  طرافأ مع املالية دواتاأل  من مختارة مجموعة في استثماراته الصندوق  يركز .ج
 

 :الستثمار تركيز سياسة  .2

 اململكة العربية السعودية   باستثناء خليجية دولة ألي (%50) علىأ بحد الخليجي التعاون  مجلس دول  من املصدرة املالية األوراق في الصندوق  يستثمر

 

افية طاملن  صول الصندوق أالحد العلى من  صول الصندوق أالحد الدنى من  قة الجغر

 % 80 % 0 السعودية  العربية اململكة

 % 50 % 0 البحرين مملكة

 % 50 % 0 املتحدة العربية اإلمارات

 % 50 % 0 الكويت 

 % 50 % 0 عمان
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 لىإ باإلضافة التعاون،  مجلس دول  بعمالت مقومة ات ستثمار ال  وتكون   مباشر، غير  وأ مباشر بشكل النقد أسواق  أدوات في ستثمارل ا ويكون  •

 مصدرها وأ  املصنفة دواتاأل  في األدنى الحد يكون  نأ على مصنفة وغير مصنفة  جهات مع ستثمارال  يتم   .اإلسترليني  والجنيه واليورو الدولر

  ، B- (Fitch), B- (S&P), B3 (Moody’s) تيكاآل
 
 .املصدر لعمليات النقدية والتدفقات  املالي للمركز وفقا

 مرخصة  السعودية، العربية  اململكة في نظيرة أطراف مع املالية األدوات من مختارة مجموعة مع النقدية دواتاأل  في استثماراته الصندوق  يركز •

  ملؤسسة   املماثلة  املركزية   البنوك  حدبل أق  من  لإلشراف   خاضعة   تكون   بحيث  خليجية نظيرة  أطراف  مع وأ  السعودي، العربي النقد مؤسسة من

   .أو هيئات إشرافية مماثلة لهيئة السوق املالية العربي السعودي النقد

 ذات  مرخصة استثمار صناديق وحدات في الصندوق  أصول  قيمة صافي من (%25) إلى نسبته يصل قد ما  استثمار الصندوق  ملدير يحق •

 ، الشرعية  املعايير مع متوافقة تكون  أن  علىوالدخل الثابت   النقد أسواق دواتأ في تستثمر وصناديق  ،الصندوق  ألهداف مماثلة أهداف

  وحداتها مطروحة
 
  طرحا

 
  الصندوق  مدير ويعمل الهيئة، من ومرخصة عاما

 
 العائد حيث من املستثمر بها الصناديق أفضل اراختي على جاهدا

  الصندوق  ملدير التاريخي واآلداء الصندوق  مدير وسمعة

  بها املسموح والنسب للصندوق  املتاحة رات الستثما التالي الجدول  ويوض 

 الصندوق  من أصول  العلى الحد الصندوق  من أصول  الدنى الحد الستثمار  نوع

 % 100 % 0 جلاأل  قصيرة النقد أسواق أدوات

 % 50 % 0 جلاأل  متوسطة الثابت الدخل دواتأ

 مماثلة أهداف  ذات استثمار صناديق

 في تستثمر وصناديق الصندوق  ألهداف

 والدخل الثابت  النقد أسواق دواتأ

0 % 25 % 

 اتاسترداد وجود حال في(نقدية   سيولة

ودائع  )كبيرة الشريعة أو  أحكام  مع  متوافقة 

 أيام 7ستحقاق فترة ال  لتتعدى اإلسالمية

10 % 100 % 

  ته مانسب  املجموعة  لنفس  تنت ي   تلفةخ م  جهات  أو  واحدة  جهة  في  النقد  أسواق  صندوق   ات استثمار   مجموع  تتجاوز   أن  ليجوز  •

 .الصندوق  أصول  قيمة صافي من (%25)

.120متوسط مرج  لتاريخ الستحقاق ليتجاوز ) للسيولةصندوق أرباح الخليجي ل •
 
 تقويميا

 
 ( يوما

 

 :الستثمارية محفظته إدارة بغرض الستثمار  صندوق  عن نيابة استخدامها يمكن التي  والدوات والساليب املعامالت أنواع    .3

 قصيرة  النقد أسواق أدوات أفضل على سوقي ومس  السعودي السوق  في العوائد ملعدلت سوقي مس  إجراء على الصندوق  مدير يعمل •

  ملدير  لتاريخيا  واآلداء الصندوق  مدير وسمعة العائد حيث من الستثمارية الصناديق وأفضل العائد حيث من الثابت الدخل دواتأو 

 .الصندوق  استثمارات جميع على الصندوق  مدير قبل من املقدمة القرار اتخاذ آلية تطبيق ويتم، الصندوق 

 الفرص تقييم  في) األمانة ومسؤوليات  واجبات ضمن من (والحرص واملهارة العناية ممارسةب الوحدات مالكي تجاه الصندوق  مدير يلتزم •

 .الصندوق  استراتيجية مع يتناسب بما العوائد أفضل باختيار املتاحة الستثمارية
 

 :  الصندوق  محفظة في إدراجها يمكن ل التي  املالية الوراق أنواع   .4

 .أعاله ذكرها يتم لم مالية أوراق أي في بالستثمار الصندوق  يقوم لن
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 :فيها ر الستثما للصندوق  يمكن التي  املالية الوراق )أنواع أو( نوع   على آخر قيد أي   .5

 قيمة أصول  صافي من  (%50)  من واحد وبأكثر  مع مصدر  الصندوق  أصول  قيمة  صافي  من  (25%)  من أكثر  استثمار  الصندوق  ملدير ليحق •

 .(80%)على املسموح به ن الحد األ أباستثناء اململكة العربية السعودية حيث  ،واحد سيادي ر مصد مع الصندوق 

 .الشرعية املعايير مع املتوافقة الستثمارات على الصندوق  مدير استثمارات تقتصر •
 

 

 :القتراض في الصندوق  صالحيات  .6

 موافقة على  الحصول  بعد   الصندوق   داءآ  ولتحسين  ستردادال  طلبات لتغطية اإلسالمية الشريعة مع متوافقة تمويالت على الحصول  للصندوق  يحق

 .واحدة سنة عن التمويل مدة تزيد لن األحوال جميع وفي، الصندوق  أصول  قيمة صافي من (%10) نسبته ما التمويل يتجاوز  لن أ على الشرعية، اللجنة
 

 :فيها التعامل سيتم التي  املالية ال أسواق  .7

 العربية  اململكة   باستثناء   ،خليجية دولة ألي  (%50) أعلى بحد  الخليجي التعاون  مجلس دول  في املصدرة املالية  األوراق على الصندوق  استثمارات تقتصر

  .(%80) به املسموح علىاأل  الحد ن أ حيث السعودية
 

 :العام الطرح ذات الخرى  الستثمار صناديق  وحدات في الستثمار حدود  .8

 الصندوق، ألهداف مماثلة أهداف ذات أخرى  استثمار صناديق في الصندوق  أصول  قيمة صافي من (%25) عن يزيد ل ما استثمار الصندوق  ملدير يحق

مدير الصندوق في صناديق مدارة من قبله فسوف يتم   استثمار وفي حالة  ،  له تابعة استثمار  صناديق  في الصندوق  أصول  استثمار  الصندوق  ملدير ويحق

 على صافي أصول كل صندوق. بناء   ةحتساب رسوم إدارة كل صندوق على حدا
 

 :املالية املشتقات أسواق مع التعامل  .9

 . املالية األوراق مشتقات ستخداماب الصندوق  يقوم لن 

  لن يقوم الصندوق بالستثمار في أسواق املشتقات املالية. 
 

 مدة الصندوق: .4

 غير محدد املدة. مفتوح  عام ي استثمار صندوق   للسيولةصندوق أرباح الخليجي 
 

 قيود وحدود الستثمار:  .5

حكام الصندوق أو بالقيود والحدود التى تفرضها لئحة صناديق الستثمار وشروط    للسيولةيلتزم مدير الصندوق خالل إدارته لصندوق أرباح الخليجي  

 ومذكرة املعلومات.
 

 عملة الصندوق:  .6

 الحساب  عملة اختالف حال في أو ،الصندوق  عملة  عن تختلف بعملة مقومة لالشتراك املدفوعة املبالغ كانت وإذا  ،السعودي الريال هي الصندوق  عملة

 في  املستلم البنك  لدى به املعمول  السائد الصرف  بسعر العملة بتحويل الصندوق  مدير فسيقوم  الصندوق،  عملة  عن  سترداد ال  مبلغ فيه  سيقيد الذي

 مدير  على  يقع  التزام  يأ  دون   الوقت  ذلك  في  السائد  الصرف  سعر  في  فروقات  يأ  املستثمر  ويتحمل  املعني،  التعامل  يوم  في  السعودية  العربية  اململكة

 . الصندوق 
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 رسوم الخدمات والعمولت والتعاب:  .7

 :أدناه املذكورة واملصاريف الرسوم الوحدات مالكي على الصندوق  مدير يفرض .أ
 

 : شترا ل رسوم ا -

 ل يوجد

 إدارة مدير الصندوق:  رسوم -

 %(  0.55)  املائة  في  مائة  من  خمسون خمسة و   نسبته  ما  إدارة  رسوم  الصندوق   يدفع
 
  الرسوم   هذه  تحتسب)  الصندوق   أصول   قيمة  صافي  من  سنويا

   وتدفع  تقويم  يوم  كل  في  وتتراكم
 
الوارد في الشروط  اإلفصاح املالي    خصوكما هو موض  في مل  ،للصندوق   إدارته  نظير   الصندوق   مدير  إلى(  شهريا

مدير    استثماروفي حالة    ،مالية   سنة  كل  من  شهر  كل  نهاية  بعد  عمل  أيام  خمسة  خالل  السداد  وواجبة  الدفع  مستحقة  رسوم ال  تلك  وتصب   واألحكام

 . ةحتساب رسوم إدارة كل صندوق على حداالصندوق في صناديق مدارة من قبله يتم 

 :رسوم أمين الحفظ  -

 0.10)   سنوية  رسوم  بدفع  الصندوق   يتكفل
 
وتدفع في نهاية كل ربع من السنة، وبحد    وتحتسب بشكل يومي  ،أصول الصندوق من صافي قيمة    %( سنويا

  ريال سعودي (18,000)أدنى 
ُ
 . سنويا

 : الدارية املصاريف رسوم -

(   اقتطاعها  ويتم  ،الصندوق   أصول   قيمة  صافي   على  بناء    بشكل يومي  الرسوم  هذه  تحتسب  ،و( كحد أعلى0.025%يتكفل الصندوق بدفع رسوم 

 
 
 والتى تشمل مايلي  شهريا

 
 أو سنويا

  الرسوم   هذه  وتحسب  ،خرى متعلقة بخدمات اإلدارة والتشغيلأداء الصندوق وأي مصاريف  آ مصاريف نشر التقارير السنوية للصندوق عن   .أ

   شهرويتم اقتطاعها في نهاية كل  الصندوق  صول أ  قيمة صافي من  وتستقطع ،تقويم يوم كل  وتتراكم
 
   .وسنويا

  :تداول  موقع على املعلومات نشر  رسوم .ب

   سعودي  ريال  (5,000)  هقدر   مقطوع  مبلغ  دفع
 
  وتستقطع   ، كل يوم تقويم  وتتراكموتحسب هذه الرسوم    ،"تداول "  املالية  السوق   لصال   سنويا

 ويتم اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق. الصندوق  صول أ  قيمة صافي من

 : الرسوم الرقابية .ج

   الرقابيةالصندوق  الرسوم   يتحمل
 
   ريال(  7,500)  وقدره  مقطوعمبلغ    للصندوق سنويا

 
  تقويم  يوم  كل  وتتراكم، وتحسب هذه الرسوم   سنويا

 ويتم اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق.  ،الصندوق  صول أ  قيمة صافي من

 : ستردادال  رسوم -

 ل يوجد 

 : املبكر ستردادل ا رسوم -

 ها. ؤ الوحدات خالل ثالثون يوم عمل من تاريخ شرا استرداد من صافي قيمة الوحدات املستردة في حال  (%1)يدفع املستثمر مانسبته 

  :القانوني املحاسب رسوم -

  على بناء   تقويم يوم كل وتتراكم وتحسب ،املالية السنة في سعودي ريال( 35,000) ألف ثالثون و  خمسة مبلغ على القانونياملحاسب  يحصل -

  وتستقطع ، الصندوق  صول أ قيمة صافي
 
 . سنويا
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 : الصندوق   تمويل  مصاريف  -

 ويتم ،تقويم يوم كل وتتراكم الرسوم هذه وتحسب ،الصندوق  صول أ قيمة صافي من  وتستقطع ،السوق  في  السائدة سعاراأل  حسب  تدفع

 .للصندوق  مالية سنة  كل نهاية في اقتطاعها

 : املستقلينمكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق   -

  لف آ  خمسة (5,000)  مبلغ   على  مستقل   عضو  كل  يحصل   حيث  املستقلين،   الصندوق   إدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  مصاريف  الصندوق   يتحمل

   سعودي  ريال  (40,000)  يعادل  وبما  أقص ى   بحد  املالية  السنة  في  اجتماعات  أربع  وبعدد  اجتماع  لكل  سعودي  ريال
 
 ،ككل  املستقلين  عضاءلل   سنويا

 الصندوق. إدارة ملجلس اجتماع كل بعد أةاملكاف وتدفع ،تقويم  يوم كل وتتراكم الرسوم هذه تحسبو 

 الهيئة الشرعية:  عضاءأرسوم  -

 يعادل   وبما  سعودي  ريال  لفآ  ثمانية  (8,000)  مبلغ   على   عضو  كل  يحصل  حيث  الشرعية  الهيئة  أعضاء  مكافآت  مصاريف  الصندوق   يتحمل

  نهاية  في اقتطاعها ويتم ،الصندوق  صول أ قيمة  صافي من تقويم يوم كل  وتتراكم الرسوم هذه وتحسب ككل، الهيئة عضاءأل  سعودي ريال (24,000)

 . للصندوق  مالية سنة كل

 التعامل:   مصاريف -

   األوراق املالية  وشراء  بيع  عملية  في  املتكبدة  التعامل  مصاريف  كافة  الصندوق   يتحمل
 
 يستثمر   التي   األسواق  في  بها  واملعمول   السائدة  األسعار  على  بناءا

 املدققة  السنوية  التقارير  في  قيمتها  جماليإ  عن  فصاحاإل   ويتم.  الصفقات  تنفيذ  عند  وذلك  الصندوق   أصول   من  سدادها  ويتم  ،فيها  الصندوق 

 . للصندوق  مالية سنة كل نهاية في املالي اإلفصاح وملخص سنوية  والنصف
 

 ضريبة القيمة املضافة:  -

 واملصاريف   الرسوم  جميع  على  والدخل   للزكاة  العامة  الهيئة  من  الصادرة  التنفيذية  الالئحة  تعليمات  حسب  املضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق  يتم

 . والتكاليف واألتعاب
 

 الوحدات:  اونقل امللكية التى يدفعها مالكو  ستردادمقابل الصفقات املفروضة على الشترا  وال  .ب

  استردادمن صافي قيمة الوحدات املستردة في حال    (%1)املبكر  يدفع املستثمر مانسبته    ستردادليوجد رسوم اشتراك في الصندوق، في حالة ال 

 ها. ؤ الوحدات خالل ثالثون يوم عمل من تاريخ شرا

  ج. العمولت الخاصة ملدير الصندوق: 

 ها.ؤ الوحدات خالل ثالثون يوم عمل من تاريخ شرا استردادمن صافي قيمة الوحدات املستردة في حال  (%1)يدفع املستثمر مانسبته 
 

 الصندوق: وتسعير  وحداتتقويم  .8

 : تقويم أصول الصندوق  .أ

   الصندوق  أصول  قيمة احتساب يتم

 في عقود املرابحة كالتالي: •

 التقويم املبلغ املستثمر + األرباح املستحقة إلى تاريخ 

 في الجارة كالتالي: •

 املبلغ املستثمر + األرباح املستحقة إلى تاريخ التقويم 

 ستحقاق كالتالي:في الصكو  املتاحة للبيع أو املقتناة إلى تاريخ ال  •
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 سمية للصك + األرباح املستحقة إلى تاريخ التقويم القيمة ال 

 

 في الصكو  املقتناة بغرض املتاجرة كالتالي: •

 القيمة السوقية للصك + األرباح املستحقة

 

 في الوراق املالية املدعومة كالتالي: 

 تقيم كتقييم الصكوك 

 تفاقية إعادة الشراء املعاكس كالتالي:افي  •

 تقيم كتقييم عقود املرابحة، بحيث يحسب العائد يشكل يومي إلى تاريخ التقويم 
 

 كالتالي:ية املستثمر بها ستثمار في الصناديق ال  •

على  و   ،ي سبب كان صل أل في حال عدم وجود سعر متاح للصول املستثمر بها لتقويم األ و  ،خر سعر وحدة معلن عنه للصندوق آعلى أساس  

 خر سعر متاح. آصل بناء على حتساب قيمة األ ا يتم و سبيل املثال ل الحصر  أن تكون األسواق املالية مغلقة في يوم التقويم 
 

 حتساب صافي قيمة أصول الصندوق بطرح إجمالي مطلوبات الصندوق من إجمالي قيمة الصول كالتالي: ايتم  •

القانوني   وأتعاب    اإلدارة  مجلس  أتعاب  الحصر  ل  املثال  سبيل  على  تشمل  والتي (    مدفوعة  وغير  مستحقة)  الثابتة  املصاريف  خصم    املحاسب 

 . ( من هذه الشروط واألحكام7) ملادةوالرسوم األخرى املذكورة في ا

 . الثابتة املصاريف خصم بعد الصندوق  أصول  قيمة إجمالي من اإلدارة رسوم خصم

 .اإلدارة ورسوم الثابتة املصاريف خصم  بعد الصندوق  أصول  إجمالي من اإلدارية والخدمات و الحفظ رسوم خصم

  الصندوق  ألصول  العادلة القيمة إجمالي قسمة
 
 . القائمة الصندوق  وحدات عدد إجمالي على الخصوم إجمالي ناقصا

 

 : التقويم يتم اليوم من وقت يأ وفي التقويم مرات عدد .ب

 في كل    الصــــندوق   تقويم يجري 
 
 فيه تكون   اململكة  في  رســــمية عطلة  يوم التقويم يوم وافق  حال وفي ،يوم عمل وذلك عند الســــاعة الرابعة مســــاء  يوميا

 .التالي التقويم يوم في الصندوق  أصول  تقويم يتم حينئذالبنوك مغلقة 
 

 في التقويم أو التسعير:  جراءات املتبعة في حالة وقوع خط ج.  ال         

يقوم مدير الصندوق بتوثيق    أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ، فسوف . في حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ  1

 ذلك. 

السابقين( عن جميع أخطاء  2 الوحدات  مالكي  في ذلك  )بما  املتضررين  الوحدات  مالكي  بتعويض جميع  الصندوق  يقوم مدير  أو  .  التقويم 

 التسعير دون تأخير. 

 عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل مانسبته    .3
 
    %(5.0)إبالغ هيئة السوق املالية فورا

 
أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فورا

 صندوق.وفي تقارير الصندوق العام التى يعدها مدير ال )تداول(في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق 

   ستثمارال   صناديق  لئحة  من(  68)   للمادة  وفقا  املطلوبة  تقاريره. يقدم مدير الصندوق لهيئة السوق املالية  4
 
بجميع أخطاء التقويم    ملخصا

 والتسعير.

 :   ستردادوال  شترا ال  سعارأ حساب د. طريقة

  اإلفصاح  ملخص  في  املبينة  الرسوم  فيها  بما  الصندوق   التزامات  طرح  خالل  من  ستردادإل ا  أو  الشراء  ألغراض  األصول   قيمة  صافي  احتساب  يتم

  .الصندوق  وحدات عدد إجمالي على العملية هذه من الناتج الرقم بقسمة الوحدة سعر يحدد وثم ،الصندوق  أصول  قيمة  إجمالي من املالي
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 :  الوحدات  سعر  نشر مكانه. 

يلي كل يوم تقويم  في كل يوم عمل    الوحدة  سعر  عن  اإلعالن   سيتمو   ،أيام العطل الرسمية للبنوككل يوم عمل، باستثناء  يتم تقويم أصول الصندوق  

   www.tadawul.com ( تداول ) السعودية املالية للسوق واملوقع اإللكتروني  .apital.comarbahcwwwملدير الصندوق   لكترونياإل املوقع في

 

 التعامالت:  .9
 

 ش ن طلبات الشترا  والسترداد: بمسؤوليات مدير الصندوق   .أ

 (.  أعمالها ملزاولة فيه مفتوحة السعودية البنوك فيه تكون  عمل يوم أي ( عمل يوم يأ في وتنفيذها ستردادال   شتراكال  طلبات استالم يمكن

 الفترة الزمنية بين تسلم طلب السترداد ودفع عوائد السترداد ملالكي الوحدات:  .ب

 .ستردادال  سعر تحديد فيها تم التي  التقويم لنقطة التالي الرابع اليوم في العمل قفالإ قبل الوحدات ملالكي  استرداد مبالغ دفع يتم

 قيود التعامل في وحدات الصندوق: .  ج

  خالل من  اســتردادها وأ  الوحدات  بشــراء  الخاصــة التعليمات  لتقديم النهائي  املوعد ويكون  عمل،  يوم يأ  خالل  ســتردادوال   شــتراكال  طلبات  اســتالم يمكن

ــــــتالم ــــــندوق  مدير  اســ ــــــتراكال  لطلب الصــ ــــــراء املتعلقة واملبالغ شــ ــــــتردادال  طلب  وأ املطلوبة  الوحدات بشــ ــــــندوق  من  ســ ــــــاعة  قبل  الصــ  ( 12) الســ
 
 يوم في  ظهرا

  التعامل  ليوم طلب نهأ على معاملته فيتم املحدد الوقت  بعد الطلب  اســــتالم تم  حال وفي ،الســــعودية العربية  اململكة  توقيت  حســــب  وذلك املعني  التعامل

 .التالي

 والجراءات املتبعة:  ،د. الحالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق

  التالية الحالت في شتراكال  رفض في بالحق الصندوق  مدير .  يحتفظ1

  املالية   السـوق   هيئة تفرضـها قد والتي  الصـندوق  على تطبق التي  املالية السـوق  هيئة مجلس عن الصـادرة اللوائ  خرق  لىإ شـتراكال   هذا  أدى  حال في .أ

 .خرآل  وقت من

 .واألحكام الشروط هذه  متطلبات استيفاء من املشترك تمكن عدم حال في .ب

 .ومعتمد موقع الصندوق  في اشتراك طلب تقديم من املشترك تمكن عدم حال في .ج

 .املطلوب شتراكال  مبلغ استيفاء من املشترك تمكن عدم حال في .د

ــــتراكال  طلب رفض  تم  ذاإ ــــبب ألي شــ ــــندوق  مدير يقوم  ســ ــــتراكال   مبلغ  بإعادة الصــ ــــترك لىإ شــ ــــم أي مبالغ  املشــ ــــتراك دون خصــ   ع ر   وذلك  ،ن وجدتإات  اشــ

 .بنكي تحويل

 بمقتضاها اختيار طلبات السترداد التي ستؤجل:  ى جر ه. الجراءات التي يُ 

  وأ بالكامل  استرداد طلب يأ تأجيل الصندوق  ملدير يحق
 
  التالية الحالت في جزئيا

 تحديد يتم ،العالقة ذو التعامل يوم  في الصندوق  صول أ قيمة صافي من أكثر وأ (%10) تعامل يوم يأ في ستردادطلبات ال  نسبة جماليإ بلغ حال في .أ

   تأجيلها  سيتم   التي   الطلبات
 
   و أ  كليا

 
 أ  املستلمة   الطلبات  لتنفيذ  األولوية   تكون   بحيث  سترداد ال   طلب  تقديم  سبقية أ   على  بناء  جزئيا

 
 وتدفع   ،ول

 الرسوم   وتقتطع  ،الوحدات  مالك  تعليمات  بحسب  الصلة  ذو  البنك  في  الوحدات  مالك  لحساب  الصندوق   في  املحددة  بالعملة  ستردادال   كافة  عائدات

 . وجدت  ن إ التحويل عملية مصاريف لتغطية

http://www.arbahcapital.com/
http://www.tadawul.com/
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  وتقويم  اهاسترداد  يتعسر  بحيث  ،العالقة  ذو  التعامل  في يوم  الصندوق  فيها يتداول  التي  املالية ألسواق ا في والتداول  التعامل تعليق تم حال في .ب

 بالتنفيذ  األولوية  تكون   بحيث  ،التالي  التعامل  يوم  في  الالحقة  ستردادال   طلبات  قبل  املؤجلة  ستردادال   طلبات  مع  التعامل  فيتم.  الصندوق   وحدات

 أ املقدمة للطلبات
 
 . ول

 إقفال األسواق املالية التى يتداول فيها الصندوق   معينة مثل  ألسباب  عليه  يعتمد  بشكل  الصندوق   أصول   تقويم  إمكانية  عدم  الصندوق   ملدير  تبين   حال  في

 من  يومين   تتجاوز   ل   ملدة  استردادها   وأ  الوحدات  شراء   في   املستثمرين  حق  وتعليق  الصندوق   أصول   تقويم  تأجيل  الصندوق   ملدير  يحق  التعامل،   يوم  في

 مدير  ويقوم.  الصندوق   إدارة  مجلس  من  املسبقة   املوافقة  على  الحصول   بشرط  ، واستردادها  الوحدات  بشراء   الخاصة  التعليمات  لتقديم  النهائي  املوعد

 أ الواردة للطلبات  التنفيذ ولويةأ مع تناسبي  ساسأ على  وذلك ،تالي تعامل يوم ول أ في املعلقة وأ املؤجلة الطلبات بتنفيذ الصندوق 
 
 . ول

 : خرينآمستثمرين   لىإ تادالوح ملكية نقلل املنظمة الحكام و.

 لعربية السعودية.األحكام املنظمة هي األحكام الصادرة من هيئة السوق املالية ولوائحها التنفيذية واألنظمة واللوائ  األخرى ذات العالقة في اململكة ا

 مدير الصندوق في الصندوق:   استثمار ز. 

مالك  على ينطبق ما  الصـــــندوق   مدير  اشـــــتراك على  وينطبق ،الخاص لحســـــابه الصـــــندوق   طرح بعد أو عند  الوحدات في الســـــتثمار الصـــــندوق  ملدير يجوز 

ــــــندوق ما قيمتهالوحدات اآل  ـــ ــــــندوق من قبل مدير الصــ ـــ ــــــتثمار األولي في الصــ ـــ ــــــندوق، ويبلغ الســ ـــ ــــــيتم  يمليون (2) خرين في الصــ ـــ  بأنه ســ
 
ــــــعودي، علما ـــ  ريال ســ

ـــــيل  اإل  ـــ ـــــاح عن تفاصــ ـــ ـــــتثمار فصــ ـــ ـــــندوق  اســ ـــ ـــــندوق في وحدات الصــ ـــ ـــــوق  نهاية كل ربع في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني  في  ات مدير الصــ ـــ  في وكذلكللســ

  الصندوق  مدير يعدها التى  التقارير
 
 .ستثمارال  صناديق لئحة من( 71) للمادة وفقا

 والسترداد في أي يوم تعامل:  شترا ح. التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات ال 

  خالل من  اســتردادها وأ  الوحدات  بشــراء  الخاصــة التعليمات  لتقديم النهائي  املوعد ويكون  عمل،  يوم يأ  خالل  ســتردادوال   شــتراكال  طلبات  اســتالم يمكن

ــــــتالم ــــــندوق  مدير  اســ ــــــتراكال  لطلب الصــ ــــــراء املتعلقة واملبالغ شــ ــــــتردادال  طلب  وأ املطلوبة  الوحدات بشــ ــــــندوق  من  ســ ــــــاعة  قبل  الصــ  ( 12) الســ
 
 يوم في  ظهرا

  التعامل  ليوم طلب نهأ على معاملته فيتم املحدد الوقت  بعد الطلب  اســــتالم تم  حال وفي ،الســــعودية العربية  اململكة  توقيت  حســــب  وذلك املعني  التعامل

 .التالي

 في الوحدات أو استردادها:   شترا ط. إجراءات تقديم الطلبات الخاصة بال 

 الوحدات:  بشراء الخاصة  التعليمات تقديم إجراءات •

   شخص  كان  سواء  الصندوق   في  وحدات  شراء  في  الراغب  املستثمر   على  يتعين 
 
 هذه  توقيع  إلى  إضافة  ،شتراكال   نموذج   تعبئة   اعتبارية  شخصية  أو  فردا

  الصندوق  مدير إلى وتسليمها الصندوق  في  شتراكبال  الخاصة واألحكام الشروط
 
 .  عمل يوم أي في لالشتراك الالزم للمبلغ اإليداع قسيمة معها مرفقا

 الوحدات: باسترداد الخاصة التعليمات تقديم إجراءات •

 الحصول   الوحدات  ملالكي  ويمكن  الصندوق،  مدير  لىإ  وإرساله  وتوقيعه  ستردادال   طلب  تعبئة  عند  كلها  أو  وحداتهم  من  جزء  استرداد  الوحدات  ملالكي  يمكن

  الشروط  هذه  في  الوارد  الصندوق   ملخص  في  عليها  املنصوص  للشروط  ستردادال   طلبات  وتخضع  مباشرة،  الصندوق   مدير  من  ستردادال   نموذج  على

 . ريال سعودي( 10,000) استرداده يمكن الذي للمبلغ األدنى الحد ن أ على تنص والتي  واألحكام

 لعدد أو قيمة الوحدات التى يجب على مال  الوحدات الشترا  فيها أو نقلها أو استردادها:  ىحد الدني. ال

 ستردادال  /لالشترا  الدنى الحد •

 سعودي. ريال (10,000) هو  فرادلل  األولي شتراكلال  األدنى الحد −

 سعودي. ريال (10,000)هو اإلضافي شتراكلال  األدنى الحد −

 سعودي. ريال (10,000) هو  ستردادلال  األدنى الحد −
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 : به املحتفظ  ستثمارال   لرصيد الدنى الحد •

 ليوجد. 
 

 مدير الصندوق جمعه:   ي ينو  . الحد الدنى للمبلغ الذي 

  األولي  الطرح فترة  خالل اتشــــتراك ال  مبالغ باســــتثمار  الصــــندوق   مدير يقوم ولن الصــــندوق، أعمال بدء قبل جمعه  يجب  اتشــــتراك ال  من أدنى  حد يوجد ل

 قبل بدء أعمال الصندوق.  صناديقها أو النقد  أسواق أدوات في

 لصافي أصول الصندوق:  ىماليين ريال سعودي أو مايعادلها كحد أدن (10)ستيفاء متطلب ال. الجراءات التصحيحية الالزمة لضمان  

ـــحي ي ف ـــ ـــوق املالية بالقيام بأي إجراء ت ــ ـــ ـــوق  إفي حال طلب هيئة الســ ـــ ـــيلتزم بجميع اللوائ  والتعليمات ذات العالقة من هيئة الســ ـــ ـــندوق ســ ـــ ن مدير الصــ

 املالية.  
 

 سياسة التوزيع:  .10

 

  سياسة توزيع الدخل والرباح:  -أ

 .املوزعة األرباح استثمار بإعادة الصندوق لينطبق، سيقوم مدير                     

 التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع:  -ب

 لينطبق.                    

 كيفية توزيع الرباح:  -ت

 لينطبق.

 

 لى مالكي الوحدات:إتقديم التقارير  .11

 املعلومات املتعلقة بالتقارير املالية:  .أ

  ، اســـترداد  أو  اشـــتراك  كانت ســـواء  املســـتثمر عمليات  يوضـــ  ،قصـــ ى أ كحد  الوحدات ملالكي  ســـنة  ربع كل  نهايةفي   دوري  تقرير  بتقديم الصـــندوق  مدير يقوم

  التالية املعلومات  تتضمن  كما

  .الصندوق  ووحدات أصول   قيمة صافي •

 . املشترك يملكها التي  الوحدات  قيمة  وصافي عدد •

 .حدة على مشترك كل بصفقات سجل •

 

 يقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية والتقارير األولي
 
 .ستثمارال   صناديق لئحة من( 5) رقم املحلق ملتطلبات ة وفقا

 

 أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق:  .ب

ـــال التقارير على العنوان ال ريدي أو ال ريد اإللكتروني أو الفاكس كما هو مدون في   ـــابايتم إرســ ـــندوق بإل    ،تفاقية فت  الحســ ـــعار مدير الصــ ي أإذا تم إشــ

ــابقة، وفي حال وجود أي خطأ أو أي   ـــ ــار  تغييرات في العناوين الســ ـــ ــتفســ ـــ ــتين )اســ ـــ ــندوق خالل ســ ـــ خر فإنه يجب إبالغ مدير الصــ
ّ
 من تاريخ 60ا

 
 تقويميا

 
( يوما

لســـــوق املالية  صـــــحيحة وســـــوف تنشـــــر هذه التقارير على املوقع اإللكتروني ملدير الصـــــندوق واملوقع اإللكتروني لوإل ســـــتعت ر   ،كشـــــف الحســـــاب والتقارير

  السعودية )تداول(.



  

 

21 
 

 

 : السنوية وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية.   ج           
 

ة السنوية املراجعة  يتعهد مدير الصندوق بنشر القوائم املاليو   ميالدية،  سنة  كل  نهاية  عند  للصندوق   مراجعة  مالية  قوائم  بإعداد  الصندوق   مدير  يقوم

 (  70)  تسعين   تتجاوز   ل  مدة  خالل  متوفرة  وتكون ،  ستثمارمن لئحة صناديق ال (  71حسب املادة )
 
   يوما

 
 مدير   يقوم   كما.  فترة التقرير  نهاية  من  تقويميا

   الصندوق 
 
   القوائم  هذه  توفير  ويتم  .سنوية  نصف  مفحوصة  أولية  مالية  قوائم ال  ونشر  بإعداد  أيضا

 
  ، الصندوق   مدير  عنوان   على  كتابة  طلبها  عند  مجانا

   التقارير  هذه  طلب  ويمكن   www.tadawul.com.saالسوق املالية    وموقع  لكترونياإل  موقعه على  الصندوق   مدير  قبل  من  وتعرض
 
 ال ريد   خالل  من  أيضا

 . الصندوق  مدير فروع من أي أو اإللكتروني
 

  ستكون  والشروط األحكام هذه في زمنية فترة إلى  اإلشارة فيها يتم التي  التواريخ جميع
 
 . امليالدي للتقويم وفقا

 

 سجل مالكي الوحدات: .12
 

 في اململكة العربية السعودية.  هوحفظيقوم مدير  الصندوق بإعداد سجل محدث ملالكي الوحدات، 

 مالكي الوحدات:جتماع ا .13
 

 اجتماع ملالكي الوحدات:فيها إلى عقد  ىدعيُ بالظروف التي  .أ
 

 ملالك الوحدات بمبادرة من مدير الصندوق. جتماع ايجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد  •

 ( أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ. 10يقوم مدير الصندوق الدعوة لجتماع مالكي الوحدات خالل )  •

( أيام من استالم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالك 10جتماع ملالك الوحدات خالل ) يقوم مدير الصندوق بالدعوة ل  •

 من صافي قيمة أصول الصندوق. (%25) أكثر من أو تساوي  همانسبتالوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 

 
 

 إجراءات الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات: .ب
 

املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق  في عن اجتماع مالكي الوحدات اإلعالن بيقوم مدير الصندوق  •

( أيام من عقد الجتماع وبمدة لتزيد  10لى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل )إ )تداول(، وإرسال إشعار كتابي  املالية

 قبل 21عن )
 
 الجتماع. ( يوما

  ا ر عتيأو أكثر من إجمالي عدد وحدات الصندوق فأنه  (%25)في حال حضر مالكي الوحدات مجتمعين أو منفردين  •
 
جتماعا

 .
 
 صحيحا

ويقوم باإلعالن في  ،لى إجتماع ثانيإفي حال لم يستوفي النصاب املذكور في الفقرة السابقة، يقوم مدير الصندوق بالدعوة  •

مالكي الوحدات وأمين   إلى وإرسال إشعار كتابي  ،لسوق املالية )تداول(املوقع اإللكتروني لدير الصندوق و لكتروني ملاملوقع اإل

 كانت النسبة في ال و يكون ال  .أيام( 5)بـ  جتماعال  موعد قبلالحفظ 
 
 أيا

 
 جتماع.جتماع الثاني صحيحا

 جتماع:ج.  طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في ال 
 

 يجوز لكل مالك وحدات في الصندوق تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.  •

 يجوز لكل مالك وحدات في الصندوق اإلدلء بصوت واحد في الجتماع عن كل وحدة يمتلكها وقت الجتماع. •

 للضوابط التي   يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات والشتراك والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل •
 
التقنية الحديثة وفقا

 تضعها هيئة السوق املالية. 
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 :جتماعات وحقوق التصويت وال  حقوق مالكي الوحدات .14
 

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

سعر الوحدة وسجل بجميع   ، صافي قيمة الصندوق، عدد الوحدات،شتراكتفاصيل ال تزويد مالكي الوحدات بالتقارير التي تشمل   •

 العمليات من قبل مالك الوحدات. 

 أخذ املوافقة أو اإلشعار في حال أي تغير في شروط وأحكام الصندوق على حسب ماتقتضيه لئحة صناديق الستثمار.  •

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

 تزويد مالكي الوحدات بالتقارير والقوائم النصف سنوية أو السنوية خالل الوسائل املتاحة واملذكورة في شروط وأحكام الصندوق.  •

وأحكام   • وشروط  الستثمار   صناديق  لئحة  أحكام  بموجب  الوحدات  مالكي  مصال   يحقق  بما  التصرف  الصندوق  مدير  على 

 الصندوق. 

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

 

 مسؤولية مالكي الوحدات: .15
 

 عن ديون الصندوق  في الستثمار عن تنتج قد مالية خسارة أي عن املسؤولية كامل ويتحمل الوحدات مالك يقر
 
، ول يكون مالك الوحدات مسؤول

 والتزامات الصندوق.

 خصائص الوحدات: .16
 

 تقسم وحدات الصندوق على النحو التالي  
 

 اشترا الخاص بالفراد والشركات:   شترا لال  الدنى الحد •

 سعودي. ريال (10,000) هو فراد والشركاتلل  األولي شتراكلال  األدنى الحد −

 سعودي. ريال (10,000) هو فراد والشركاتاإلضافي لل  شتراكلال  األدنى الحد −

 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق:  .17
 

افقات والشعارات:  .أ  الحكام املنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق واملو
 

   يراه  وقت  أي  في   واألحكام  الشروط  يعدل  أن   الصندوق   ملدير  يجوز 
 
   التغيير  كان   حال  وفي  الخاص،  تقديره  حسب  مناسبا

 
 على  الحصول   يشترط  أساسيا

حال  وفي ،( من لئحة صناديق الستثمار 56ودون اإلخالل باملادة ) ،التعديل على املسبقة والهيئة الشرعية املالية السوق  هيئةو مالكي الوحدات  موافقة

 لبد  اإلشعار  واجب  التغيير  كان   حال  وفي الستثمار،  صناديق  لئحة  من(  57)   رقم  باملادة  اإلخاللالهيئة ومالكي الوحدات ودون    إكان التغيير مهم لبد من  

 . ر( من لئحة صناديق الستثما58الهيئة ومالكي الوحدات دون اإلخالل باملادة رقم ) إشعار من

 الجراءات التي تتبع لإلشعار عن أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق: .ب
 

لكتروني  لكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإلاألساسية في املوقع اإلعالن عن التغييرات يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات واإل  •

 ( أيام من سريان التغيير. 10لسوق املالية )تداول( وذلك قبل )ل

لكتروني  لكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإليقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات والعالن عن التغييرات املهمة في املوقع اإل •

 ي( 21ة )تداول( وذلك قبل )لسوق املاليل
 
 من سريان التغيير. وما

لكتروني ملدير الصندوق واملوقع يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات والعالن عن التغييرات الواجبة اإلشعار في املوقع اإل •

 ( أيام من سريان التغيير. 8لسوق املالية )تداول( وذلك قبل )للكتروني اإل

والتغييرات واجبة اإلشعار  في تقارير الصندوق العام التي   ،التغييرات املهمة و يقوم مدير الصندوق ببيان تفاصيل التغييرات األساسية،  •

 يعدها مدير الصندوق 
 
 . الستثمار صناديق لئحة من( 71) للمادة وفقا
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 إنهاء الصندوق: .18

  كافية غير  املستهدف  العائد  معدل  أو  الصندوق   أصول   قيمة   بأن  الصندوق   مدير  توصيات   على   بناء    وذلك  الصندوق   إنهاء  في   الحق  الصندوق   إدارة  جلسمل

  هناك أو الصندوق، تشغيل ملواصلة
 
  الصندوق  مدير يعت رها أخرى  ظروف أي حدوث حالة في أو واللوائ  النظم في تغييرا

 
  ن أ  وأ  الصندوق، لتصفية سببا

  هناك
 
  حدثا

 
   .نظامي غير  الصندوق  وجود  عتبارا إلى سيؤدي متوقعا

   ستثماراإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق كما جاء في لئحة صناديق ال 

 برغبته في ذلك قبل مدة لتقل عن ) •
 
 21إذا رغب مدير الصـــندوق في إنهاء الصـــندوق، فيجب عليه إشـــعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 
( يوما

 إنهاء الصندوق العام فيه، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.من التاريخ املزمع 

ـــــندوق فور   • ـــــندوق إنهاء الصــ ـــــندوق، فيجب على مدير الصــ ـــــروط وأحكام الصــ  لشــ
 
ـــــندوق العام محددة وفقا تلك املدة،  انتهاءإذا كانت مدة الصــ

 قبل 
 
.21مدة الصندوق بمدة لتقل عن ) انتهاءوإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 
 ( يوما

 ، وذلك دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.انتهائهعلى مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور  •

 مدة الصندوق ومدة تصفيته. انتهاءملالية )تداول( عن في موقعه اإللكتروني وموقع السوق اباإلعالن مدير الصندوق  قوم ي •

 

 الصندوق: مدير  .19
 

 مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته:  .أ

  وشروط وأحكام الصندوق   مؤسسات السوق املالية  لئحةعلى مدير الصندوق أن يعمل ملصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام هذه الالئحة   •

 .ومذكرة املعلومات

بما في ذلك واجبات األمانة تجاه    ،  مؤسسات السوق املالية  لئحةبجميع املبادئ والواجبات التي نصت عليها    لتزامعلى مدير الصندوق ال •

 مالكي الوحدات.

 عن القيام باآل •
 
 تي  يكون مدير الصندوق مسؤول

 إدارة الصندوق.  .1

 عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق.  .2

 طرح وحدات الصندوق.  .3

 صحيحة وواضحة وغير مضللة. كاملة و   نها أو  واكتمالها التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات .4

 عن ال •
 
مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أو كلف بها جهة خارجية.    أدى، سواء  ستثماربالئحة صناديق ال   لتزاميكون مدير الصندوق مسؤول

 عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو سوء تصرفه أو تقصيره 
 
 . تعمداملويعد مدير الصندوق مسؤول

 على مدير الصندوق وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر على استثمارات الصندوق.  •

 . لتزام يق برنامج مراقبة املطابقة والعلى مدير الصندوق تطب •
 

 تعيين مدير صندوق من الباطن:  .ب
 

 الباطن. من املدير  دور   لتؤدي  أكثر أو  مالية مؤسسة ىإل صالحياته تفويض الصالحية بكامل  الصندوق  يجوز ملدير
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 : ستبدالها ج.   الحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو 

ــــوق املالية عزل أو   ـــ ــتبدال  ايحق لهيئة الســ ــ ـــ ــندوق بديل أو ســ ــ ـــ  لتعيين مدير صــ
 
ــبا ــ ـــ ــندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناســ ــ ـــ  اتراهخرى أأي تدابير   اتخاذمدير الصــ

  التالية  وذلك في الحالت  ةمناسب

   مؤسسات السوق املالية لئحةتوقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب  .1

 إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل هيئة السوق املالية.  .2

 ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة. تقديم طلب إلى هيئة السوق املالية من مدير الصندوق إللغاء  .3

 -إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .4
 
 التنفيذية.  هبالنظام أو لوائح -بشكل تراه الهيئة جوهريا

مسجل لدى مدير الصندوق آخر  ستقالته مع عدم وجود شخص  ا ية الذي يدير أصول الصندوق أو عجزه أو  ستثمار وفاة مدير املحفظة ال  .5

 صناديق التى يديرها مدير املحفظة.ل الأو أصو  ستثمارإدارة أصول صندوق ال قادر على 

 أنها ذات أهمية جوهرية.  -ةبناء  على أسس معقول-أي حالة أخرى ترى الهيئة  .6

 

 ( خالل يومين من حدوثها. 5يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة بأي من الحالت الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية ) •

 لعزل أو    إذا مارست
 
 من صالحياتها وفقا

 
 على  املساعدة  أجل  منمدير الصندوق، فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل  استبدال  الهيئة أيا

 (  60)   خالل  البديل  الصندوق   مدير  إلى  للمسؤوليات  السلس  النقل  تسهيل
 
  املعزول   الصندوق   مدير  على  ويجب.  البديل  الصندوق   مدير  تعيين   من  األولى  يوما

 لتقدير الهيئة املحض- ينقل أن 
 
 ووفقا

 
 .العالقة ذي  بالصندوق  املرتبطة العقود جميع البديل الصندوق  مدير  لىإ -حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا

 أمين الحفظ:  .20
 

 أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته:مهام  .أ
 

   الحفظ  أمين   يعّد  •
 
   التزاماته  عن   مسؤول

 
   بها   كلف  أم  مباشر  بشكل  ه مسؤوليات   دىأ  سواء    الالئحة،   هذه  ألحكام  وفقا

 
   طرفا

 
  ثالثا

 مؤسسات السوق املالية  لئحة أو الالئحة هذه أحكام بموجب

   الحفظ  أمين   ُيعّد   •
 
  سوء أو   إهمال  أو   احتيال  بسبب  الناجمة  الصندوق   خسائر  عن  الوحدات  ومالكي  الصندوق   مدير  تجاه  مسؤول

   . املتعمد تقصيره أو تصرف

 مسؤو   الحفظ  أمين   يعد   •
 
   جميع   اتخاذ  عن  ك كذل  مسؤول  وهو  الوحدات،  مالكي  لصال   وحمايتها  دوق نالص  أصول   حفظ  عن   ل

 .  الصندوق  أصول  بحفظ يتعلق فيما  الالزمة اإلدارية ت اءار اإلج

 

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن:  .ب
 

  بالعمل تابعيه من أي أو أكثر أو ثالث طرف تكليف الحفظ ألمين  يجوز 
 
  حفظ يتولى استثمار صندوق  ألي الباطن من للحفظ  أمينا

   .الخاصة موارده من الباطن  من حفظ أمين  أي ومصاريف أتعاب الحفظ أمين  ويدفع ،أصول 
 

 ستبداله: اج.   الحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو 

  تراه تدبير أي اتخاذ أو الصندوق  مدير من املعين  الحفظ أمين  عزل يحق لهيئة السوق املالية 
 
 التالية   الحالت من أي وقوعال ح في  مناسبا

   .مؤسسات السوق املالية لئحة بموجب كبذل الهيئة  إشعار دون  الحفظ نشاط ممارسة عن الحفظ أمين  توقف .1

   . هيئة السوق املالية قبل من هتعليق أو ه سحب أو الحفظ نشاط ممارسة في الحفظ أمين  ترخيص إلغاء  .2
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  .الحفظ نشاط  ممارسة في هترخيص  إللغاء الحفظ أمين  من الهيئة إلى طلب تقديم  .3

 

  الهيئة تراه بشكل- أخل قد الحفظ أمين  أن  الهيئة رأت إذا  .4
 
   .التنفيذية هلوائح أو النظام بالتزام -جوهريا

 . جوهرية أهمية ذات أنها -معقولة أسس   ىعل بناء  - الهيئة  ترى ى أخر  حالة أي  .5

   هيئة السوق املالية  تمارس  إذا •
 
 قوف  صالحياتها  من  أيا

 
  حفظ  أمين   تعيين    ني املع  الصندوق   مدير   عل  فيجب  املادة،  هذه  من  (أ)  للفقرة  ا

   بديل
 
 يل ه تس  ىعل  املساعدة  أجل  من  كامل  بشكل  التعاون   املعزول  الحفظ  وأمين  الصندوق   مدير  ىعل  يتعين   كما   الهيئة،   لتعليمات  وفقا

   (60)  خاللك  وذل  البديل   الحفظ  أمين   إلى  للمسؤوليات  السلس  النقل
 
 أمين    ىعل  ويجب.  البديل  الحفظين  أم  تعيين   من  األولى  يوما

   كذل  كان   حيثما-  ينقل  أن   املعزول  الحفظ
 
   ضروريا

 
    ومناسبا

 
  ةاملرتبط  ودالعق  عجمي  ديلالب  ظالحف  ين أم  إلى  -املحض  الهيئة  لتقدير  ووفقا

 . العالقة ذي الستثمار ندوق بص

 

 املحاسب القانوني: .21
 

 املحاسب القانوني: سم ا .أ

 وشركاه.   غزالة بوأ طالل شركة

 مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته: .ب

 نصف السنة املالية ونهاية السنة املالية إلصدار القوائم املالية.على املحاسب القانوني أو املراجع الخارجي القيام بعملية املراجعة في 

 ج.  الحكام املنظمة لستبدال املحاسب القانوني:
 

  .  همهام بتأدية تتعلق القانوني للمحاسب  ي املنه السلوك سوء حول   ومهمة قائمة  ادعاءات وجود .1

  العام للصندوق  القانوني املحاسب يعد  لم  إذا .2
 
  .مستقال

  .ي ُمرض  بشكل املراجعة  مهام لتأدية ةالكافي  راتوالخ ؤهالتامل كيمل ل القانوني املحاسب أن  الصندوق  إدارة مجلس قرر   إذا  .3

   الهيئة تطلب  إذا .4
 
ا ن  القانوني املحاسب تغيير املحض لتقديرها وفق   .ندوق بالص يتعلق فيما املعيَّ

 

 أصول الصندوق:  .22
 

 خرى. الصناديق األ  أصول  عن واض  بشكل مفصولة الصندوق  أصول  وتكون  ،الصندوق يحتفظ أمين الحفظ بأصول  .أ

د  أن   ويجب  اآلخرين،  عمالئه  أصول   وعن  هأصول  عن  استثماري   صندوق   كل  أصول   فصلب  الحفظ  أمين   يقوم .ب  بشكل   األصول   كتل  تحدَّ

  عبجمي  يحتفظ   وأن   الصندوق،  لصال   الحفظ   أمين   باسم  استثمار  صندوق   لكلى  األخر   واألصول   املالية  األوراق  تسجيل  خالل  من  مستقل

 . التعاقديةه التزامات تأدية ؤيدتي تال املستندات من وغيرها الضرورية جالتالس

  أو  الباطن  من  الصندوق   مدير  أو  الصندوق   ملدير  وليس  ،(مشاعة  ملكية)  مجتمعين   الوحدات  ملالكي  مملوكة  الستثمار  صندوق   أصول  .ج

  مدير  كان   إذا  إل  فيها،  طالبةامل  أو  الصندوق   أصول   في  مصلحة  أي  املوزع  أو  املشورة  مقدم  أو  الباطن  من  الحفظ  أمين   أو  الحفظ  أمين 

 ما   املوزع   أو   املشورة  مقدم  أو  الباطن  من  الحفظ  أمين   أو  الحفظ  أمين  أو  الباطن  من  الصندوق   مدير  أو  الصندوق 
 
 الصندوق   لوحدات  لكا

   كان  أو  ، هملكيت   حدود   في  ك ذل  و
 
ال   أحكام  بموجب  املطالبات   بهذه   مسموحا فِ     ستثمار لئحة صناديق 

ُ
  وأحكام  شروط   في  عنها  وأ

 .  الصندوق 
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 إقرار مال  الوحدات: 

ـــندوق، وأؤكلقد قمت/ قمنا بال  ـــ ـــة بالصــ ـــ ـــية الخاصــ ـــ ـــندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيســ ـــ ـــروط وأحكام الصــ ـــ د موافقتي/ نؤكد طالع على شــ

 موافقتنا على خصائص الوحدات التي اشتركت فيها / اشتركنا فيها.

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________السم: 

___________________________________________________________________________________________________________________: التوقيع

     

 _______________________________:____________________________________________________________________________________ التاريخ
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 لالستثمار  الشرعية الضوابط ( 1) ملحق

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

 البنوك التقليدية

 شركات التأمين التقليدية

 شركات خدمات الوساطة التقليدية

 شركات القمار وامليسر

 شركات املقامرة واملراهنة في النترنت

 باحيةاإل  واألفالم الصور  في العاملة الشركات

 شركات الترفيه والسينما واألفالم

 نترنتال  في واألفالم والسينما  الترفيه  شركات

  املحرمة األطعمة وتوزيع  وصيانة وتعليب تصنييع
 
 شرعا

 العسكرية والتجهيزات  ومعداتها األسلحة وبيع تصنيع

 تصنيع وبيع وتعليب منتجات التبغ

  إجمةةالي   من  %5  على(  املةةدفوعةةة  الربويةةة  العوائةةد)  املحرم  التمويةةل  تكلفةةة  يزيةةد  ول  املوجودات  إجمةةالي  من  %30  على  املحرم  التمويةةل  إجمةةالي  يزيةةد  لأ

 املصروفات

 : املحرمة الستثمارات ومن املحرم، إجمالي من %30 على املحرمة  الستثمارات إجمالي  يزيد لأ

 الودائع التقليدية

 السندات

 أسهم شركات محرمة

 أسهم ممتازة

 عقود الخيارات

 بالتطهير    لتزامال

 : تيآل با  يلتزم  الشركات في السابقة املعايير لىإ  فبالضافة الستثمارية  الصناديق  بخصوص أما

  الصندوق  يكون   أن 
 
 شرعية  هيئة من مجازا

 : اآلتية  الصناديق في  الدخول  يجوز  ل

 صناديق السندات

 محرمة  شركات  أسهم على  املشتملة الصناديق مثل التقليدية  الصناديق

 صناديق الخيارات

 املستقبليات  صناديق مثل التقليدية  التحوط  صناديق

 والفضة بالذهب اآلجل بالبيع املتاجرة  صناديق

 (املضمونة) األجل قصيرة النقد  صناديق

 (األرباح  أو املال رأس)  املضمونة  الصناديق

 

 



  

 

28 
 

 

 م 9201للمصاريف الفعلية للعام  ملخص الفصاح املالي

 التسلسل  نواع املصاريف أ املبلغ

 1 *   دارة اإل  عابأت 300,395

 2 *  الحفظ عابأت 32,554

 3 خرى أعاب حفظ تأ 0

 4   دارة اإل  مجلس أعضاء ة أمكاف 40,000

 5 الحسابات *  مدقق تعابأ 26,250

 6  الشرعية الهيئة عابأت 24,000

 7 * ( التداول ) تسجيل عابأت 5,250

 8 مصاريف متعلقة بالتقارير املالية 0

 9 املصاريف القانونية 0

 10 املصاريف املحاسبية 0

 11 مصاريف تخفيض  0

 12 الستشارية للمحفظة  0

 13 مصاريف تتعلق باقتراض األموال  0

 14 سترشادي أتعاب املؤشر ال  0

 15 (  الرقابية الرسوم) خرى أ مصاريف 8,701.37

 16 مصاريف العمليات  إجمالي  437,151

 17 التداول  ةعمول و الصفقات  مصاريف* 

%(  5يمة املضافة )الق لضريبة شاملة بالغم*   

    
 التى تدفع من املستثمرين في الصندوق  الرسوم و املصاريف

 

 التسلسل  املصاريف نواع أ املبلغ

 1 رسوم الشتراك 0

 2 رسوم السترداد املبكر  0

 3 بواسطة املستثمرين مدفوعة رسوم تسجيل 0

   جمالي ال   0
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 ( سياسات وإجراءات إدارة املخاطر  2ملحق)

 وأسواق النقد للسيولة املخاطر لصندوق أرباح  إدارةالسياسة والجراءات في 

 

: سياسة 
ً
 املخاطر في الصندوق.  إدارةأول

 (" (Unsystematic Risk( وغير املنتظمة  Systematic Risk"املحافظة على مستويات املخاطر املقبولة واملحسوبة مع العمل على التخفيف من أثر املخاطر املنتظمة )

 :
ً
 املخاطر في الصندوق  إدارةجراءات إثانيا

 املخاطر من خالل اتخاذ العديد من اإلجراءات، ومنها على سبيل املثال   إدارة املخاطر التأكد من تطبيق السياسة الخاصة ب دارة يمكن إل 

 جراءات التالية اتباع سياسة التنويع في الستثمار في الصندوق، حيث يتم التأكد من قيام مدير الصندوق من القيام باإل  -1

 ملا تحدده السياسة التنويع في األ  ▪
 
   .الستثماريةصول املستثمرة في املحفظة وفقا

 التنويع الجغرافي لالستثمارات من خالل الستثمارفي العديد من الدول املحددة في السياسة الستثمارية. ▪

 تنويع الستثمار في العديد من البنوك واملؤسسات املالية املصدرة.  ▪

 ي مصدر واللتزام بها. أنكشاف على  التاكد من حساب مقدار ال  ▪

جراءات املناسبة من الرقابة واملتابعة والتحليل املالي عند تحديد مقدار الستثمار  )النكشاف( على  رة بشكل دوري، واتخاذ اإل متابعة تقييم البنوك املصد -2

 البنوك واملؤسسات املالية غير املصنفة. 

 ثال  متابعة املؤشرات القتصادية الكلية والجزئية الخاصة بالدول التي سيتم الستثمار بها، ومنها على سبيل امل -3

 . معدلت الناتج القومي ▪

 . معدلت النفاق الحكومي ▪

  .الدين العام ▪

 .التضخم ▪

  .سعار الفائدة واملرابحات وغيرهاأ ▪

 . سعار الصرف للعمالتأ ▪

 املخاطر عند بناء املحفظة الستثمارية، ومنها على سبيل املثال ل الحصر   إدارة اتباع الخطوات العلمية واملهنية في  -4

 دوات املالية اختيار األ مرحلة  -أ
 

 بناء املحفظة الستثمارية بشكل متين من خالل التحليل وتطبيق السياسة واألهداف الستثمارية.  ▪

 . دوات الستثماريةمعايير اختيار األ صفات و من خالل تحديد  ،التحوط من املخاطر بشكل رئيس يمكانية استخدام وسائل إكد من أالت ▪
 

 الستثماريةمرحلة بناء املحفظة  -ب

 .تحديد حجم املحفظة ▪

 .تحديد حجم النكشاف بحدوده القصوى  ▪

 .الحتفاظ بالسيولة النقدية في حال عدم جدوى الستثمار ▪

 .دوات املالية ذات النوعية والجودة الستثمار في األ جودة األصول من خالل كد من أالت ▪
 

 داء املحفظة الستثماريةآالرقابة على  -ت

  . املحفظة ومخاطر املصدرتحليل مخاطر  ▪

 .تحليل وفحص النكشاف واختبار الضغط  ▪

 . تحديد مقدار وأصول الستثمار  ▪

 . داء الستثمارات في املحفظة بشكل منفردآمراجعة وتقييم   ▪

 .بمحددات الستثمار الواردة في لئحة صناديق الستثمار لتزامال ▪
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 :
ً
 مخاطر الصندوق الرئيسية: إدارةجراءات إثانيا

املخاطر  تل  من والتقليل التحوط طرق  طرق القياس  نوع املخاطر   

 املحدود  داء اآل  سجل مخاطر

 معدلت النمو -1

 نسب ربحية الصندوق  -2

 Yieldمقدار  توزيع  -3

 التكاليفتخفيض  -4

 Performanceداء نسب اآل  -5

 . لالستثمار دارتهإ عند الدولية املعايير واتباع  العاملية املمارسات أفضل تطبيق من التأكد -1

 .صول األ  إدارة في وأمهرهم املدراء أفضل تعيين من الـتأكد -2

 ذلك  يؤدي   نأ  املمكن  ومن  الستثمارية،  الصندوق   أهداف  سيحقق  جراءاإل   هذا  بأن  تأكيد  إعطاء  يمكن  ل -3

 . الصندوق  خسارة لىإ

 السيولة مخاطر
 نسب التداول  -1

 السيولة السريعة -2

 .الصندوق  عمالأل  الالزمة بالسيولة الحتفاظ من التأكد -1

 . %20  عن تقل  ل الستثمار لىإ السيولة نسبة -2

 . الستحقاق تواريخ دون  صول األ  بيع  عن الناتجة الخسائر تجنب -3

 التسهيالت املالية. الحصول على  -4

 . السترداد طلبات تلبية من كدأالت -5

 العملة  مخاطر

 جال قياس فترة اآل  -1

 بناء سلم الستحقاق  -2

 النقدية  التدفقات على ثيرأالت تقييم -3

 . يومي بشكل الصرف سعارأ متابعة من التأكد -1

 .السعودي بالريال  يقابلها بما الصندوق  ألصول  يومي تقويم -2

 ( ن وجدتإالطرق الشرعية ) .العمالت  سعارأ فروقات مخاطر ضد التحوط -3

 مصنفة  غير أدوات في الستثمار مخاطر

 ساس يأتحليل مالي  -1

 لعوائد املتوقعةااختبار حساسية  -2

 للمحفظة  املعياري   النحراف)  املخاطر  درجة  قياس -3

 (صلواأل 

 .(السيولة نسب) املصنفة غير صول األ  سيولة اختبار -1

 .العمالت صرف سعارأ تاثير مدى قياس -2

 .متابعة التصنيف الئتماني للمصدر -3

 داء املحفظة.آمتابعة  -4

 الخليج سواقأ في  مخاطرالستثمار

 لشراف خاضعة غير جهات  مع  الناشئة

 السعودي   العربي  النقد  مؤسسة

 املركزية  والبنو 

 لعوائد املتوقعةااختبار حساسية  -1

 للمحفظة  املعياري   النحراف)  املخاطر  درجة  قياس -2

 (صلواأل 

 قياس درجة مخاطر الدول  -3

 .العمالت صرف سعارأ ثيرأت قياس -1

 .متابعة التصنيف الئتماني للدولة -2

 داء املحفظة.آمتابعة  -3

 .متابعة أسعار الفوائد واملرابحات -4

 . التحليل املالي والتقييم املرحلي للمصدر -5

 

 الئتمانية  املخاطر

 تحليل مخاطر الئتمان -1

 تقييم املصدر -2

 ساس ي للمصدرالتحليل األ  -3

 .النقد أسواق أدوات في ستثماربال  املتعلقة الئتمانية املخاطر تحليل  من كدأالت -1

 .ئتماني للمصدرمتابعة التصنيف ال  -2

 

 القانونية املخاطر

  والقانوني  املالي  الوضع  على  العقوبات  ثرأ  قياس -1

 .للمصدر

 

 . متابعة التقارير السنوية -1

 .البنوك املركزيةمتابعة نشرات  -2

 

 السياسية والقتصادية  املخاطر

 معدلت الناتج القومي -1

 نفاق الحكومي معدلت اإل  -2

 الدين العام  -3

 التضخم -4

 الفائدة واملرابحات وغيرهاأسعار  -5

 الصرف للعمالتأسعار  -6

 سعار النفط والسلع واملعادن الرئيسيةأ -7

 املظاهرات والعصيان املدني  -8

 .السياسيةمتابعة التطورات  -1

 متابعة التطورات واملؤشرات القتصادية.  -2

 

 املصالح تضارب مخاطر
 قياس تطبيق معايير الحوكمة -1

 وليات ؤ فصل الصالحيات واملس -2

 . واستقاللية العمل بموضوعية -1

 . الصندوق  حساب على تهمه التي عنويةامل وأ اديةامل أو شخصيةال املصلحة تجنب -2

 . تطبيق معايير الحوكمة -3

  وانخفاض   الستثمار تركيز مخاطر

  الئتماني التصنيف

 الواحد  صللل  الستثمار تركز نسب قياس -1

 قياس تركز الستثمار الجغرافي  -2

 واحد   مصدر في الستثمار تركز قياس -3

 . متابعة التقارير السنوية -1

 .متابعة نشرات البنوك املركزية -2

 .النقد أسواق أدوات في بالستثمار املتعلقة الئتمانية املخاطر تحليل  من كدأالت -3

 .ئتماني للمصدرمتابعة التصنيف ال  -4
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 :  الصندوق  نوع     

 للسيولة الخليجي  -مفتوح  -صندوق عام- ي ستثمار أدوات أسواق النقد والدخل الثابت ال  صندوق 

 

 :الصندوق  مدير

 املالية  أرباح شركة

 

 أمين الحفظ: 

 شركة الخير كابيتال 

 

 : مذكرة املعلومات  إصدار تاريخ           

 

 م 2018/ 03/ 13هـ املوافق 25/06/1439تاريخ                 

 م2020/ 12/ 21املوافق  ه 05/1442/ 06خر تاريخ تحديث ملذكرة املعلومات بتاريخ آ

 

 

 أن جميع املعلومات املذكورة في مذكرة املعلومات كافة خاضعة لالئحة صناديق الستثمار.
 

وفي حال تعذر فهم مذكرة املعلومات نن   باألخذ بمشورة مستشار   ،نن   املستثمرين بقراءة محتويات مذكرة املعلومات وفهمها

 منهي. 

 

 

 

 

 

 

 

 :الصندوق  اسم

 للسيولة الخليجي  أرباح صندوق 

Arbah GCC Liquidity Fund 
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 هام إشعار

 

افقة  توتم  الصةةةةةةةةةةةندوق   إدارة مجلس قبل من املعلومات  مذكرة  تم مراجعة   الصةةةةةةةةةةةندوق   إدارة مجلس  وأعضةةةةةةةةةةةاء  الصةةةةةةةةةةةندوق   مدير  ويتحمل  ،عليها  املو

  الصةةةةةةةةةةةةنةدوق  إدارة  مجلس أعضةةةةةةةةةةةةاء  ويؤكةد  يقر  كمةا.  تااملعلومة   مةذكرة في الواردة  املعلومةات  واكتمةال دقةة  عن  املسةةةةةةةةةةةةؤوليةة  كةامةل ومنفردين  مجتمعين

  مةذكرة   في  الواردة  والبيةانةات  املعلومةات  أن  ىعل  يؤكةدون   و  يقرون  كمةا  املعلومةات،  مةذكرة  في  الواردة  املعلومةات  واكتمةال  بصةةةةةةةةةةةةحةة  الصةةةةةةةةةةةةنةدوق   ومةدير 

 .مضللة غير املعلومات

 

افق  ول املعلومات،  مذكرة  محتويات  عن  مسةةةةةؤولية  أي   الهيئة  تتحمل لو  .وحداته وطرح  السةةةةةتثمار  صةةةةةندوق  ت سةةةةةيس   ىعل املالية  السةةةةةوق  هيئة تو

  أو  املعلومات مذكرة في ورد  عما تنتج  خسةةارة  أي    ومن  ،تكان مهما  مسةةؤولية  أي من صةةراحة نفسةةها وتخلي  اكتمالها،  أو  بدقتها يتعلق  ت كيد  أي    تعطي

افقتها  ني تع ول  هعدم من  الصةةةةةندوق  في  السةةةةةتثمار ى جدو   بشةةةةة ن  توصةةةةةية  أي   املالية  السةةةةةوق  هيئة  تعطي ول .منها  جزء  أي    ىعل  العتماد عن   ىعل مو

  قرار  أن  ىعل  وتؤكد  املعلومات، ومذكرة والحكام الشةةةةةةةةةةةةروط في الواردة املعلومات  صةةةةةةةةةةةةحة  ت كيد  أو هفي  بالسةةةةةةةةةةةةتثمار   تهايتوصةةةةةةةةةةةة   الصةةةةةةةةةةةةندوق   ت سةةةةةةةةةةةةيس

 ه.يمثل من أو  للمستثمر يعود  الصندوق  في  الستثمار

 

افق مع املعايير الشةةةةرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة الشةةةةرعية املعينة للسةةةةيولة عتماد صةةةةندوق أرباح الخليجي  اتم  على أنه صةةةةندوق اسةةةةتثمار متو

 لصندوق الستثمار.
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 املحتويات 

 4 ملخص الصندوق  •

 6 تعريفات   •

 10 صندوق الستثمار   •

 10 سياسات الستثمار وممارساته  •

 14 في الصندوق  ستثماراملخاطر الرئيسية لال  •

 16 معلومات عامة •

 17 مقابل الخدمات والعمولت واألتعاب  •

 22 التقويم والتسعير •

 23 التعامل  •

 25 خصائص الوحدات   •

 26 املحاسبة وتقديم التقارير  •

 27 مجلس إدارة الصندوق   •

 28 لجنة الرقابة الشرعية   •

 29 مدير الصندوق   •

 32 مين الحفظ أ •

 32  ستثمار إل مستشار ا  •

 33 املوزع       •

 33 املحاسب القانوني  •

 33 معلومات عامة  •

 35 ضافيةمعلومات إ •
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 ملخص الصندوق 

 للسيولة أرباح الخليجي  صندوق  اسم الصندوق 

 مفتوح  -صندوق عام-ي ستثمار ال  أدوات أسواق النقد والدخل الثابتصندوق  نوع الصندوق 

 شركة ارباح املالية  مدير الصندوق 

 الريال السعودي   عملة الصندوق 

 ريال  سعودي ( 10)   الصندوق  طرح بداية عند الوحدة سعر

 متوسطة  مستوى املخاطر 

 وتوفير السيولة  املال سأر  تنمية لىإ يهدف  الصندوق أهداف 

  سعودي ريال لف آ عشرة( 10,000)  الدنى لالشترا   الحد

 سعودي  ريال لف آ عشرة( 10,000)  الحد الدنى لالشترا  الضافي

 سعودي  ريال لف آ عشرة ( (10,000 ستردادالحد الدنى ل 

 ي يوم عمل  أخالل  سترداد وال  شترا ال  طلبات قبول  أيام

 م 06/05/2018يوم األحد املوافق  تاريخ بدء تشغيل الصندوق 

 سايبور ثالثة أشهر ) العائد على الودائع بالريال السعودي لثالثة أشهر (  سترشادياملؤشر ال 

 ل يوجد  شترا  رسوم ال 

 ها. ؤ يوم عمل من تاريخ شرا (30)الوحدات خالل  استردادها في حال استرداد من صافي قيمة الوحدات املراد  (%1) املبكر  ستردادرسوم ال 

 %( 0.55)  رسوم الدارة 
 
  اقتطاعها ويتم الصندوق  أصول  قيمة صافي على بناء   بشكل يومي الرسومهذه  تحتسب سنويا

 
 . شهريا

   الحفظ أمين رسوم
 تحتسب هذه الرسوم بشكل يومي ويتم 0.10)

 
ريال  (18,000)وبحد أدنى  ،قتطاعها في نهاية كل ربع من السنةا%( سنويا

 .
 
 سعودي سنويا

 رسوم املصاريف الدارية  
(0.025  )% 

 
  اقتطاعها   ويتم  ،الصندوق   أصول   قيمة  صافي  على  بناء    بشكل يومي  الرسوم  هذه  تحتسبكحد أعلى    سنويا

 
 
.  شهريا

 
 أو سنويا

 مكاف ة أعضاء مجلس الدارة 

 يعادل   وبما  أقص ى  بحد  املالية  السنة  في  اجتماعات  أربع  وبعدد  اجتماع  لكل  سعودي  ريال  لف آ  خمسة (5,000)  مبلغ

   سعودي  ريال  ( 40,000)
 
 على  بناء    تقويم  يوم  كل  وتتراكم  تحسبو   ،ككل   جتماعاتلجميع ال   املستقلين  عضاءلل   سنويا

 . الصندوق  إدارة  ملجلس اجتماع  كل بعد ةأاملكاف وتدفع ،الصندوق  صول أ قيمة صافي

 الصندوق  لحسابات حاسب القانونيامل أتعاب
  قيمة   صافي  على  بناء    تقويم  يوم   كل  وتتراكم  تحسب  ،املالية  السنة  في  سعودي  ريال (  35,000)  ألفون  ثثالو   خمسة  مبلغ

  وتستقطع ،الصندوق  اصول 
 
 .سنويا

 تفرض على الصندوق في حال تطبيقها.  ييتم تحميل الصندوق رسوم ضريبة القيمة املضافة الت  رسوم القيمة املضافة  

 تكاليف الحصول على التمويل 
وملخص اإلفصاح السنوي    والتقرير النصف سنوي    التقرير  في  ذكرها  ويتم  ،السوق   في  السائدة  القتراض   تكلفة  حسب

 السنة املالية للصندوق.  انتهاءاملالي بعد  

 أيام التقويم والتعامل 

 

كل يوم عمل باستثناء أيام العطل الرسمية للبنوك. وفي حال وافق يوم التقويم والتعامل يوم عطلة رسمية في اململكة   

 في يوم التقويم والتعامل التالي. ستردادوال  شتراكالعربية السعودية فيتم تقويم أصول الصندوق وتنفيذ طلبات ال 

  12 الساعة ستردادال  أو شترا ال  طلبات لتقديم موعد خرآ
 
.يوم ظهرا

 
 يا

 سعر التقويم   عن العالن يوم
ويمكن معرفة أسعار التقويم من خالل زيارة املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق أو    ،يوم العمل التالي ليوم التعامل هو  

 . لسوق املالية )تداول(لاملوقع اإللكتروني 

 . العالقة ذو التقويم ليوم ستردادإل لنقطة التقويم والتى حدد عندها سعر ا التالي الرابع اليوم في العمل إقفال قبل موعد دفع قيمة الوحدات املستردة
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 :تعريفات 

ـــركة يعني  : مدير الصندوق  ـــ ـــعودية، املالية أرباح  شــ ـــ ـــخص  وهي  الســ ـــ ـــة له مرخص شــ ـــ ـــات    لئحة   بموجب  اإلدارة أعمال  بممارســ ـــ ـــســ ـــ مؤســ

 ؤ مس ويكون  السوق املالية
 
  . ستثمارال   صندوق  إدارة عن  ول

 

  مةةةةةةالةةةةةة   وأ  املسةةةةةةةةةةةةةةتةةةثةةةمةةةر  وأ  املشةةةةةةةةةةةةةةتةةةر 

 : العميل أو  الوحدات

 

 . الستثمار صندوق  في وحدات يملك الذي الشخص

 

ـــد : عنوان شركة أرباح املالية ـــ ـــ ي   املقر  بها يقصــ ـــ ـــ ي   املركز أو  الرســ ـــ ـــندوق  ملدير  الرئيســ ـــ ـــعودية العربية  اململكة  في  الصــ ـــ  على  طالعال   يمكن حيث الســ

  www.arbahcapital.com النترنت على الصندوق  ملدير لكترونياإل املوقع على بذلك  الخاصة التفاصيل

 : حاسب القانونيامل

 

 

 : املستشار القانوني

 

  3187 ب ص 31952 الخ ر، السعودية العربية اململكةوشركاه،  غزالة بوأ طالل شركةيقصد بهم    

tagco.khobar@tagi.com  www.tagorg.com 

 

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

31492 . 

ـــــوق املالية رقم  : مؤسسات السوق املاليةلئحة  ـــ ـــ ــ املوافق 22/12/1441وتاريخ    2020-75-2تعني الالئحة املعدلة بقرار مجس هيئة الســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ /  08/  12هـــ

ــــوق املالية بموجب 2020 ـــ ــــ ى عن مجلس هيئة الســ ـــ ــــادرة بذات املســ ـــ ــــخاص املرخص لهم  الصــ ـــ  لئحة األشــ
 
ــــابقا ـــ م  ، ســ

 م )أو أي تعديالت أخرى تتم عليها من وقت آلخر(.28/6/2005املوافق  21/05/1426بتاريخ   2005-83-1قرارها رقم  

   اململكة في عمل يوم : يوم العمل
 
والبنوك املحلية والخليجية    الســــعودية  األســــهم ســــوق  فيه تكون   الذي  الرســــمية العمل يامأل  طبقا

 .مفتوحة

ــادر  النظام هو : نظام السوق املالية ـــ ـــ ـــــعودية العربية اململكة في  الصــ ـــ ـــــوم  بموجب  الســ ـــ  أي   أو)  ه02/06/1424 بتاريخ 30/م  رقم امللكي  املرســ

 (.آلخر وقت من عليها تتم أخرى  تعديالت

ـــــيص تنفيذ في يبدأ  الذي  اليوم هو : تاريخ بدء تشغيل الصندوق  ـــــدار/  للتوزيع  الوحدات تخصــ ــندوق  فيه ويتوقف املبدئي اإلصــ ـــ ــتقبال عن الصــ ـــ   اســ

 .شتراكإل ا بسعر الوحدات في  شتراكال  طلبات

ويتم تحديد هذا الســـعر .  الصـــندوق  في(  واحدة وحدة( )1) عدد لشـــراء املســـتثمر قبل من دفعه الالزم املبلغ به يقصـــد  : شترا سعر ال 

 ملا ورد في املادة رقم )
 
 (. 8/7وفقا

  موظف، أي وأ  فرعية، لجنة  أو  لجنة، يأالنصـ  يسـم   حيثما شـاملة السـعودية العربية  اململكة في  املالية  السـوق   هيئة : الهيئة

 .الهيئة وظائف من  وظيفة يأب للقيام  هتفويض يتم ن أ  يمكن  وكيل وأ

ــــد : أمين الحفظ ـــ ــــخص وهي الخير كابيتال ويقصــ ـــ ــــوق املالية بموجب له مرخص شــ ـــ ــــات الســ ـــ ــــســ ـــ ــــاطات للقيام  لئحة مؤســ ـــ  حفظ  بنشــ

 .  املالية  وراقاأل 

ــــد : الحفظ ــول أ حفظ  بها  يقصــ ــ ــــخص  عائد صــ ــتملة  خرآ لشــ ــ ــــخص  قيام  ترتيب وأ  مالية، أوراق على  مشــ ــمل  بذلك،  خرآ شــ ــ  ويشــ

 .الالزمة داريةاإل  باإلجراءات القيام الحفظ

  

 

 

http://www.arbahcapital.com/
mailto:tagco.khobar@tagi.com)
http://www.tagorg.com/
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 وراقال   منةةةةازعةةةةات  في  الفصةةةةةةةةةةةةةةةةل  لجنةةةةة

 : املالية

ــل لجنة”  ــ ــة" املالية  وراقاأل  منازعات في  الفصــ ــ ــل في واملختصــ ــ ــــوق  نظام  نطاق  في  تقع التي  املنازعات في  الفصــ   املالية  الســ

 .املالية السوق   هيئة عن الصادرة والتعليمات والقواعد وائ لوال

ـــــاها التي   األتعاب تعني  :  التعاب ـــ ـــــندوق  مدير يتقاضــ ـــ ـــــندوق   مدير  يعينه  ثالث  طرف أي أو الصــ ـــ ـــــندوق   خدمات  لتقديم  الصــ ـــ  للصــ

 
 
   ورد ملا وفقا

 
 ( من هذه الشروط واألحكام.7بخصوص كل منها على حدة في املادة رقم )  تفصيال

 

  املالية  للسـنة بالنسـبة   ديسـم ر  شـهر من والثالثين   الحادي في وتنتيي   الصـندوق  عمل بدء  تاريخ من تبدأ التي  الفترة هي : السنة املالية

  املالية  السنة  يلي  عام  كل من  ديسم ر  شهر من  والثالثين  الحادي  اليوم في وتنتيي   يناير من األول  من تبدأ التي  أو  األولى

 .األولى

 .للسيولة الخليجي  أرباح  صندوق  به يقصد : ستثمارصندوق ال 

ــــــندوق  إدارة مجلس هو :  مجلس إدارة الصندوق  ـــ ــــــيولةالخليجي  أرباح  صــ ـــ ــــــندوق  مدير يقوم ،للســ ـــ ــــــا  بتعيين   الصــ ـــ    هؤ أعضــ
 
ــــــناديق  لالئحة وفقا ـــ   صــ

ــــــتثمار ـــ ــــــندوق  أعمال  ملراقبة الســ ـــ ــــــتثمارال   صــ ـــ ــا. ســ ــــ ـــ  في املادة رقم ) ؤ وقد ورد تحديد عدد أعضــ
 
مذكرة ( من 10ه مبدئيا

 .املعلومات

  تعيينه يتم  طبيعي شخص أي : ستقلامل غير الدارة مجلس عضو
 
  الستثمار صندوق  إدارة مجلس في  عضوا

 
 .الستثمار  صناديق لالئحة وفقا

مســتقل يتمتع بالســتقاللية التامة، ومما ينافي الســتقاللية على ســبيل املثال ل الحصــر    صــندوق  إدارة مجلس عضــو :  عضو مجلس الدارة املستقل

 لدى 
 
مدير الصـــــندوق أو تابع له، أو أي مدير صـــــندوق من الباطن أو أمين حفظ الصـــــندوق، أو لديه أن يكون موظفا

عمل جوهري أو عالقة تعاقدية مع مدير الصـــــندوق أو أي مدير صـــــندوق من الباطن أو أمين حفظ ذلك الصـــــندوق،  

ـــــندوق أو في أي تا ـــــيين لدى مدير الصــ ـــــلة  أو أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين املاضــ بع له، أو أن تكون له صــ

ـــــنـدوق أو في أي  ـــ ـــ ـــــاء مجلس اإلدارة أو من أي كبـار التنفيـذيين لـدى مـدير الصــ ـــ ـــ قرابـة من الـدرجـة األولى مع أي من أعضــ

 لحصص سيطرة لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له خالل العامين املاضيين.
 
 تابع له، أو أن يكون مالكا

  

 يةسةةتثمار ال   الهداف ذات  الصةةناديق

 : الخرى /   للصندوق  املشابهة

ــــــناديق هي ــــــتثمار  صــ ــــــيولة الســ     املطروحة الخليجية للســ
 
  طرحا

 
ــــــتثمار ال  األهداف  ذات  عاما ــــــابه يةســ ــــــندوق   ةاملشــ  للصــ

ــة ـــ ـــ ـــ ـــــوق املـاليـة  في الـدول الخليجيـة،    قبـل  من  واملرخصــ ـــ ـــ ـــــرافيـة ممـاثلـة لهيئـة الســ ـــ ـــ ـــــوابط مع  واملتوافقـةهيئـات إشــ ـــ ـــ   الضــ

 .املالية رباحأ  لشركة التابعة الشرعية  الهيئة قبل من املحددة الشرعية

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

 .  السعودية العربية  اململكة بها يقصد : اململكة

د الطرف املفوض له:   املســتشــار، دور  أكثر لتؤدي أو مالية كمؤســســة لها صــالحياته بتفويض الصــندوق  مدير يقوم التي  الجهة به وُيقصــ 

 الوســـيط أو الوكيل، أو الوصـــ ي، أو الســـجل أمين أو  الحفظ، أمين  أو اإلدارية، الخدمات مقدم أو الفرعي، املدير أو

   للصــندوق،
 

 يتعلق ما في الســجل وأمانة الحفظ أمانة أو الســتثمار خدمات لتوفير هذه الجهة مع التعاقد عن فضــال

 .مباشر غير أو مباشر بشكل الصندوق، بأصول 
 

ــــلعة بيع عقود املرابحة:  ــــتراها الذي الثمن بمثل ســ ــــبة عليه، متفق معلوم رب  زيادة مع البائع به اشــ  مقطوع بمبلغ أو من الثمن بنســ

 على الحصــول  في الراغب من بالشــراء وعد بناء على وقعت أو العادية، املرابحة وهي ســابق وعد دون  من وقعت ســواء

 .املرابحة املصرفية وهي املؤسسة طريق عن السلعة
 

 معلوم شـــــ يء عمل أو على الذمة في موصـــــوفة أو معينة عين  من معلومة، ومدة معلومة، مباحة منفعة على عقد هي الجارة: 

 نهاية في املســــتأجر لىإ املؤجرة العين  بتمليك بها الوعد ما يقترن  غالبا اإلســــالمية املالية الصــــناعة وفي معلوم، بعوض

 .أثنائها أو جارةاإل  مدة
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 ملشـروع أصـول  أي أو ات املاليةلتزاموال والمتيازات واملنافع األصـول  في شـائعة ملكية تمثل القيمة متسـاوية شـهادات الصكو : 

 .اإلسالمية الشريعة وأحكام ضوابط مع متوافق معين 
 

ــــــد دول مجلس التعاون الخليجي:   ـــ ـــ ـــــم الـذي الخليجي التعـاون  مجلس بـه وُيقصــ ـــ ـــ ـــــعوديـة واململكـة العربيـة وقطر وُعمـان  والكويـت البحرين يضــ ـــ ـــ  الســ

 .املتحدة العربية واإلمارات
 

سةةةةةةةةةةةةةايبور )العةائةد على الودائع بةالريةال 

 : السعودي(

ـــــعر هو ـــــطة يحدد ســ ـــــط بواســ ـــــعودية البنوك في الودائع عروض على العائد متوســ ـــــعودي، على الريال الســ  ويتم  الســ

 ي السعودي )ساما(.بمؤسسة النقد العر  طريق عن احتسابه
 

  تعني  : طراف نظيرةأ
 
  وأ ،  له مرخصا شخصا

 
   .مالية غير سعودية خدمات ةمنشأ  و، أاستثمارية شركة و، أمستثنى  شخصا

 .أجرة بغير أوة بأجر  ماله لتنمية غيره الشخص إنابة هي الوكالة بالستثمار

 .الجل قصيرة اإلجارة و املرابحة صفقات طريق عن املتاجرة أدوات هي : سواق النقدأدوات أ

  ،كانت جهة يأ  من تصدر القيمة متساوية مالية شهادات أو لوثائق سالميةاإل  البدائل هي : دوات الدخل الثابتأ
 
 في  شائعة تمثل حصصا

 . متحرك وأ ثابت يكون  ربحها ومعدل الجهة تلك موجودات ملكية
 

 يقوم  العقد هذا بموجبو  ،املرابحة معدلت مخاطر إلدارة املرونة املستثمر تمن   التي  املشتقات أدوات من داةآ هي : اتفاقية املبادلة

 . العكس أو الثابتة املرابحة التزامات معدلت مقابل في العائمة املرابحة معدلت التزامات بمبادلة البنك
 

 .جلاأل  قصيرة حيان تكون األ  من كثير في معينة  ملدة مالية أوراقو  صكوك شراء عادةإ و بيع لعملية اتفاقية هي شراء: العادة إاتفاقية 

 .مديونيات وأ كقروض صول أب مدعومة األجل محددة استثمارات هي املالية املودعة بالصول: الوراق 

 املؤشرات أحد داءآمن  أو   )سهمكاأل (  مالي أو  )كالذهب(  حقيقي أصل داءآ من قيمتها تستمد مالية أدوات هي املشتقات املالية: 

 .)جونز كالداو(  السوقية

 .الحسم على أساس تداولها يتم التي  الصكوك مثل ،العينة بيع أساس على هيكلتها يتم التي  الصكوك هي صكو  قائمة على بيع الدين:  

 .ستحقاقهاا تاريخ لىإ تصل ن أ قبل بيعها بقصد ها ؤ شرا يتم التي  الصكوك بغرض املتاجرة  ةالصكو  املقتنا

املةةةةةةةقةةةةةةةتةةةةةةةنةةةةةةةا تةةةةةةةاريةةةةةةةخ  إ  ةالصةةةةةةةةةةةةةةةةةةكةةةةةةةو   لةةةةةةةى 

 : ستحقاقال 

 . ستحقاقهاا تاريخ حتى  بها الحتفاظ بقصد ها ؤ شرا يتم التي  الصكوك

  للصــــندوق  األصــــول   قيمة  إجمالي  أســــاس على  وحدة ألي النقدية القيمة تعني  : للوحدة  الصول  قيمة  صافي
 
  اللتزامات  منه  مخصــــوما

 
 على  ومقســــوما

( من هذه الشروط  8العالقة وفق ما ورد بمزيد من التفصيل في املادة رقم )  ذي  التقويم  يوم  في  القائمة  الوحدات  عدد

  واألحكام.

 (: املالي العام ربع) الربع  تاريخ

 

ـــــهر ثالثة فترة ـــ ـــــد  ،أشــ ـــ ـــــهر من  والثالثين  الحادي  اليوم به ويقصــ ـــ ـــــبتم ر من  والثالثين  ،يونيو من  والثالثين  ،مارس  شــ ـــ   ، ســ

 .مالية  سنة كل من  ديسم ر من  والثالثين  والحادي
 

ــــــد : ستردادنموذج طلب ال  ـــ ـــ ـــــنـدوق  مـدير قبـل  من  املعـد  النموذج  بـه يقصــ ـــ ـــ ـــــترداد  الوحـدات  يجيز ملـالكي والـذي  الصــ ـــ ـــ  في   وحـداتهم كـل  أو  جزء  اســ

 .املتبعة األصول  حسب املعني  الوحدات حامل من  النموذج وتوقيع استكمال بعد  الصندوق 
 

 ملا ورد في املادة رقم ) الســــعر  ذلك  تحديد  ويتم.  هااســــترداد عند  الوحدة  لحامل دفعه الالزم املبلغ يعني  : ستردادمبلغ ال 
 
( من   8/ 7وفقا

   هذه الشروط واألحكام.
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  : الالئحة

 

ـــــد ـــ ـــــناديق  لئحة  بها  يقصــ ـــ ـــــتثمار  صــ ـــ ـــــادرة الســ ـــ ـــــوق   هيئة مجلس عن الصــ ـــ  2006-219-1 رقم  القرار بموجب  املالية  الســ

ـــــوم امللكي رقم م/24/12/2006املوافق      .ه 3/12/1427  وتـاريخ ـــ ـــ ــادر بـاملرســ ـــ ـــ ـــ ـــــوق املـاليـة الصــ ـــ ـــ  30م بنـاء  على نظـام الســ

ـــــق املـــــاليـــــة رقم  2/6/1424بتـــــاريخ   ـــ ـــ الســ ه املوافق 16/8/1437وتـــــاريخ    1/61/2016ه واملعـــــدلـــــة بقرار مجلس هيئـــــة 

 م23/5/2016
 

ـــد : شترا طلب ال  ـــتراكال  طلب  به  يقصــ ـــتندات وأي شــ ـــب مطلوبة  مســ ـــوق   هيئة لوائ   حســ ـــل مكافحة  وقوانين   املالية  الســ  األموال   غســ

 من   اعتمادها شــريطة الصــندوق  وحدات في شــتراكال  بغرض املســتثمر يوقعها  مرفقة معلومات وأي  ،اإلرهاب تمويلو 

 .الصندوق  مدير
 

الصـكوك والودائع ألجل، والسـتثمار في صـناديق اسـتثمارية ومنتجات  و يسـتهدف الصـندوق السـتثمار في أدوات النقد    : الستثمارات املستهدفة

 استثمارية أخرى ذات أهداف مماثلة.
 

 يملكها مالكي الوحدات في الصندوق. ي والت الصندوق، أصول  منها تتكون  التي  املتساوية الشائعة الحصص : الوحدات
 

وتكون أيام    والحكام،  الشــروط هذه من( 8)  الفقرة في  موضــ  هو  كمااليوم الذي يتم فيه تحديد صــافي ســعر الوحدة   : يوم التقويم

ـــــنــدوق في يوم التقويم  ـــ ـــ ـــــول الصــ ـــ ـــ التقويم كــل يوم عمــل، وعنــدمــا ل يكون أي من تلــك األيــام يوم عمــل فيتم تقويم أصــ

  التالي.

  

   : الضوابط الشرعية

 

 

 ضريبة القيمة املضافة: 

ــــرعية  املعايير ــــرعية اللجنة من املعتمدة الشــ ــــندوق، الشــ ــــركات  تحديد عليها بناء   يتم والتي   للصــ ــــتثمار املؤهلة الشــ   لالســ

 .واألحكام الشروط هذه من( 1) رقم امللحق في  واملوضحة الصندوق  قبل من فيها

 

 بعض مع املنشآت، قبل من وبيعها  شراؤها يتم التي  والخدمات السلع جميع على ُتفرض مباشرة غير  ضريبة هي

 . 2020 يوليو 1 في ( %15) بنسبة املضافة القيمة ضريبة  بتطبيق اململكة وبدأت. الستثناءات

 

ـــــاب  فيه يتم  الذي الوقت هو : نقطة التقويم ـــــول أ  قيمة  حســ ـــــندوق  صــ ـــــتخدام العمل يوم نهاية عند  وذلك  ،الصــ ـــــعار باســ  اإلقفال أســ

 .اليوم لذلك
 

 .ذلك بغير النص سياق يقِض  لم ما  املستند، هذا في لستخدامها مسوغ ورد حيثما لسابقةا التعريفات تستخدم
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 صندوق الستثمار: 01

 اسم الصندوق: -ت

 . للسيولةصندوق أرباح الخليجي 

 

 تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق:  -ث

ه  1442/ 05/ 06م وآخر تاريخ تحديث لها بتاريخ 2018/ 13/03هـ املوافق 1439/ 06/ 25تاريخ إصدار الشروط واألحكام  بتاريخ 

 م 12/2020/ 21املوافق 

افقة هيئة السوق املالية على ت سيس الصندوق:  -ج  تاريخ مو

 م 2018/ 13/03هـ املوافق  1439/ 06/ 25الصندوق  تأسيس ى عل الهيئة موافقة تاريخ               
 

 مدة صندوق الستثمار: -د

 صندوق مفتوح املدة.    

 

 العملة :  -ه

 .السعودي الريال هي الصندوق  عملة                

 سياسات الستثمار وممارساته:  02

 

 أهداف الصندوق الستثمارية:  -أ
 

ال   النقد أسواق أدوات في استثمار صندوق  هوللسيولة   الخليجي أرباح صندوق  الثابت   بالريال ومقوم مفتوح - صندوق عام-ي  ستثمار والدخل 

 الثابت الدخل دواتأو  جلاأل  قصيرة  املالية دواتاأل  في الستثمار خالل من املال رأس وتنمية املستثمر طلب عند السيولة  توفير  لىإ يهدف السعودي،

 اللجنة قبل من  واملقرة  الشرعية املعايير  مع املتوافقة الخليجي، التعاون  مجلس  لدول  صول  أواملدعومة ب  صنفةامل   وغير  املصنفة  جل األ   متوسطة

   . للصندوق  الشرعية

 الودائع  على العائد اتخاذ تمي .الوحدات مالكي لصال  الصندوق  في استثمارها يعاد وسوف الوحدات مالكي على أرباح بتوزيع الصندوق  يقوم لن

 ة.للسيول  الخليجيأرباح   صندوق  داءآ ملقارنة إرشادي كمؤشر SAUDI INTERBANK OFFERED RATE) سايبور  ( أشهر لثالثة السعودي بالريال

 الخاص املوقع على املؤشر داءآ  متابعة للمستثمرين يمكنو   ،اإلرشادي املؤشر داءآ ينافس داءآ تحقيق على األصول  إدارة  في العمل فريق ويعمل

وهذا املؤشر هو سعر الفائدة على القروض بين املصارف السعودية أو سعر الفائدة على    ،السعودية البنوك من أي وأ رويترز وأ ببلوم رغ

 القروض بين املصارف الخليجية وهو مرج  محدد. 

 

 الوراق املالية التي يستثمر فيها الصندوق:  -ب

 طريق عن املتاجرة : الحصر  ل املثال  سبيل على وهي،  الشرعية املعايير  مع املتوافقة جلاأل  قصيرة  النقد أسواق أدوات في ساس يأ بشكل الستثمار •

وأدوات  املرابحة  صفقات  للبيع     املتاجرة  بغرض   املقتناة  الصكوك وتشمل ، جلاأل  متوسطة الثابت الدخل واإلجارة   تاريخ لىإ واملقتناة واملتاحة 

 موافقتهم وأخذ الشرعية اللجنة على  العقود هذه  أن تعرض على ، بأصول  املدعومة املالية وراق واأل  املعاكس الشراء  إعادة  تفاقياتاو   ستحقاقال 

  املض ي قبل حدة  على حالة كل فيها الستثمار على
 
 وجود عدم حال وفي صنفةامل وغير  املصنفة دواتاأل  في الستثمار ويكون  .الستثمار فيها في  قدما

 والتدفقات املالي املركز على  بناء املالية اتلتزامبال بالوفاء املصدر إستطاعة ومدى املالية الورقة الصندوق بتحليل مدير يقوم ئتمانيا تصنيف

 .املصدر من عمليات النقدية

 

 

 مذكرة املعلومات                                             
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  وحداتها مطروحة رى خأ استثمارية صناديق  وحدات •
 
  طرحا

 
 أسواق دوات أ  في الشرعية تستثمر املعايير  مع  متوافقةو  الهيئة قبل من ومرخصة عاما

 . النقد

 .التنظيمية الخليجية الهيئات من مرخصة خليجية ة نظير  طرافأ مع املالية دواتاأل  من مختارة  مجموعة في استثماراته الصندوق  يركز •

 

 سياسات تركيز الستثمار:  -ج

العربية    خليجية دولة ألي  (%50 )علىأ بحد  الخليجي التعاون  مجلس دول  من املصدرة املالية األوراق في الصندوق  يستثمر  اململكة  ماعدا 

 السعودية  
 

افية املنط  صول الصندوق أالحد العلى من  الصندوق صول أالحد الدنى من  قة الجغر

 %80 %0 السعودية  العربية اململكة

 %50 %0 البحرين  مملكة

 %50 %0 املتحدة العربية اإلمارات

 %50 %0 الكويت

 %50 %0 عمان 

 

 واليورو الدولر لىإ باإلضافة  التعاون، مجلس دول  بعمالت  مقومة اتستثمار ال  وتكون   مباشر، غير  وأ مباشر بشكل النقد أسواق أدوات في ستثمارال  يكون  •

 ,B- (Fitch), B- (S&P) تيكاآل مصدرها وأ املصنفة دواتاأل  في األدنى الحد يكون  نأ على  مصنفة وغير  مصنفة  جهات مع ستثمارال  يتمو   .اإلسترليني والجنيه

B3 (Moody’s) ،  
 
 .املصدر لعمليات النقدية والتدفقات املالي للمركز وفقا

 مؤسسة  من مرخصةو   السعودية العربية  اململكة في نظيرة  أطراف مع املالية األدوات من مختارة  مجموعة مع النقدية دواتاأل  في استثماراته الصندوق  يركز •

العربي   النقد  ملؤسسة   املماثلة  املركزية   البنوك  حدأ  من  لإلشراف   خاضعة  تكون   بحيث  خليجية نظيرة  أطراف مع وأ السعودي،  العربي النقد

 .أو هيئات إشرافية مماثلة لهيئة السوق املالية السعودي

 مماثلة أهداف ذات  مرخصة استثمار  صناديق وحدات في الصندوق  أصول  قيمة  صافي من  (%25) إلى نسبته يصل قد  ما استثمار الصندوق  ملدير  يحق •

  وحداتها مطروحة ،الشرعية  املعايير  مع متوافقة تكون  أن على  والدخل الثابت  النقد  أسواق دواتأ في تستثمر  وصناديق ، الصندوق  ألهداف 
 
  طرحا

 
 عاما

  الصندوق  مدير ويعمل  .الهيئة من ومرخصة
 
 التاريخي واآلداء  الصندوق  مدير وسمعة العائد حيث من  بها  املستثمر  الصناديق أفضل  اختيار على  جاهدا

  .الصندوق  ملدير

 .بها املسموح والنسب للصندوق  املتاحة رات الستثما التالي الجدول  ويوض 

 الصندوق  من أصول  العلى الحد الصندوق  من أصول  الدنى الحد الستثمار نوع

 %100 %0 جل األ  قصيرة  النقد أسواق أدوات

 %50 %0 جل األ  متوسطة الثابت الدخل دواتأ

 ألهداف مماثلة أهداف ذات استثمار صناديق

 أسواق دواتأ  في تستثمر وصناديق الصندوق 

 والدخل الثابت    النقد

0% 25% 

أو  )كبيرة  اتاسترداد وجود حال في(نقدية   سيولة

  متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية   ودائع

 أيام 7ستحقاق تتعدى فترة ال  ل

10% 100% 
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ــــتثمار   مجموع تتجاوز   أن  يجوز ل  • ـــ ــــندوق   اتاســ ـــ ــــواق صــ ـــ ــــب املجموعة لنفس  تنت ي  تلفةمخ جهات  أو  واحدة جهة في النقد أســ ـــ  من  (25%) تهمانســ

 الصندوق، أصول   قيمة صافي

.120ليتجاوز )له متوسط مرج  لتاريخ الستحقاق  للسيولةأن صندوق أرباح الخليجي  •
 
 تقويميا

 
 ( يوما

 

 يستثمر فيها في الصندوق: ي املالية الت وراقأسواق ال   -د

  السعودية  العربية  اململكة  باستثناء  خليجية دولة ألي  (%50) علىأ بحد  الخليجي التعاون  مجلس دول  من املصدرة املالية األوراق في الصندوق  يستثمر  سوف   

 .(%80) به  املسموح علىاأل  الحد ن أ حيث
 

 :الستثمارية محفظته إدارة بغرض الستثمار صندوق  عن نيابة استخدامها يمكن التي  والدوات والساليب املعامالت أنواع  -ه

 الدخل دواتأو  قصيرة  النقد أسواق أدوات أفضل على سوقي ومس  ،السعودي  السوق  في العوائد ملعدلت سوقي مس  إجراء على الصندوق  مدير يعمل •

 اتخاذ آلية تطبيق ويتم. الصندوق   ملدير لتاريخيا  واآلداء الصندوق  مدير وسمعة العائد حيث من الستثمارية الصناديق وأفضل ،العائد حيث من الثابت

 .الصندوق  استثمارات جميع على الصندوق  مدير قبل من املقدمة القرار

 الستثمارية الفرص  تقييم  في) األمانة ومسؤوليات واجبات ضمن من (والحرص واملهارة  العناية ممارسة على الوحدات مالكي تجاه  الصندوق  مدير يلتزم •

 . الصندوق  استراتيجية مع يتناسب بما العوائد أفضل باختيار املتاحة

 

 :  الصندوق  في إدراجها يمكن  ل التي  املالية الوراق أنواع   -و

 شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.  في ذكرها يتم لم مالية أوراق أي في بالستثمار الصندوق  يقوم لن     

 

 :فيها الستثمار للصندوق  يمكن التي  املالية الوراق )أنواع أو( نوع  على آخر قيد أي  -ز

 مع الصندوق  أصول  قيمة صافي من (%50) من وبأكثر  واحد مصدرالصندوق مع  أصول  قيمة صافي من (%25) من أكثر  استثمار الصندوق  ملدير ليحق •

 . (80%) به املسموح علىاأل  الحد نأ حيث السعودية العربية اململكة باستثناء  واحد سيادي ر مصد

 .الشرعية املعايير  مع املتوافقة الستثمارات على الصندوق  مدير استثمارات  تقتصر •

 

 :خرونآ صناديق  االصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها مدير الصندوق أو مديرو ح.   الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول 

 ملدير ويحق الصندوق، مماثلة ألهداف أهداف ذات  أخرى  استثمار صناديق في الصندوق  أصول  قيمة صافي من (30)% عن يزيد ل ما استثمار الصندوق  ملدير يحق

 .له تابعة استثمار صناديق في الصندوق  أصول  استثمار الصندوق 

 

 صالحيات صندوق الستثمار في القتراض:   -ط  

 اللجنة موافقة على الحصول  بعدداء الصندوق  آولتحسين    ،ستردادال  طلبات لتغطية اإلسالمية الشريعة مع متوافقة تمويالت على الحصول  للصندوق  يحق  

 .واحدة  سنة عن التمويل مدة  تزيد لن األحوال جميع وفي الصندوق  أصول  قيمة صافي من (%10) نسبته ما التمويل يتجاوز  لن أ على الشرعية،

 

 الحد العلى للتعامل مع أي طرف نظير: -ي

 من صافي قيمة أصول الصندوق.  (25)%ليجوز للصندوق أن يتجاوز تعامالته مع طرف واحد نظير   
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 الصندوق لدارة املخاطر:سياسة مدير  - 

 املخاطر في الصندوق:  إدارةسياسة   -1

 

 (  Unsystematic Risk)( وغير املنتظمة Systematic Riskاملحافظة على مستويات املخاطر املقبولة واملحسوبة مع العمل على التخفيف من أثر املخاطر املنتظمة ) 

 :املخاطر في الصندوق  إدارةاجراءات  -2

           املخاطر من خالل اتخاذ العديد من اإلجراءات، ومنها على  سبيل املثال إدارة املخاطر التأكد من تطبيق السياسة الخاصة ب دارة يمكن إل  

 جراءات التالية:اتباع سياسة التنويع في الستثمار في الصندوق، حيث سيتم الت كد من قيام مدير الصندوق من القيام بال  .1

 ملا تحدده السياسة الستثماريةصول التنويع في األ  ▪
 
  .املستثمرة في املحفظة وفقا

 التنويع الجغرافي لالستثمارات من خالل الستثمار في العديد من الدول املحددة في السياسة الستثمارية.  ▪

 تنويع الستثمار في العديد من البنوك واملؤسسات املالية املصدرة.  ▪

 مصدر واللتزام بها. ي أنكشاف على كد من حساب مقدار ال أالت ▪

جراءات املناسبة من الرقابة واملتابعة والتحليل املالي عند تحديد مقدار الستثمار   متابعة تقييم البنو  املصدرة بشكل دوري واتخاذ ال  .2

 )النكشاف( على البنو  واملؤسسات املالية غير املصنفة.

 الخاصة بالدول التي سيتم الستثمار بها، ومنها على سبيل املثال: متابعة املؤشرات القتصادية الكلية والجزئية -3

 .معدلت الناتج القومي ▪

 . معدلت النفاق الحكومي ▪

  .الدين العام ▪

 . التضخم ▪

   .الفائدة واملرابحات وغيرهاسعار أ ▪

 .الصرف للعمالتسعار أ ▪

 املخاطر عند بناء املحفظة الستثمارية، ومنها على سبيل املثال ل الحصر: إدارةاتباع الخطوات العلمية واملهنية في  -4

   دوات املالية مرحلة اختيار األ  -ث

 بناء املحفظة الستثمارية بشكل متين من خالل التحليل وتطبيق السياسة واألهداف الستثمارية. ▪

دوات معايير اختيار األ صفات و التحوط من املخاطر بشكل رئيس ي من خالل تحديد استخدام وسائل مكانية إمن كد أالت ▪

 .الستثمارية

  مرحلة بناء املحفظة الستثمارية -ج

 .تحديد حجم املحفظة ▪

  .تحديد حجم النكشاف بحدوده القصوى  ▪

 .الحتفاظ بالسيولة النقدية في حال عدم جدوى الستثمار ▪

 .دوات املالية ذات النوعية والجودةأالستثمار في جودة األصول من خالل كد من أالت ▪

  املحفظة الستثماريةداء آالرقابة على  -ح

  .تحليل مخاطر املحفظة ومخاطر املصدر ▪

 . تحليل وفحص النكشاف واختبار الضغط  ▪

 .تحديد مقدار وأصول الستثمار  ▪

 .منفردالستثمارات في املحفظة بشكل داء آمراجعة وتقييم   ▪

 . بمحددات الستثمار الواردة في لئحة صناديق الستثمار لتزامال ▪
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 سترشادي: ل. املؤشر ال 

   سايبور ثالثة أشهر ) العائد على الودائع بالريال السعودي لثالثة أشهر (      

 الخاص املوقع على املؤشر  داءآ  متابعة للمستثمرين يمكن ، و اإلرشادي املؤشر داءآ  ينافس داءآ تحقيق على األصول  إدارة في العمل فريق يعمل

وهذا املؤشر هو سعر الفائدة على القروض بين املصارف السعودية أو سعر الفائدة على ،  السعودية البنوك من  أي و أ رويترز و أ ببلوم رغ

 القروض بين املصارف الخليجية وهو مرج  محدد. 

 

 املالية: التعامل مع أسواق املشتقات  -م

  املالية األوراق مشتقات ستخداما ب الصندوق  يقوم لن              

 

افق عليها هيئة السوق املالية بشان أي قيود أو حدود على ال   -ن             :ستثمارأي إعفاءات تو

 ليوجد.                  

 

 املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق: •
 

 الصندوق   في لالستثمار الرئيسية املخاطر العتبار في األخذ املستثمرين على يجب لذلك  متوسطة، مخاطر على الصندوق  في الستثمار ينطوي  -أ

 املرتبطة املخاطر جميع تمثل  ل أدناه  املذكورة  املخاطر إن   .الصندوق  في الستثمار قبل  واألحكام الشروط في الواردة  املعلومات جميع  على طالعوال 

 تؤثر   و الصندوق  لها يتعرض قد والتي  واألحكام الشروط  هذه  بتاريخ الصندوق  ملدير  املعروفة  الرئيسية املخاطر توض   ولكنها الصندوق  باستثمارات

 
 
 . الصندوق  أصول  قيمة وصافي الستثمار عائدات على حدوثها حال في سلبا

  أو   يتكرر   سوف   سترشادي ال   املؤشر   مع   مقارنة   ء آدااملطلق للصندوق أو    داءاآل   أن   أن   ضمان   ليوجد  بأنه  العتبار  في  األخذ  املستثمرين  على  يجب  -ب

 . السابق داء اآل  يماثل

 الوراق املالية يسوق  أو  يبيع محلي بن  مع بنكية وديعة عن  عبارة ليس  الصندوق  في الستثمار أن يدر   أن الوحدات  مال   على ينبغي -ج

 الصندوق.  في  وحدة  في تمل  ليتمث بل الصندوق،  ملدير تابع أو

 سعر الوحدة  أن إلى الشارة وتجدر . الصندوق  في  الستثمار عن  تنتج قد مالية خسارة أي عن  املسؤولية كامل  ويتحمل  الوحدات مال   يقر -ه

 .املستثمر املبلغ كامل املشتر  يستلم ل قد ستردادال  وعند لالنخفاض، عرضم

 

  ُتأثر أن  يمكن التي  الرئيسية املخاطر ملخص أدناه الجدول  يوض 
 
   الصندوق  في على الستثمار سلبا

 

 و الصول املستثمرةأ ستثمار الثر على مبلغ ال  نوع املخاطر  

  داء اآل   على  الطالع  املحتملون   املستثمرون  ليستطيع  وبالتالي  ، سابق  داء آ  بيانات  أو  سجل  له   وليس  مفهومه  في  جديد  الصندوق  املحدود  داءاآل  سجل  مخاطر

 .ستتحقق الستثمارية الصندوق  أهداف بأن تأكيد إعطاء يمكن ول فيه، بالستثمار قرارهم اتخاذ قبل  صندوق لل السابق

 يعيق وقد . معين  أصل في في التداول  وصعوبة السيولة قلة  إلى يؤدي مما الستقرار وعدم التقلبات من  مرحلة في السوق  يمر قد السيولة  مخاطر

 مما ، ستردادال  طلبات  تلبية صعوبة عنه ينتج قد مما الستثمارات  تسييل بعض أو الستثمار في الصندوق  مدير  قدرة  من  ذلك

  قد
 
 الصندوق.  وحدات مالكي وعلى دائهآو  الصندوق  على استثمارات يؤثر سلبا

 معرضون  لهم األساسية العملة  الريال السعودي يعد ل الذين املشتركين  فإن السعودي، بالريال  يتم الصندوق  يميتق أن  وحيث العملة مخاطر

 تعرض عنه ينتج قد مما السعودي  بالريال مقومة غير  مالية دواتأ في  الصندوق يستثمر نأ  كما،  الصرف أسعار تقلبات ملخاطر

 .العمالت سعارأ فروقات الصندوق ملخاطر
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 به، املستثمر واألصل املالية قيمة املشتقة تحرك بين فروقات هناك يكون  قد  املخاطر، إلدارة  املالية املشتقات ستخداما حال في املالية املشتقات مخاطر

  يؤثر قد مما ،  هذه  التحوط من استراتجية خسائر وأ رباحأ تحقيق امكانية  عنه مماينتج
 
 دائهآو  الصندوق  استثمارات على سلبا

 الصندوق.  مالكي وحدات وعلى

 غير  دواتاأل  علىو  واملخاطر الئتمانية  ،العمالت وأسعار السيولة كمخاطر  املصنفة دواتاأل  في الستثمار مخاطر تندرج قد مصنفة  غير أدوات في الستثمار مخاطر

  قد مما ،يضاأ املصنفة
 
 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى دائهآو الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا

 الخليج سواقأ  في الستثمار  مخاطر 

 الناشئة

 وتغير   الئتمانية، واملخاطر  العمالت،سعار  أ وتذبذب  السيولة، مخاطر على الناشئة الخليج سواقأ في الستثمار مخاطر تنطوي 

  قد مما ،العوائد سعارأ
 
 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى دائهآو  استثمارات الصندوق  على يؤثر سلبا

 بالتزاماته، الوفاء في مدين  أي أن يخفق  باحتمال تتعلق التي تلك  هي النقد أسواق أدوات  في بالستثمار املتعلقة الئتمانية املخاطر الئتمانية  املخاطر

  قد والذي ،استرجاعه في التأخر أو جزء منه أو استثماره  تم الذي املبلغ خسارة  عنه ينتج مما
 
 الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا

 . الصندوق  وحدات وعلى مالكي دائهآو 

 أنهم حيث ،القانونية معرضين للمخاطر الصندوق  فيها  يستثمر  التي الستثمار وصناديق صكوكها في ة املستثمر  الشركات إن القانونية املخاطر

 أطراف قبل من أو ،أعمالهم على باإلشراف املعنية الرقابية قبل الجهات من تنظيمية عقوبات و أ إلجراءات الخضوع إلى معرضين

  دعاوى  يكونوا في قد وكذلك أخرى،
 
 إلصدار قوانين نتيجة للشركات املالي الوضع يتأثر قد ذلك إلى إضافةفيها،   قضائية طرفا

  قد مما ،الحالية األنظمة في تغييرات حدوث أو  جديدة  وأنظمة
 
 أو الشركات تلك في الصندوق  قيمة استثمارات على يؤثر سلبا

 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى ء الصندوق ادآ على  يؤثر قد بدوره  والذي الصناديق

 واألنظمة بالتشريعات تتعلق  واقتصادية وعوامل  سياسية عوامل  منها مختلفة، بعوامل تتأثر  أن  يمكن  الصندوق  أصول  قيمة  إن معينة  ب حداث املتعلقة املخاطر

 العوائد وأسعار الضرائب  ونظام الحكومة سياسة في بالتغيرات  تتأثر كما قد  والرقابية، والتنظيمية اإلشرافية بالجهات تتعلق أو

  قد  مما للسهم، املصدرة  بالجهة تتعلق بأحداث معينة تتأثر قد أو
 
 يستثمرها الصندوق  التي الستثمارات قيمة على يؤثر سلبا

 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى دائهآو 

   يتأثر قد الصندوق  نإف وبالتالي كبير، بشكل  البشري  العنصر على  استثماري  مدير أي شأن شأنه الصندوق  مدير يعتمد الدارة  مخاطر
 
 سلبا

 املدى على الخ رة  من ذاته املستوى  على بدائل توفير  وصعوبة الصندوق  بأعمال املرتبطين واملوظفين التنفيذيين املدراء بخسارة 

 سلب  يوثر قد مما القصير،
 
 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى دائهآ و   الصندوق  استثمارات على ا

 قد   مما ،الشغب والحروب أعمال مثل العاملية أو املحلية السياسية بالتطورات  النقد سواقأ دواتأ تتأثر قد السياسية  املخاطر
 
 على يؤثر سلبا

 . الصندوق وحدات  مالكي وعلى دائهآ و  الصندوق  استثمارات

  قد مما والتضخم، النفط والعمالت أسعار في التقلبات مثل  قتصاديةال للتغيرات نتيجة الخليجي قتصادال يتأثر قد القتصادية املخاطر
 
 يؤثر سلبا

 . وحدات الصندوق  مالكي وعلى دائهآو  الصندوق  استثمارات على

 أو اختراق لعمليات تتعرض لديه قد املعلومات أنظمة أن إل الصندوق، إدارة  في التقنية استخدام على الصندوق  مدير يعتمد التقنية  املخاطر

 يؤثر قد مما فاعل،  بشكل الصندوق  استثمارات إدارة  على مدير الصندوق  قدرة  من تحد والتي كلي، أو جزئي  تعطل  أو فيروسات

 
 
 . الصندوق  وحدات مالكي على الصندوق وبالتالي داءآ على سلبا

 على الصعب من يكون  قد معين، يوم تعامل في الصندوق  أصول  من باملائة العشرة  تتجاوز  كبيرة  استرداد طلبات ورود حالة في الكبيرة ستردادال  عمليات مخاطر

 يضطر قد أنه إلى إضافة ،ستردادال  طلبات تأجيل عنه ينتج قد مما ستردادال طلبات   لتلبية كافية أموال توفير  الصندوق 

  يؤثر  قد مما ،مالئمة غير  أوقات في  أصوله من جزء  إلى تسييل  الصندوق 
 
 مالكي وعلى  ئهداآو  الصندوق   استثمارات على   سلبا

 . الصندوق  وحدات

 معنوية  وأ  مادية  شخصية  بمصلحة  الصندوق   مدير  قرار  واستقاللية  موضوعية  فيها  تتأثر  التي  األوضاع  في   املخاطر  هذه   تنشأ املصالح  تضارب مخاطر

 استثمارية  محافظ  وأ  أخرى   استثمارية  وصناديق  الصندوق   بين  املصال   في  تضارب  نشوء  حال  في  وأ.  الصندوق   حساب  على  تهمه

   يؤثر  قد  مما  استثماراته،  اختيار  في   الصندوق   مدير قرارات  على  يؤثر  قد  والذي   ،الصندوق   مدير  قبل  من  مدارة 
 
 على  سلبا

 . الصندوق  وحدات  مالكي وعلى دائهآ و  الصندوق  استثمارات

 خارج  الصندوق   داء آ  على   سلبي  ثير أت  لها   يكون   قد  والتي  والستثمارية  القتصادية  القطاعات  كافة  داء آ   على  الطبيعية  الكوارث  تؤثر مخاطر كوارث طبيعية 

   يؤثر  قد  مما  وغيرها،  الشديدة   ةالجوي  والتقلبات  وال راكين  الزلزل   مثل   ،الصندوق   مدير  إرادة   عن
 
  الصندوق   استثمارات  على  سلبا

 . الصندوق  وحدات مالكي  وعلى  دائهآو 
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 التغير  نتيجة للتقلبات  عرضة  الصندوق داء  آ يجعل  قد  والذي  معينة دواتأ في  الصندوق  استثمارات تركز عن الناتجة املخاطر الستثمار  زيترك مخاطر

 قد يؤثر   الذي األمر القطاعات بتلك الخاصة األوضاع في
 
 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى دائهآو  الصندوق  استثمارات على سلبا

 خارجة ألسباب  املحدد وقتها  في املبالغ املستحقة سداد  عن  وتأخره  الصندوق  إدارة  لغرض تمويل  على  الصندوق  حصول  حالة في تمويل  على الحصول  مخاطر

 لسداد استثماراته بعض لتسييل الصندوق  مدير اضطرار أو سداد تأخير  ذلك رسوم على  يترتب فقد الصندوق، مدير إرادة  عن

  قد مما ،التمويالت
 
 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى دائهآو  الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا

 هذه  وتشمل،  خدماته أو منتجاتهعلى   أو الطلب أو اإلدارة  في  لتغيرات نتيجة للمصدر املالية األوضاع في التغير  مخاطر وهي باملصدر  املتعلقة املخاطر

  قد  مما ،صولهأ قيمة  انخفاض إلى يؤدي  قد مما يرتكبها مخالفات قد بسبب  قانونية إلجراءات املصدر تعرض املخاطر
 
 يؤثر سلبا

 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى دائهآو  استثمارات الصندوق  على

في املخاطر نفس  إلى  فيها الستثمارل الصندوق  هايستهدف التي  خرى األ  الصناديق  تتعرض استثمارية صناديقفي   الستثمار  مخاطر  الرئيسية املخاطر"   فقرة  الواردة 

  قد مما ،واألحكام الشروط هذه  من   "الصندوق  في لالستثمار
 
 وحدات مالكي وعلى دائهآو  الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا

 . الصندوق 

 يضطر قد الصندوق، بها يستثمر الثابت التي الدخل وأدوات النقد أسواق أدوات من ألي  الئتماني التصنيف انخفاض حالة في الئتماني  التصنيف انخفاض مخاطر

 البنوك( الصندوق  مع  التعاقدية الجهات من  ألي  ئتمانيال  لتصنيف انخفاض  ا نأ   ماك  ،منها التخلص  إلى الصندوق  مدير

 التعاقدية الوفاء بالتزاماتها على  قدرتها عدم يسبب  قد(  للصكوك املصدرة  واملؤسسات  الشركات  أو النقد أدوات أسواق  املستلمة

  قد مما ،ق الصندو  مع
 
 . الصندوق  وحدات وعلى مالكي  دائهآو  الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا

يؤثر  قد مما الصندوق  فيها التي يستثمر املالية األوراق قيمة  على تؤثر قد والتي العوائد أسعار في تغير  عن الناتجة املخاطر هي العوائد  أسعار تقلبات مخاطر

 
 
 . الصندوق  مالكي وحدات وعلى دائهآو  الصندوق  استثمارات على سلبا

 التي الهامة األدوات من تعت ر  في املستقبل واستمرارها العوائد لتحقيق الالزمة العوامل وتوفر املستقبلية املالية النتائج توقعات املستقبلية  املالية التوقعات مخاطر

 لىإ يؤدي قد مما  املتوقع بالشكل تتحقق ل أو  تتحقق قد  التوقعات أن تلك إل الستثمارية قراراته الصندوق  مدير عليها يبني

الصندوق  نتائج انحراف   قد مما  ،تالتوقعا عن عمليات 
 
سلبا وحدات وعلى دائهآو  الصندوق  استثمارات على يؤثر   مالكي 

 . الصندوق 

 داءآ يكون  أن إلى تؤدي قد املعايير الشرعية مع املتوافقة الستثمارات على فقط واملقتصرة  الصندوق  استثمارات طبيعة إن مرتبطة بالضوابط الشرعية  مخاطر 

 أن حال ففي ذلك  إلى باإلضافة،  باستثماراتها يتعلق  فيما شرعية أي معايير  تتبع ل أخرى  استثمار صناديق من أقل الصندوق 

الصندوق  بعض الصندوق  فإن الصندوق  قبل من املتبعة الشرعية املعايير  مع تتوافق تعد لم أصول   إلى يضطر قد مدير 

  يؤثر قد مما مناسبة، غير  بأسعار األصول  تلك من التخلص
 
 وحدات مالكي وعلى دائهآو  الصندوق  استثمارات على  سلبيا

 . الصندوق 

 تم التي األسعار بنفس يتم استثمارها ل قد التوزيعات مبالغ فإن املوزعة، األرباح استثمار بإعادة  سيقوم الصندوق  أن حيث الستثمار إعادة مخاطر

 املصدرين يمن  الذي الستدعاء خيار الصكوك بعض تحمل وقد.  تكلفة الشراء ارتفاع وبالتالي األساس من األصول  شراء عندها

الصكوك حق واستيفاء املطلوبة العوائد تحقيق عدم ذلك على ويترتب ،استحقاقها تاريخ قبل استدعاء   األرباح للصندوق 

العوائد في متاحة استثمارات  وجود عدم ذلك  على ويترتب  ، بالصك املرتبطة  إلى الصندوق  تعرض  ذلك عن ينتج  وقد ،نفس 

  يؤثر مما قد ،املطلوبة العوائد عدم تحقيق لىإ يؤدي مما الستثمار إعادة  مخاطر
 
 وعلى دائهآو  الصندوق  استثمارات على سلبا

 . الصندوق  مالكي وحدات

 أسواق أدوات في الستثمار مخاطر

 لشراف خاضعة غير  جهات  مع النقد 

  والبن   السعودي   العربي   النقد  مؤسسة

 املركزي 

 وقد تكون  املركزي  البنكالسعودي و  العربي النقد مؤسسة إلشراف خاضعة غير  جهات مع  تكون  التي الستثمارات عن عبارة  هي

 السيولة ومخاطر الئتمانية املخاطر من مما يزيد ،املال رأس لحماية كافية ضوابط وجود لعدم اإلفالس أو املخالفات إلى معرضة

استثمارات  انخفاض لىإ يؤدي مما الجهات هذه  مع بها املستثمر املبالغ في خسائر الصندوق يتكبد يجعل مما القانونية واملخاطر

 . الصندوق  وحدات مالكي

الوحدات  مخاطر ضريبة القيمة املضافة  مالكي  يتحملها  التي  الضرائب  تؤدي  وسوف  املضافة،  القيمة  ضريبة  مخاطر  الصندوق  في  الستثمار  على  ينطبق 

 في الصندوق وانخفاض سعر الوحدة.  ستثمارتخفيض العوائد املرتبطة بال إلى بالضرورة 
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 معلومات عامة:  •

 

 الفئة املستهدفة لالستثمار في الصندوق:  -أ

 املستثمرين األفراد أو املؤسسات من القطاع الحكومي أو الخاص من املستثمرين املحليين أو األجانب املؤهلين. 

 

 الرباح: سياسة توزيع  -ب

 .الوحدات مالكي لصال  الصندوق  في استثمارها يعاد وسوف الوحدات مالكي على أرباح بتوزيع الصندوق  يقوم لن
 

 :ستثمارداء السابق لصندوق ال اآل    -ج

  للصندوق. سابق داءآ يوجد ل

 .السابق  داءاآل  يماثل أو  يتكرر  سوف باملؤشر  مقارنة هؤ داآ أو  ستثمار ال  لصندوق  املطلق  داءاآل  أن الوحدات ملالكي ضمان ليوجد  •
 

 :جتماعاتوحقوق التصويت في ال  قائمة حقوق املال    -د

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

وسجل بجميع  ،سعر الوحدة قيمة الصندوق، عدد الوحدات،، صافي شتراكتزويد مالكي الوحدات بالتقارير التي تشمل تفاصيل ال  •

 العمليات من قبل مالك الوحدات. 

 أخذ املوافقة أو اإلشعار في حال أي تغير في شروط وأحكام الصندوق على حسب ماتقتضيه لئحة صناديق الستثمار.  •

 .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 مصال  مالكي الوحدات بموجب أحكام لئحة صناديق الستثمار وشروط وأحكام الصندوق.  •

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

 مسؤوليات مال  الوحدات: -ه     

  .الصندوق  في الستثمار عن تنتج قد مالية خسارة  أي عن املسؤولية كامل الوحدات مالكيتحمل              

 الحالت التي تستوجب إنهاء الصندوق: -و     

ــــندوق  إدارة  جلسمل ـــ ـــ ــــندوق   إنهاء في الحق  الصــ ـــ ـــ ــــيات  على  بناء    وذلك الصــ ـــ ـــ ــــندوق  مدير  توصــ ـــ ـــ ــــول   قيمة بأن   الصــ ـــ ـــ ــــندوق  أصــ ـــ ـــ   العائد  معدل  أو الصــ

ـــــتهـدف ـــ ـــ ـــــلـة  ـكافيـة  غير  املســ ـــ ـــ ـــــغيـل  ملواصــ ـــ ـــ ـــــنـدوق،  تشــ ـــ ـــ    هنـاك  أو  الصــ
 
  مـدير  يعت رهـا  أخرى   ظروف  أي حـدوث  حـالـة  في  أو  ،واللوائ   النظم في  تغييرا

   الصندوق 
 
  هناك  ن أ و  الصندوق،  لتصفية سببا

 
  حدثا

 
  .نظامي  غير  الصندوق  وجود عتبارا إلى  سيؤدي متوقعا

 ستثمار اإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق كما جاء في لئحة صناديق ال 

 برغبته في ذلك قبل مدة لتقل عن )إذا رغب مدير الصـــندوق في إنهاء الصـــندوق، فيجب عليه إشـــعار الهيئة   •
 
 21ومالكي الوحدات كتابيا

 
( يوما

 من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق العام فيه، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.

ــــــندوق فور   • ــــــندوق إنهاء الصــ ــــــندوق، فيجب على مدير الصــ ــــــروط وأحكام الصــ  لشــ
 
ــــــندوق العام محددة وفقا دة، تلك امل انتهاءإذا كانت مدة الصــ

 قبل 
 
.21نتهاء مدة الصندوق بمدة لتقل عن )اوإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 
 ( يوما

 نتهائه، وذلك دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.اعلى مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور  •

 مدة الصندوق ومدة تصفيته. انتهاء دملالية )تداول( عناإللكتروني وموقع السوق افي موقعه باإلعالن مدير الصندوق  يقوم •
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 داخلية لتقويم املخاطر املتعلقة ب صول الصندوق:لية آالقرار من مدير الصندوق بوجود   -ز

 داخلية لتقويم املخاطر املتعلقة في الستثمار في الصندوق. آلية يقر مدير الصندوق بوجود    
 

 مقابل الخدمات والعمولت والتعاب: •

 :ستثمارأنواع املدفوعات من أصول صندوق ال  -أ

 

 : شترا رسوم ال  •

 ليوجد 

 : إدارة مدير الصندوق  رسوم •

 %(  0.55)  املائة   في  مائة  من  وخمسون   خمسة نسبته  ما   إدارة  رسوم  الصندوق   يدفع
 
 وتتراكم  الرسوم  هذه  تحتسب)  الصندوق   أصول   قيمة  صافي  من  سنويا

   وتدفع  تقويم  يوم  كل  في
 
 وتصب   الوارد في الشروط واألحكام،اإلفصاح املالي    خصوكما هو موض  في مل  (للصندوق   إدارته  نظير   الصندوق   مدير  إلى  شهريا

مدير الصندوق في صناديق   استثمار وفي حالة    .مالية   سنة  كلمن    شهر  كل  نهاية  بعد  عمل  أيام  خمسة  خالل  السداد  وواجبة  الدفع  مستحقة  رسومال  تلك

 .حدةحتساب رسوم إدارة كل صندوق على امدارة من قبله فسوف يتم 

 :الحفظ أمين رسوم •

 0.10) تعادل سنوية رسوم بدفع كذلك الصندوق  يتكفل
 
وتدفع في نهاية  وتحتسب بشكل يومي ،من صافي قيمة أصول الصندوق  %( سنويا

  ريال سعودي (18,000)كل ربع من السنة، وبحد أدنى 
 
 . سنويا

 : الدارية املصاريف رسوم •

  اقتطاعها ويتم ،الصندوق  أصول  قيمة صافي على بناء   بشكل يومي الرسوم هذه تحتسب ،( كحد أعلى0.025%يتكفل الصندوق بدفع رسوم )

 
 
  شهريا

 
 تشمل مايلي  ي والت ،أو سنويا

وتحسب هذه   ،والتشغيل اإلدارة بخدمات متعلقة أخرى وأي مصاريف  الصندوق  آداءنشر التقارير السنوية للصندوق عن  مصاريفأ. 

  شهرويتم اقتطاعها في نهاية كل   ،الصندوق  أصول  قيمة صافي من  وتستقطع ،كل يوم تقويم  وتتراكمالرسوم 
 
 .  / سنويا

  :تداول  موقع على املعلومات نشر  رسوم. ب

  سعودي  ريال (5,000)قدرة  مقطوع مبلغ دفع
 
    ،تقويم يوم كل  وتتراكم  الرسوم هذه وتحسب ، (تداول ) املالية السوق  شركة  لصال  سنويا

 . للصندوق  مالية سنة كل نهاية  في اقتطاعها ويتم  ،الصندوق  صول أ قيمة صافي من  وتستقطع

 الرقابية الرسوم  ج. 

  للصندوق  الرقابية الرسوم  الصندوق  يتحمل
 
  ريال( 7500) وقدره مقطوع مبلغ سنويا

 
  تقويم يوم كل وتتراكم  الرسوم هذه وتحسب ،سنويا

 .للصندوق  مالية سنة  كل نهاية في اقتطاعها  ويتم الصندوق  صول أ  قيمة صافي من

 : ستردادرسوم ال  •

 ل يوجد 

 املبكر:  ستردادرسوم ال  •

 ها. ؤ ن يوم عمل من تاريخ شرايالوحدات خالل ثالث استرداد من صافي قيمة الوحدات املستردة في حال  (%1)يدفع املستثمر مانسبته 

  :املحاسب القانونيرسوم  •

وتتراكم كل يوم تقويم بناء  على ( ريال سعودي في السنة املالية، تحسب 35,000ألف ) ثالثون و يحصل املحاسب القانوني على  مبلغ خمسة 

 .
 
 صافي قيمة أصول الصندوق، وتستقطع سنويا
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 مصاريف تمويل الصندوق:  •

 ويتم ،تقويم يوم كل وتتراكم الرسوم هذه وتحسب ،الصندوق  صول أ قيمة صافي من  وتستقطع ،السوق  في  السائدة سعاراأل  حسب  تدفع

 .للصندوق  مالية سنة  كل نهاية في اقتطاعها

 

 : املستقلين  الصندوق  إدارة مجلس أعضاء  مكافآت •

  خمسة (5,000) مبلغ  على مستقل  عضو كل يحصل  حيث املستقلين، الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مكافآت مصاريف الصندوق  يتحمل

   سعودي ريال (40,000) يعادل وبما ،أقص ى  بحد املالية السنة في اجتماعات أربع وبعدد  اجتماع لكل سعودي ريال لفآ
 
  عضاءلل سنويا

 الصندوق. إدارة ملجلس اجتماع كل بعد  أةاملكاف وتدفع تقويم يوم كل وتتراكم الرسوم هذه تحسبو  ،ككل املستقلين 
 

 : الهيئة الشرعيةعضاء أرسوم  •

  وبما سعودي ريال لفآ ثمانية (8,000) مبلغ على عضو كل حيث يحصل ، الشرعية الهيئة أعضاء مكافآت مصاريف الصندوق  يتحمل

  ويتم الصندوق  صول أ  قيمة صافي من تقويم يوم كل وتتراكم  الرسوم هذه وتحسب ككل،  الهيئة عضاءأل  سعودي ريال (24,000) يعادل

 .للصندوق  مالية سنة  كل نهاية في اقتطاعها

 

 : التعامل  مصاريف •

  األوراق املالية  وشراء بيع عملية في املتكبدة التعامل مصاريف كافة الصندوق  يتحمل
 
  التي  األسواق في بها واملعمول  السائدة األسعار على بناءا

  التقارير في قيمتها جماليإ عن فصاحاإل  ويتم الصفقات. تنفيذ عند وذلك الصندوق  أصول  من  سدادها ويتم ،فيها الصندوق  يستثمر

 . للصندوق  مالية  سنة كل نهاية في املالي اإلفصاح وملخص  سنوية والنصف املدققة السنوية

 

 ضريبة القيمة املضافة :  •

ـــــريبـة  تطبيق  يتم ـــ ـــ ــــــافـة  القيمـة  ضــ ـــ ـــ ــــــب  املضــ ـــ ـــ ــــــادرة التنفيـذيـة  الالئحـة تعليمـات حســ ـــ ـــ ـــــوم  جميع  على  والـدخـل  للزـكاة العـامـة  الهيئـة  من  الصــ ـــ ـــ  الرســ

 .والتكاليف واألتعاب واملصاريف

 

 جدول يوضح جميع الرسوم واملصاريف: -ب

 مالحظات   واملصاريف  التعاب/طريقة احتساب الرسوم التعاب  /الرسومنواع أ

ـــــبــة   دارةاإل   رسوم ــ ــ ــ    (0.55)%نســ
 
ـــــنويــا ــ ــ ــ ــــبســ ــ ــ ــ ــ ـــــكــل يومي تحســ ــ ــ ــ  بشــ

   الصـندوق   صـول أ  قيمة  صـافي من وتسـتقطع
 
 شـهريا

 (املئوية النسبة× الصندوق  صول أ)

%xxx Xxx  تم تحميلها على الصندوق 

 كحد أعلى   (0.025%)نســـبة  رسوم املصاريف اإلدارية
 
ــنويا  هذه  تحســـبسـ

 أصـول   قيمة صـافي على بناء   بشـكل يومي  الرسـوم

   اقتطاعها ويتم  الصندوق 
 
   شهريا

 
 أو سنويا

%xxx Xxx  تم تحميلها على الصندوق 
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( ريال سـعودي 35,000ألف )  ثالثون و مبلغ خمسـة   حاسب القانونياملرسوم 

يوم تقويم بناء  في السنة املالية تحسب وتتراكم كل  

ــــتقطع  ــ ــ ــ ــــندوق وتســ ــ ــ ــ ــــول الصــ ــ ــ ــ ــافي قيمة أصــ ــ ــ ــ ــ على صــ

.
 
 سنويا

%xxx Xxx  تم تحميلها على الصندوق 

ــــب التعامل مصاريف  ــ ــ ــ ــــفقات وجود  حال في تحســ ــ ــ ــ ــــرب صــ ــ ــ ــ  إجمالي بضــ

 .العلمية لتكلفة املئوية النسبة في الصفقة قيمة

%xxx Xxx  تم تحميلها على الصندوق 

 السـنة في سـعودي  ريال(  5,000)  لف آ خمسـة مبلغ تداول   موقع على البيانات نشر  رسوم

ــتقطع  املالية ــ ــ ــ   تســ
 
ــنويا ــ ــ ــ ــــب  ســ ــ ــ  يوم  كل  وتتراكم  تحســ

ــافي من  تقويم ــول أ  قيمة صــ ــندوق  صــ ــم الصــ  وتخصــ

 
 
 سعودي ريال)(  سنويا

%xxx xxx  تم تحميلها على الصندوق 

ـــــة (5,000)  مبلغ  املستقلين   ةدار األ   مجلس  عضاءأ بأتعا ــ ــ ــ ــ ـــــعودي  ريــال  لف آ  خمســ ــ ــ ــ  لكـــل  ســ

ـــــنــة  في  اجتمــاعــات  أربع  وبعــدد  اجتمــاع ــ ــ ــ  املــاليــة  الســ

ــــ ى  بحد ــ ــ ــــعودي  ريال  (20000) أقصــ ــ ــ    ســ
 
ــــنويا ــ ــ  لكل ســ

ـــــو ــ ــ ــ ــل  عضــ ــ ـــــتقــ ــ ــ ــ ــا   مســ ــ ــادل  وبمــ ــ ــال  (40,000)  يعــ ــ  ريــ

 صــافي  من  تقويم  يوم كل  وتتراكم تحســب  ،ســعودي

 ككل  املســــتقلين  عضــــاءلل    الصــــندوق   صــــول أ  قيمة

ــدفع ــ ــافــــــ   وتــ ــ ــدأة  املكــ ــ ــل  بعــ ــ ــاع  كــ ــ  إدارة  ملجلس  اجتمــ

  الصندوق 

%xxx xxx  تم تحميلها على الصندوق 

 ثمانية (8,000)  مبلغ   على   عضو  كل  يحصل   حيث ةمكافأة أعضاء الهيئة الشرعي

ــــعودي  ريال لف آ ــ    ســ
 
ــــنويا ــ   (24,000) يعادل  وبما  ســ

ـــــعودي ريــال ــ ــ ــ ــــاءأل   ســ ــ ــ ــ ــ ــــبو   ككــل،   الهيئــة  عضــ ــ ــ ــ ــ  تحســ

ــافي من  تقويم  يوم  كل في  وتتراكم ــ ــ ــ ــ ــــول أ  قيمة  صــ ــ ــ ــ  صــ

  أةاملكاف وتدفع الصندوق 
 
 .سنويا

%xxx xxx  تم تحميلها على الصندوق 

ــــة  مبلغ الرسوم الرقابية ـــــبعــ ــ ــ ــ ــــة  لف آ  ســ ــــائــ ـــــمــ ــ ــ ــ ــــال(  7,500)  وخمســ  ريــ

  تســـتقطع املالية الســـنة في  ســـعودي
 
 تحســـب ســـنويا

ــافي  من  تقويم  يوم  كــــل  وتتراكم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــول أ  قيمــــة  صــ ــ ــ ــ  صــ

  وتخصم  الصندوق 
 
 سعودي ريال)(  سنويا

%xxx xxx  الصندوق تم تحميلها على 

 ممكن أن يتحملها الصــــندوق مثل   أخرى أي رســــوم    أخرى رسوم 

 ضريبة القيمة املضافةو  مصاريف التحويل

%xxx xxx  تم تحميلها على الصندوق 

 تم تحميلها على الصندوق     األتعاب/الرسومجمالي إ

ـــــط ــ ــ ــ ـــــافي  متوســ ــ ــ ــ ـــــول  قيمـة صــ ــ ــ ــ  لعـام  األصــ

xxxx 

 %xxx xxx  
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 يجوز فرضها فيما يتعلق برسوم الشترا  والسترداد: مقابل الصفقات التي  -ج

الوحدات خالل   استردادمن صافي قيمة الوحدات املستردة في حال  (1%)املبكر  يدفع املستثمر مانسبته  ستردادفي حالة ال و،  اشتراكليوجد رسوم 

 ها. ؤ يوم عمل من تاريخ شران يثالث

 العمولت الخاصة ملدير الصندوق:  -د

 ها.ؤ يوم عمل من تاريخ شران يثالثالوحدات خالل  استردادمن صافي قيمة الوحدات املستردة في حال  (1%)يدفع املستثمر مانسبته 

 صفقات التي دفعت من أصول الصندوق:فتراض ي يوضح جميع الرسوم واملصاريف ومقابل الامثال  -ه

ـــــتثمر   أن عميل  بافتراض ـــــندوق   اســ ـــــعودي  ريال  الف مائة مبلغ بالصــ ـــــعودي  ريال  (100,000)  ســ ـــــعودي  ريال  مليون مائة   هحجم يبلغ  والذي  ســ   (100,000,000)  ســ

 .%(3) باملائة ثالثة السنوي  العائد وكان  سعودي ريال

  ســـــنوي  صـــــول األ  قيمة صـــــافي من  الرســـــوم قيمة

 **سعودي ريال

ــافي من  الرســــــــوم نســــــــبة   صــــــــول األ  قيمة صــــــ

 (*سنوي )
 نوع الرسوم

40  
 
 %0.004 ريال سعودي سنويا

 نســـــــــــــبـــة)    املســـــــــــــتقلين  اإلدارة   مجلس  عضـــــــــــــــاءأ  أتعـــاب  إجمـــالي

 ( وتناسب

 24  
 
 ةمكافأة أعضاء الهيئة الشرعي %0.0024 ريال سعودي سنويا

35  
 
 املحاسب القانوني أتعاب %0.0035 ريال سعودي سنويا

550  
 
 دارة رسوم اإل  %0.55 ريال سعودي سنويا

25  
 
 رسوم املصاريف اإلدارية %0.025 ريال سعودي سنويا

669  
 
 الرسومإجمالي   %0.669 ريال سعودي سنويا

  الفترة  خالل املحقق العائد صافي %2.33 ريال سعودي 2,331

 مبلغ الستثمار نهاية املدة   ريال سعودي102,331

 100 املستثمر( × املبلغ÷ األصول  قيمة صافي من الرسوم قيمة= ) الرسوم قيمة نسبة*            

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

 التقويم والتسعير:  •

 تفاصيل كيفية تقويم أصول الصندوق:  -أ

 في عقود املرابحة كالتالي  •

 تاريخ التقويم   إلىاملبلغ املستثمر + األرباح املستحقة 

 كالتالي  في اإلجارة  •

 تاريخ التقويم   إلىاملبلغ املستثمر + األرباح املستحقة 

 ستحقاق كالتالي في الصكوك املتاحة للبيع أو املقتناة إلى تاريخ ال  •

 تاريخ التقويم  إلىالقيمة اإلسمية للصك + األرباح املستحقة 

 في الصكوك املقتناة بغرض املتاجرة كالتالي  •

 ح املستحقةالقيمة السوقية للصك + األربا

 في األوراق املالية املدعومة كالتالي  •

 تقيم كتقييم الصكوك 

 تفاقية إعادة الشراء املعاكس كالتالي  افي  •

 تاريخ التقويم.  إلىشكل يومي بتقيم كتقييم عقود املرابحة، بحيث يحسب العائد 

 ية املستثمر بها كالتالي  ستثمار في الصناديق ال  •

 . معلن عنه للصندوق سعر وحدة خر آعلى أساس 
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األسواق املالية مغلقة في يوم التقويم   في حال كانت  ي سبب كان على سبيل املثال ل الحصرصل أل في حال عدم وجود سعر متاح للصول املستثمر بها لتقويم األ  •

 خر سعر متاح. آصل بناء على حتساب قيمة األ اسيتم 
 

 إجمالي مطلوبات الصندوق من إجمالي قيمة األصول كالتالي  حتساب صافي قيمة أصول الصندوق بطرح ايتم  •

  

 املذكورة   األخرى   والرسوم  املحاسب القانوني  اإلدارة وأتعاب  مجلس  أتعاب  الحصر  ل املثال  سبيل  على  تشمل  والتي(    مدفوعة  وغير   مستحقة)  الثابتة  املصاريف  خصم

 مذكرة املعلومات.  في

 .الثابتة املصاريف خصم بعد الصندوق  أصول  قيمة إجمالي من اإلدارة  رسوم خصم

 .اإلدارة  ورسوم الثابتة املصاريف خصم بعد الصندوق  أصول  إجمالي من اإلدارية والخدمات السجل وأمين  الحفظ رسوم  خصم

  الصندوق  ألصول  العادلة القيمة إجمالي قسمة
 
 . القائمة الصندوق  وحدات  عدد إجمالي  على الخصوم إجمالي ناقصا

 عدد نقاط التقويم وتكرارها:  -ب

،  الصــــــــــندوق  تقويم  ى جر يُ   في كل يوم عمل وذلك عند الســــــــــاعة الرابعة مســــــــــاء 
 
البنوك مغلقة   فيه  تكون و  اململكة في رســــــــــمية عطلة يوم التقويم يوم  وافق حال وفي يوميا

 .التالي التقويم يوم في الصندوق  أصول  تقويم يتم حينئذ

 املتخذة في حالة التقويم أو التسعير الخاطئ: الجراءات  -ج

 . في حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ، يقوم مدير الصندوق بتوثيق ذلك.1

ــابقين( عن 2 ــ ـــ ـــ ــررين )بما في ذلك مالكي الوحدات الســ ــ ـــ ـــ ــندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات املتضــ ــ ـــ ـــ جميع أخطاء التقويم أو . يقوم مدير الصــ

 التسعير دون تأخير.

 عن أي خطأ في التقويم أو التسـعير يشـكل مانسـبته يقوم مدير الصـندوق ب .3
 
  ،أو أكثر من سـعر الوحدة  (%0,5)إبالغ هيئة السـوق املالية فورا

ـــــوق  ـــ ـــ  في موقعــه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للســ
 
ـــاح عن ذلــك فورا ـــ ـــ ـــ ـــــنــدوق العــام الت  وفي  )تــداول (  املــاليــة  واإلفصــ ـــ ـــ يعــدهــا مــدير    ي تقــارير الصــ

 الصندوق.

4 
 
 بجميع أخطاء التقويم   ســـتثمار( من لئحة صـــناديق ال 68للمادة ) . يقدم مدير الصـــندوق لهيئة الســـوق املالية تقاريره املطلوبة وفقا

 
ملخصـــا

 والتسعير.
 

 : ستردادوال  شترا حتساب سعر الوحدة لغراض تنفيذ طلبات ال ا -د

  أصــــــول  قيمة  إجمالي من  هذه املذكرة  في املبينة  الرســــــوم  فيها بما  الصــــــندوق  التزامات  طرح  خالل من  ســــــتردادال  أو الشــــــراء ألغراض  األصــــــول  قيمة  صــــــافي احتســــــاب يتم  

  .الصندوق  وحدات عدد إجمالي على العملية هذه  من الناتج الرقم بقسمة الوحدة  سعر يحدد وثم ،الصندوق 

 الوحدات:  سعر  نشر  مكان -ه

  املوقع فيفي كل يوم عمل يلي كل يوم تقويم   الوحدة   ســعر عن اإلعالن ســيتمو  كل يوم عمل، باســتثناء أيام العطل الرســمية للبنوكيتم تقويم أصــول الصــندوق 

  www.tadawul.com  (تداول ) السعودية املالية للسوق  واملوقع اإللكتروني .apital.comarbahcwwwملدير الصندوق  اللكتروني

 

 التعامل:  •

 ولي: تاريخ البدء واملدة والسعر ال  -أ

 م.29/04/2018املوافق ولي هو يوم األحد تاريخ بدء الطرح األ 

 ( ريال سعودي.10) الصندوق  طرح بداية عند الوحدة  سعرأيام.  5ولي هي مدة الطرح األ 

 

http://www.arbahcapital.com/
http://www.tadawul.com/
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 التاريخ املحدد والنهائي لتقديم طلبات الشترا  والسترداد:  -ب
 من  اســــتردادها او  الوحدات  بشــــراء  الخاصــــة التعليمات لتقديم  النهائي املوعد  ويكون   عمل، يوم يأ  خالل  ســــتردادوال  شــــتراكال  طلبات  اســــتالم  يمكن

 ( 12) السـاعة قبل  الصـندوق  من  سـتردادال   طلب  وأ  املطلوبة  الوحدات  بشـراء  املتعلقة  واملبالغ  شـتراكال   لطلب  الصـندوق  مدير اسـتالم  خالل
 
 في  ظهرا

 ليوم طلب نهأ على معاملته فيتم املحدد  الوقت بعد  الطلب اســتالم تم حال وفي  .الســعودية  العربية اململكة  توقيت  حســب  وذلك  ،املعني التعامل يوم

 .التالي التعامل

 

 ( 12) الساعة  قبل شتراكال   طلب استالم تم  ذاإ   الصندوق  في  والستثمار شتراكال   بين  تفصل التي  الفترة   
 
   فسيكون خالل أيام العمل   ظهرا

 
 ،التعامل  يوم نفس  في نافذا

 .التالي التعامل ليوم طلب نهأ على معاملته فسيتم املحدد الوقت بعد املبلغ وأ الطلب استالم تم حال وفي

 

 إجراءات الشترا  والسترداد:  -ج

 الوحدات بشراء الخاصة التعليمات تقديم إجراءات •

  شــــــخص  كان ســــــواء  الصــــــندوق  في وحدات  شــــــراء في الراغب  املســــــتثمر على  يتعين
 
 الشــــــروط هذه   توقيع إلى إضــــــافة ،شــــــتراكال  نموذج تعبئة  اعتبارية  شــــــخصــــــية أو  فردا

  الصندوق  مدير إلى وتسليمها الصندوق  في شتراكبال   الخاصة واألحكام
 
 . عمل يوم أي في لالشتراك الالزم للمبلغ اإليداع قسيمة معها مرفقا

 الوحدات باسترداد الخاصة التعليمات تقديم إجراءات •

 على  الحصــــــــــول   الوحدات  ملالكي  ويمكن  الصــــــــــندوق،  مدير  لىإ  وإرســــــــــاله  وتوقيعه  ســــــــــتردادال  طلب تعبئة عند كلها  أو وحداتهم  من جزء  اســــــــــترداد  الوحدات  ملالكي  يمكن

ــتردادال   نموذج ــتردادال  طلبات  وتخضـــع  مباشـــرة،  الصـــندوق  مدير  من سـ  تنص والتي  واألحكام  الشـــروط هذه  في الوارد  الصـــندوق  ملخص في عليها  املنصـــوص  للشـــروط  سـ

 .ريال سعودي( 10,000) استرداده  يمكن الذي للمبلغ األدنى الحد نأ على

 يستردها  وأ الوحدات مالك يتملكها ن أ يجب التي  للوحدات األدنى الحد •

 ستردادال  /لالشتراك األدنى الحد

 سعودي. ريال (10,000) هو والشركات فرادلل  األولي شتراكلال  األدنى الحد

 سعودي. ريال (10,000) هو اإلضافي شتراكلال  األدنى الحد

 سعودي. ريال (10,000) هو  ستردادلال  األدنى الحد

  به املحتفظ ستثمارال  لرصيد األدنى الحد •

 ليوجد. 

 مكان تقديم طلبات الشترا  والسترداد ملدير الصندوق:  •

 التالي زيارة مالكي الوحدات للمقر الرئيس ي لشركة أرباح املالية على العنوان 

 العربية اململكـة 31492  الدمـام 8807 ب.ص الدمـام الخليج، شارع  الثامن، الطابق للعمال، املعمر عبدالكريمال سعد  مركز املالية،  أربــاح شركـة

 .السعودية

 الوحدات:  لحامل ستردادال  عوائد ودفع ستردادال   بين تفصل زمنية  فترة قص ى أ •

 .ستردادال  سعر تحديد فيها تم التي  التقويم لنقطة التالي الرابع اليوم في العمل قفالإ قبل الوحدات ملالكي  ستردادال  مبالغ دفع يتم

 سجل مالكي الوحدات:  -د

 في اململكة العربية السعودية.  هوحفظيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل محدث ملالكي الوحدات،  •

  الوحدات مالكي سجل ُيعّد  •
 
  دليال

 
 . هفي املثبتة الوحدات ملكيةى عل قاطعا
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 لسجل مالكي الوحدات  •
 
 إلى يقدم مدير الصندوق ملخصا

 
 عند الطلب. أي مالك للوحدات مجانا

 

سةةةةتثمر  سةةةةوف املتسةةةةلمة  را تالشةةةة  أموال  -ه
ُ
 لهيئة أو  النقد مؤسةةةةسةةةةة  لتنظيم  خاضةةةةع  طرف مع واملبرمة  النقد، سةةةةوق   وصةةةةفقات  البنكية  الودائع  في  ت

 .اململكة خارج للمؤسسة  مماثلة رقابية

 الحد الدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه:  -و

  الطرح  فترة  خالل اتشـــــتراك ال  مبالغ  باســـــتثمار  الصـــــندوق   مدير يقوم ولن  الصـــــندوق، أعمال بدء  قبل  اجمعه   يجب التي   اتشـــــتراك ال  من أدنى  حد يوجد ل

 الصندوق.قبل بدء أعمال   صناديقها أو النقد أسواق أدوات في األولي

 لصافي أصول الصندوق: ىأدن ماليين ريال سعودي أو مايعادلها كحد  (10)متطلب ستيفاء االجراءات التصحيحية الالزمة لضمان  -ح

مدير الصندوق يلتزم بجميع اللوائ  والتعليمات ذات العالقة من هيئة السوق  ن  إففي حال طلب هيئة السوق املالية بالقيام بأي إجراء ت حي ي  

 املالية. 

 الحالت التي يؤجل أو يعلق معها التعامل في وحدات الصندوق والجراءات املتبعة:   -ط    

  التالية الحالت في شتراكال  رفض في بالحق الصندوق  مدير  .  يحتفظ1  

 من  املالية  الســــوق   هيئة تفرضــــها  قد والتي   الصــــندوق   على  تطبق التي  املالية  الســــوق   هيئة  مجلس عن الصــــادرة اللوائ  خرق   لىإ  شــــتراكال   هذا  أدى  حال في

 .خرآل  وقت

 .واألحكام الشروط هذه  متطلبات استيفاء من املشترك تمكن عدم حال في .أ

 .ومعتمد موقع الصندوق  في اشتراك طلب تقديم من املشترك تمكن عدم حال في .ب

 .املطلوب شتراكال  مبلغ استيفاء من املشترك تمكن عدم حال في .ج

  ع ر وذلك    ،وجدتإن ات  اشـــــتراك دون خصـــــم أي مبالغ  املشـــــترك  لىإ  شـــــتراكال   مبلغ  بإعادة الصـــــندوق   مدير يقوم ،ســـــبب ألي شـــــتراكال  طلب رفض  تم  ذاإ

 .بنكي تحويل

 بمقتضاها اختيار طلبات السترداد التي ستؤجل:  ى جر الجراءات التي يُ  -ي

  وأ بالكامل  استرداد طلب يأ تأجيل الصندوق  ملدير يحق
 
  التالية الحالت في جزئيا

ــــبة جماليإ  بلغ  حال في .أ ــــتردادطلبات ال   نســ ــــافي من  أكثر وأ (10%)  تعامل يوم  يأ  في  ســ ــــول أ  قيمة  صــ ــــندوق  صــ  يتمإنه ف  العالقة  ذو التعامل يوم في  الصــ

ـــيتم التي  الطلبات  تحديد ـــ ـــ   تأجيلها ســ
 
  وأ كليا

 
ـــبقية  على  بناء جزئيا ـــ ـــ ـــتردادال  طلب  تقديم  اســ ـــ ـــ ـــتلمة الطلبات لتنفيذ األولوية  تكون  بحيث  ،ســ ـــ ـــ  أ  املســ

 
.  ول

ــــــتردادال  كافة عائدات  وتدفع ـــ ــــــندوق  في  املحددة بالعملة  ســ ـــ ــــــاب  الصــ ـــ ــــــلة،  ذو البنك في  الوحدات مالك لحســ ـــ ــــــب  الصــ ـــ   ،الوحدات  مالك تعليمات بحســ

 .وجدت ن إ التحويل عملية مصاريف  لتغطية  الرسوم وتقتطع

  وحدات   تقويم  وأ  استرداد  يتعسر  بحيث  ،العالقة  ذو  التعامل  في يوم  الصندوق  فيها يتداول  التي  املالية األسواق في والتداول  التعامل تعليق تم حال في .ب

 للطلبات  بالتنفيذ  األولوية  تكون   بحيث   التالي  التعامل  يوم  في  الالحقة  ستردادال   طلبات  قبل  املؤجلة  سترداد ال   طلبات  مع  التعامل  فيتم .  الصندوق 

 أ املقدمة
 
 . ول

 يتداول فيها الصندوق   ي إقفال األسواق املالية الت  معينة مثل  ألسباب  عليه  يعتمد  بشكل  الصندوق   أصول   تقويم  إمكانية  عدم  الصندوق   ملدير  تبين   حال  في

  يومين   تتجاوز   ل  ملدة   استردادها   وأ  الوحدات  شراء  في  املستثمرين  حق  وتعليق  الصندوق   أصول   تقويم  تأجيل  الصندوق   ملدير  يحقنه  فإ  التعامل،  يوم  في

  ويقوم.  الصندوق   إدارة  مجلس  من  املسبقة  املوافقة  على  الحصول   بشرط  ،واستردادها   الوحدات  بشراء   الخاصة  التعليمات  لتقديم  النهائي  املوعد  من

 أ الواردة للطلبات التنفيذ ولويةأ مع تناسبي ساسأ على وذلك تالي تعامل يوم ول أ في املعلقة وأ املؤجلة الطلبات بتنفيذ الصندوق  مدير
 
 . ول
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 خصائص الوحدات:  •

 على النحو التالي   وحدات الصندوق تقسم 

 والشركات: فراد لل  ستردادال  /لالشترا  الدنى الحد •
 

 سعودي. ريال (10,000) هو فراد والشركاتلل  األولي شتراكلال  األدنى الحد −

 سعودي. ريال (10,000) هو فراد والشركاتاإلضافي لل  شتراكلال  األدنى الحد −

 سعودي. ريال (10,000) هو فراد والشركاتلل   ستردادلال  األدنى الحد −
 

 

 

 : راملحاسبة وتقديم التقاري •

 املعلومات ذات الصلة بالتقارير املالية:  -أ

  ، اســترداد  أو اشــتراك  كانت ســواء املســتثمر عملياته  في يوضــ  قصــ ى أ كحد  الوحدات ملالكي  ســنة  ربع  كل بنهاية  دوري  تقرير  بتقديم الصــندوق  مدير يقوم

  التالية املعلومات  تتضمن  كما

 .الصندوق  ووحدات أصول   قيمة صافي •

 . املشترك يملكها التي  الوحدات  قيمة  وصافي عدد •

 .حدة على مشترك كل بصفقات سجل •

 يقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية والتقارير األولية 
 
 .ستثمارال   صناديق لئحة من( 5) رقم املحلق ملتطلبات وفقا

 

 وسائل إتاحة تقارير الصندوق:  أماكن و  -ب

ــال التقارير على العنوان ال ريدي أو ال ريد اإللكتروني أو الفاكس كما هو مدون في  ـــ ــاب  ايتم إرســ ـــ ــندوق بإل  تفاقية فت  الحســ ـــ ــعار مدير الصــ ـــ ي أإذا تم إشــ

ــابقة، وفي حال وجود أي خطأ أو أي   ـــ ــتين )اتغييرات في العناوين الســ ـــ ــندوق خالل ســ ـــ خر فإنه يجب إبالغ مدير الصــ
ّ
ــار ا ـــ ــتفســ ـــ  ت60ســ

 
 من تاريخ ( يوما

 
قويميا

تنشـر هذه التقارير على املوقع اإللكتروني ملدير الصـندوق واملوقع اإللكتروني للسـوق املالية السـعودية و كشـف الحسـاب والتقارير وإل سـتعت ر صـحيحة.  

 )تداول(. 

 املالية القوائم بنشر الصندوق  مدير  يتعهدو  ميالدية، سنة كل نهاية عند للصندوق  مراجعة مالية قوائم بإعداد الصندوق  مدير يقوم -ج

 م.2018ديسمبر  31في نهاية السنة املالية للصندوق في  املراجعة، السنوية

  الصندوق  مدير يقوم -د  
ً
  القوائم هذه توفير ويتم ،املالية السنوية قوائمال نشر و بإعداد أيضا

ً
 طلبها. عند  مجانا

 . مجلس إدارة الصندوق:10

 إدارة الصندوق ونوع العضوية:أسماء أعضاء مجلس  .أ

 ( مستقل غير  عضو -الصندوق  إدارة  مجلس رئيس) –  الكوهجي يوسف محموداألستاذ  .1

 (غير مستقل  عضو)  املصري  خليل حسن. د .2

 (مستقل عضو)  الحقيلعبدالعزيز  محمد األستاذ .3

 (مستقل عضو) الصغير  منصور  علي األستاذ .4
 

 ب.   مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:  

 ( مستقل غير عضو -الصندوق  إدارة مجلس رئيس) –  الكوهجي يوسف الستاذ محمود .1

  م 2013 عام األمريكية املتحدة   الوليات ،شيكاغو  ديبول  جامعة من ةاملالي علومال في املاجستير  درجة على حاصل املالية، أرباح شركة في التنفيذي الرئيس

   18  تتجاوز   خ رة   هلدي.  م2003  عام  األمريكية  املتحدة   الوليات  تكساس،   جامعة  من   الدولي  قتصادوال  األعمال  إدارة   في  البكالوريوس  ودرجة
 
  وتقلد   عاما
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  وشغل   املالية،  أتش  أف  جي  مجموعة  لدى  تنفيذي  كمدير  عمل  حيث  ،مرموقة  استثمارية  وشركات  بنوك  في  املناصب  من  العديد

 أ  عليا  مناصب  وشغل  ،في بنك أركابيتالالستثمارات  ومدير العالقة    املالية،  تضامن  شركة  لدى  املستثمرين  عالقات  رئيس  منصب
 
  في   السالم  بنك  في  يضا

  وكان للتنمية البحرين وبنك البحرين مملكة
 
  عضوا

 
    .الكويتي التمويل وبيت السالم مصرف من كل في مؤسسا

 
 

 

 (غير مستقل  عضو )  املصري  خليل حسن. د .2

  ولية  من(  CPA)    معتمد  قانوني  محاسب   شهادة   منها   مهنية  شهادات  وعدة   املحاسبة،  في  الدكتوراه   شهادة   حاصل على  املالية،  أرباح  شركة  في  املدير املالي

  15 تتجاوز  خ رة  هولدي ،م1999  المريكية املتحدة  الوليات /الينوي 
 
  ومستشارا  شركات عدة  في وتدقيق مالي مدير عمل. عاما

 
 .شركات لعدة  ماليا

 

 (مستقل عضو)  الحقيلعبدالعزيز  محمد الستاذ .3

  منذ  أرامكو  شركة  في  عمل  م،1994  عام  األمريكية  املتحدة   الوليات  أركنساس،  جامعة  من  الدولي  التسويق  في  بكالوريوس  على  حاصل  الحقيل  محمد  األستاذ

 لىإ  وصل  حتى  مناصب  عدة   وتقلد  م 2001  عام  لىإ م1995  عام  من  ساب بنك  في  وعمل.  اللوجستية  والخدمات  املبيعات  إدارة  في  م1995  عام لىإ  م 1994  عام

 م 2001  عام  من  النترنت  ومزود  خدمات  مديرك  م2007  عام  حتى  م2001  عام  من  السعودية  تصالتال  في شركة  وعمل   ،التدريب  ومسؤول  مقيم  منصب

  أسس   م2007  عام  وفي  السعودية،  التصالت  لشركة  تابعة  كانت  عندما  السعودية  البيانات  لشركة  للمبيعات  تنفيذي  كمدير  وعمل  ،م2003  عام  حتى

  ويشغلوشركة مرامي للطاقة  املعلومات لتقنية شواميل شركة محمد ستاذاأل 
 
  لشركة مرامي للطاقة.  التنفيذي الرئيس منصب حاليا

 

 (مستقل عضو) الصغير منصور  علي الستاذ .4

 عمل م،1996 عام سعود امللك جامعة التغذية، في وماجستير  م1990 عام فيصل امللك جامعة زراعية،ال علومال في بكالوريوس على حاصل الصغير  على األستاذ

 الزراعية  للتنمية  الجوف  شركة  في   العام   املديرو   م،  2006  عام  حتى  م2000  عام  من   العام  املدير  املزرعة  لبانأ  شركة  في   عمل  املرموقة،  الوظائف  من  العديد  في

 أ  عمل  م،2006  عام   لىإ
 
  محمد   الشيخ  ألوقاف  التنفيذي  الرئيس  منصب  علي  ستاذاأل   يشغل  م2011  ومن  م،2011  عام   حتى  للتنمية  جازان  لشركة  العام  املدير  يضا

  املنتجات   عمل  فريق  عضو  السعودي،  الغرف  بمجلس  الزراعية  الوطنية  اللجنة  عضو  ومنها  العضويات  من  العديد  علي  األستاذ  يشغلكما    .  الراج ي  عبدالعزيز  بن

 للجبس، الوطنية الشركة إدارة  مجلس عضو و ، بالرياض  التجارية بالغرفة الغذائي واألمن الزراعة لجنة عضو، والدواء  للغذاء العامة بالهيئة النباتي األصل ذات

 . العقارية دعم شركة  إدارة  مجلس عضوو  الراج ي، عبدالعزيز بن محمد الشيخ أوقاف مجلس عضوو 

 

 أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق:   -ج

   مرتين  املجلس  يجتمع
 
  إدارة  مجلس  قبل  من  املوضوعة  الستثمار  ولوائ   واألحكام  الشروط  مع  مطابقتها  من  والتأكد  املدير  نشاطات  ملراجعة  األقل  على  سنويا

  مجلس   في  ةاملتبع  التصويت  وإجراءات  الصندوق   اجتماعاتب  يتعلق  فيما  أما  .الهيئة  مجلس  عن  الصادرة   الستثمار  صناديق  لئحة  إلى  باإلضافة  الصندوق 

 أي   وفي  املجلس  لرئيس  ويحق  لالجتماع،  املحدد  املوعد  من  أسبوعين  قبل  األعضاء   إلى  ترسل  رئيسه  من  خطية  بدعوة   املجلس  سيجتمعف   ،الصندوق   إدارة 

   الجتماع  ويكون   رس ي،  غير   لجتماع  األعضاء  دعوة   وقت
 
  لحضور   من األعضاءعنه    ينوبمن    أو  الرئيس  فيهم  بمن  املجلس  أعضاء  نصف  حضر  إذا  صحيحا

  على  تنطوي   قرارات  على  التصويت  له  يحق   ول  الجتماع،  ذات   في  واحد  عضو   من  أكثر   عن   ينوب  ل  ن أو   خطية،  اإلنابة   تكون   أن   على  املجلس  اجتماعات

  وسائل   خالل  من  دارة اإل   مجلس  اجتماعات  تعقد  نأ  يجوز   كما .  املجلس  رئيس  معه  صوت  الذي  الجانب  يرج   األصوات  تتساو   حال  وفي  املصال ،  تضارب

    اآلتي الحصر ل املثال سبيل على الصندوق، إدارة  مجلس أعضاء مسؤوليات  تشملو . الهاتف ذلك في بما الكترونية
 

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

  .ب
 
، املصادقة على أي تضارب مصال  يف   عنه مدير الصندوق وفقا

 
 لئحة صناديق الستثمار.   من( 31) للمادة اإلشراف،ومتى كان ذلك مناسبا

 على األقل مع   .ج
 
التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب  ول  ؤ ومساللتزام )لجنة اللتزام( لدى مدير الصندوق  و   املطابقة  ولؤ مسالجتماع مرتين سنويا

 لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائ  واألنظمة املتبعة.  

 . ستثمارال  صناديق  ئحةل  من( 37) املادة  بموجبتعيينه  يتم  الذيإقرار أي توصية يرفعها املصفي  .د

 التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق بالئحة صناديق الستثمار. .ه

  الوحدات مالكي مصلحة يحقق بما بمسؤولياته الصندوق  مدير قيام التأكد من .و
 
 . الستثمار صناديق لئحة وأحكام  الصندوق، وأحكام  لشروط وفقا

 واجب  الوحدات  مالكي  تجاه   الصندوق   إداراة   مجلس  عضو  أمانة  مسؤولية   وتتضمن  ،فيه  الوحدات  ومالكي الستثمار  صندوق   ملصلحة  بأمانة  العمل .ز

 . املعقول  الحرص وبذل هتماموال  اإلخالص
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 ت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: آتفاصيل مكاف  -د

ـــــة (5,000) مبلغ  يقدمونها التي  الخدمات  لقاء أتعاب  بدل  املســـــــــــــتقلين دارة اإل  مجلس  عضـــــــــــــاءأ  يتلقى ــ ــ ــ ـــــعودي  ريال لف آ  خمســ ــ ــ ــ  أربع وبعدد  اجتماع  لكل  ســ

   سـعودي  ريال  (20,000) أقصـ ى  بحد املالية السـنة  في  اجتماعات
 
 لكل األعضـاء  سـعودي  ريال  (40,000)  يعادل وبما   مسـتقل عضـو  لكل  سـنويا

 
 ،سـنويا

 إدارة  ملجلس  اجتماع كل  بعد آةاملكاف  وتدفع  ككل  املســتقلين  عضــاءلل  الصــندوق  صــول أ  قيمة صــافي من  تقويم  يوم كل  وتتراكم  الرســوم  هذه وتحســب

 .الصندوق 

 

بأي عمل ينطوي عليه تعارض للمصــال ، وفي حالة حدوث أي تضــارب جوهري القيام طراف ذات العالقة عدم  يحرص مدير الصــندوق واأل  -ه

ــندوق أو األ  ـــ ــال  بين مدير الصــ ـــ ــندوق  ،طراف ذات العالقةللمصــ ـــ ــاح عن ذلك ملجلس إدارة الصــ ـــ ــندوق باإلفصــ ـــ ول يوجد   فعليه يقوم مدير الصــ

 أي تضاري مصال .
 
 حاليا

 

 :أخرى   استثمار  صناديق في الصندوق  إدارة مجلس  عضاءأ  عضويات  -و

 

 .ستثماري ا صندوق  يأ  إدارة  مجلس  عضو منصبمحمود يوسف الكوهجي  األستاذ  يشغلل  •

 وصندوق أرباح للسهم السعودية. ةاألولي للطروحات رباحأ صندوق  في مستقل غير  عضو منصب املصري  خليل حسن. د يشغل •

 .ستثماري ا صندوق  يأ إدارة  مجلس  عضو منصبمحمد عبدالعزيز الحقيل  ل األستاذيشغ ل •

 .ستثماري ا صندوق  يأ إدارة  مجلس  عضو منصبعلي منصور الصغير  ل األستاذيشغ ل •

 

 الرقابة الشرعية: .   لجنة 11

 

 ومؤهالتهم: للصندوق  الشرعية الهيئة عضاءأ سماءأ .أ

  السند هللا عبد بن الرحمن عبد الدكتور /  الشيخ معالي .1

ــ1418 عام  اإلسالمية  سعود بن محمد اإلمام جامعة من البكالوريوس  درجة على  حصل أنه  كما اآللي، الحاسب في  سعود  امللك جامعة من  تخرج  على  وحصل   ،هــــــــــ

 للعلوم  العزيز  عبد  امللك بمدينة  اإللكترونية التواقيع إعداد  لجنة  منها جهات عده  في عضـــــــــو  وهو الجامعة نفس  من  الدكتوراه  على  حصـــــــــل ثم  املاجســـــــــتير   درجة

 .اإلسالمي الفقه بمجمع وخبير  السعودية الفقهية الجمعية في عضو وكذلك ، والتقنية

  الشبيلي هللا عبد بن يوسف الدكتور  / الشيخ فضيلة .2

  عمل وقد هـــــــــــــــــ،1422 عام  نفســــه القســــم  من  الدكتوراه  على  حصــــل ثم املاجســــتير   على  وحصــــل اإلســــالمية  ســــعود بن محمد اإلمام  جامعة من  تخرج
 
   باحثا

 
  شــــرعيا

   املظـالم بـديوان
 
  ومعيـدا

 
   وأمينـا

 
-1420  الفترة  خالل أمريكـا  في  اإلســـــــــــــالميـة  العلوم بمعهـد  للتـدريس أوفـد  ثم  ،للقضــــــــــــــاء  العـالي  بـاملعهـد املقـارن  الفقـه  لقســـــــــــــم  ووكيال

 ،الشمالية بأمريكا  الشريعة  فقهاء  ومجمع السعودية  الفقهية  الجمعية   منها جهات  عده  في  عضو  وهو .للقضاء العالي  باملعهد تدريس هيئة  عضو اآلن و هـــــــــ،1424

 .السعودية العربية باململكة الزكاة   جباية تنظيم ملراجعة الشرعية اللجنة عضو وكذلك

 مسعد آل زيد بن املحسن عبد/  الشيخ فضيلة .3

 على  وحصــــــل للقضــــــاء، العالي املعهد  من  املقارن   الفقه في املاجســــــتير  على  وحصــــــل ،بالرياض  اإلســــــالمية  ســــــعود بن  محمد  اإلمام  بجامعة  الشــــــريعة كلية من  تخرج

  عمل للقضاء، العالي  املعهد من  الدكتوراه 
 
  ثم بالطائف العامة املحكمة في قاضيا

 
   مفتشا

 
  ثم  قضائيا

 
 وحتى  هــــــــ١٤٣٠عام من  القضائية للشؤون  العدل لوزارة  وكيال
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 متفرغ للعمال الخاصة.ستئناف بمحكمة ال اين قاض ي ثم عُ  هـ١٤٣٦  عام
 
 ستئناف بمكة املكرمة، وحاليا

 

 

 أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية:  -ب

  التالية األنشطة عن الخصوص وجه على الشرعيةالرقابة  ستكون 

 .الشرعية الضوابطاألحكام و ب تقيدها لضمان للصندوق  الستثمارية والسياسات واألهداف الصندوق  وأحكام شروط دراسة .أ

 .الشرعية الضوابطو  باألحكام التقيد بخصوص الستثمار مدير إلى الشرعي الرأي تقديم .ب

 .فيها الستثمار للصندوق  يجوز  التي الستثمارية األدوات وانتقاء لختيار مالئمة معايير  تحديد .ج

 .التطهير  استقطاعات بخصوص ستثمارال  ملدير مالئمة معايير  تقديم .د

 .الستثمار ملدير املحددة  الشرعية الضوابط ضوء على الستثمارات مراقبة .ه

 .للصندوق  السنوي  املالي التقرير في إلدراجها الشرعية والضوابط باألحكام الصندوق  بالتزام يتعلق فيما الشرعي الرأي إبداء .و
 

 ت لجنة الرقابة الشرعية: آتفاصيل مكاف  -ج

،  ســــعودي  ريال(  24,000) وقدره   مبلغالرقابة الشــــرعية   لجنة أتعاب  تبلغ
 
 قيمة صــــافي من  وتســــتقطع  تقويم يوم كل  تحتســــبو   ،الصــــندوق   أصــــول  من كاملة  تدفع ســــنويا

 .الشرعية الهيئة أتعاب على املالي فصاحاإل  ملخص ويحتوي . الصندوق  صول أ

 تفاصيل املعايير املطبقة لتحديد شرعية الصول املعدة لالستثمار:    -د

 ات الخاصة بالصندوق.ستثمار لال  الشرعية الضوابط ( في مذكرة املعلومات 1في الشروط واألحكام وامللحق رقم ) (1)رقم  امللحق يحتوي 

 

 مدير الصندوق: . 12

 سم مدير الصندوق:  ا .أ

 شركة أرباح املالية.
 

 رقم الترخيص الصادر من هيئة السوق املالية:  .ب

 (07083-37)رقم الترخيص الصادر  من هيئة السوق املالية 

 

 عنوان مدير الصندوق:  .ج

 اململكـة 31492  الدمـام 8807 ب.ص الدمـام الخليج، شارع  الثامن، الطابق للعمال، املعمر عبدالكريمال سعد  مركز املالية،  أربــاح شركـة

   00966-  13- 8094906  فاكس   00966-  13-  8316400  هاتف  السعوديـة العربية

 www.arbahcapital.com اإللكتروني املوقع
 

 تاريخ الترخيص الصادر من هيئة السوق املالية:  .د

 م18/08/2008ه املوافق 16/08/1429
 

 : الصندوق  ملدير   املدفوع املال رأس .ه

 .سعودي ريال( 142,780,000) بقيمة بالكامل املدفوع املال رأس

 

http://www.arbahcapital.com/
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 املعلومات املالية ملدير الصندوق: .و

 م31//201912 املالية السنة نهاية في  كما الصندوق  ملدير املالية املعلومات

 20,066,929 اإليرادات 

 17,457,820 املصاريف 

 1,145,688 الزكاة

 1,463,421 صافي الدخل 

 أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق:  -ز

 ( مستقل غير  عضو -الصندوق  إدارة  مجلس رئيس) –  الكوهجي يوسف محموداألستاذ  .1

  ، م2013 عام األمريكية املتحدة  الوليات  ،كاغوشي  ديبول  جامعة من ةاملالي علومال في املاجستير  درجة  على حاصل  املالية، أرباح شركة  في التنفيذي  الرئيس

   18  تتجاوز   خ رة   هلدي.  م2003  عام  األمريكية  املتحدة   الوليات  تكساس،  جامعة  من   الدولي  قتصادوال  األعمال  في  البكالوريوس   ودرجة
 
  من   العديد  وتقلد   عاما

  لدى  املستثمرين عالقات رئيس منصب وشغل املالية، أتش أف جي مجموعة لدى تنفيذي كمدير عمل حيث مرموقة استثمارية وشركات بنوك في املناصب

 أ عليا مناصب  وشغل ،في بنك أركابيتا لالستثماراتومدير العالقة  املالية، تضامن شركة
 
 وكان  للتنمية البحرين  وبنك  البحرين مملكة في السالم بنك في يضا

 
 
  عضوا

 
    . الكويتي التمويل وبيت  السالم مصرف من كل في مؤسسا

 

 (غير مستقل  عضو)  املصري  خليل حسن. د .2

  ولية  من(  CPA)    معتمد  قانوني  محاسب   شهادة   منها   مهنية  شهادات  وعدة   املحاسبة،  في  الدكتوراه   شهادة   حاصل على  املالية،  أرباح  شركة  في  املدير املالي

  15 تتجاوز  خ رة  هولدي ،م1999  المريكية املتحدة  الوليات /الينوي 
 
  ومستشارا شركات عدة  في وتدقيق مالي مدير عمل ، عاما

 
 . شركات لعدة  ماليا

 

 

 (مستقل عضو)  الحقيلعبدالعزيز  محمد األستاذ .3

 

  منذ  أرامكو  شركة  في  عمل  م،1994  عام  األمريكية  املتحدة   الوليات  أركنساس،  جامعة  من  الدولي  التسويق  في  بكالوريوس  على  حاصل  الحقيل  محمد  األستاذ

  لىإ  وصل  حتى  مناصب  عدة   وتقلد  م2001  عام  لى إ  م1995  عام  من  ساب  بنك  في   وعمل  ،اللوجستية  والخدمات  املبيعات  في  م1995  عام  لى إ  م1994  عام

 م2001  عام  من  النترنت  ومزود  خدمات  مديرك  م2007  عام  حتى  م2001  عام  من  السعودية  تصالتال  شركةفي    وعمل ،التدريب  ومسؤول  مقيم  منصب

  أسس   م2007  عام  وفي  السعودية،  التصالت  لشركة  تابعة  كانت  عندما  السعودية  البيانات  شركةفي    للمبيعات  تنفيذي  كمدير  وعمل  ،م2003  عام  حتى

  ويشغلوشركة مرامي للطاقة  املعلومات لتقنية شواميل شركة محمد تاذساأل 
 
 لشركة مرامي للطاقة.  التنفيذي الرئيس منصب حاليا

 

 

 (مستقل عضو) الصغير  منصور  علي األستاذ .4

 م،1996 عام سعود امللك جامعة التغذية، في وماجستير  م1990 عام فيصل امللك جامعة زراعية،ال علوملا في بكالوريوس على حاصل الصغير  على األستاذ

  للتنمية   الجوف  شركة  في   العام  املديرو   م،  2006  عام  حتى  م2000  عام  من  العام  املدير  املزرعة  لبانأ  شركة  في  عملو   املرموقة،  الوظائف  من  العديد  في   عمل

 أ  عمل  م،2006  عام  لىإ  الزراعية
 
  التنفيذي  الرئيس  منصب  علي  ستاذاأل   يشغلو   ،م2011  ومن  م،2011  عام  حتى  للتنمية  جازان  لشركة  العام  املدير  يضا

  السعودي،   الغرف  بمجلس  الزراعية  الوطنية   اللجنة  عضو  ومنها  العضويات  من  العديد  علي  األستاذ  يشغلكما  .  الراج ي  عبدالعزيز  بن  محمد  الشيخ  ألوقاف

  عضو و ،  بالرياض  التجارية  بالغرفة  الغذائي   واألمن  الزراعة  لجنة  عضوو ،  والدواء   للغذاء   العامة  بالهيئة  النباتي  األصل   ذات  املنتجات   عمل   فريق  عضوو 

 .العقارية دعم شركة إدارة  مجلس عضوو  الراج ي، عبدالعزيز بن محمد الشيخ أوقاف مجلس عضوو  للجبس، الوطنية الشركة إدارة  مجلس
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 أعضاء مجلس الدارة لشركة أرباح املالية:

 التصنيف المنصب  سم اال

 مستقل غير  / غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة  سعود بن عبدالعزيز األنصاري

 غير مستقل  / غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة نائب  رشيد بن عبدهللا الرشيد 

 غير مستقل  / غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة  عبدالعزيز بن سعد المعمر 

 غير مستقل  / غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة  نايف بن عبدالعزيز القحطاني 

 غير مستقل  / تنفيذيغير  عضو مجلس اإلدارة  ابراهيم بن علي المجدوعي 

 غير مستقل  / غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة  بن حسن العفالق  هاني

 غير مستقل  / غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة  حمد بن محمد الخالدي

 مستقل  / غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة  طالل بن علي الزين 

 مستقل  / غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة  سامي بن راشد السنيد 

 مستقل  / غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة  محمد بن أحمد العوضي 

 مستقل  / غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة  فهد بن ناصر الراجحي 

 

 

 

 دوار واملسؤوليات والواجبات الرئيسية ملدير الصندوق: ال  -ج

وشــروط وأحكام  مؤســســات الســوق املاليةعلى مدير الصــندوق أن يعمل ملصــلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام هذه الالئحة ولئحة   •

 .ومذكرة املعلومات  الصندوق 

ـــــندوق ال • ـــــت عليها لئحة    لتزامعلى مدير الصــ ـــــوق املاليةبجميع املبادئ والواجبات التي نصــ ـــــات الســ ـــــســ بما في ذلك واجبات األمانة  مؤســ

 تجاه مالكي الوحدات.

 عن القيام بالتي  •
 
 يكون مدير الصندوق مسؤول

 إدارة الصندوق.. 1

 .للصندوق  اإلدارية الخدمات ذلك في بما  الصندوق  عمليات. 2

 .الصندوق  وحدات  طرح. 3

 .مضللة  وغير  وواضحة  وصحيحية  كاملة  نهاأو   كتمالهااو  املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام  شروط دقة  من التأكد. 4

 عن ال •
 
مســؤولياته وواجباته بشــكل مباشــر أو كلف بها جهة   أدى، ســواء ســتثماربالئحة صــناديق ال  لتزاميكون مدير الصــندوق مســؤول

 عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو سوء تصرفه أو تقصيره املعتمد.  ،خارجية
 
 ويعد مدير الصندوق مسؤول
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 على مدير الصندوق وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر على استثمارات الصندوق. •

 .لتزامعلى مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة املطابقة وال •

 

 

 

 املهام التي كلف بها طرف ثالت من جانب مدير الصندوق:  -ط

 أمين الحفظ  حفظ أصو ل الصندوق . .1

 املحاسب القانوني  عملية املراجعة وإصدار القوائم املالية. .2

 للمهام التي ذكرت في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات. .3
 
 أعضاء مجلس إدارة الصندوق  وفقا

 للمهام التي ذكرت في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.أعضاء لجنة الرقابة الشرعية .4
 
   وفقا

 

 أنشطة عمل أو مصالح أخرى ملدير الصندوق ذات أهمية جوهرية:  -ي

 ليوجد.   

 الحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق:  - 

ــــوق املالية عزل أو  ـــ ــــندوق واتخاذ أي إجراء تراه ايحق لهيئة الســ ـــ ــــتبدال مدير الصــ ـــ ــــندوق بديلســ ـــ  لتعيين مدير صــ
 
ــــبا ـــ أي تدابير  اتخاذأو    ،مناســ

   وذلك في الحالت التالية   ةمناسب اخرى تراهأ

 .مؤسسات السوق املاليةتوقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب لئحة  .1

 تعليقه من قبل هيئة السوق املالية.إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو   .2

 تقديم طلب إلى هيئة السوق املالية من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة. .3

 -إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .4
 
 التنفيذية. هبالتزام النظام أو لوائح -بشكل تراه الهيئة جوهريا

خر مســجل لدى مدير الصــندوق آســتقالته مع عدم وجود شــخص ايدير أصــول الصــندوق أو عجزه أو  ية الذيســتثمار وفاة مدير املحفظة ال  .5

 التى يديرها مدير املحفظة.الصناديق   ل أو أصو  ستثمارقادر على إدارة أصول صندوق ال 

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناء  على أسس معقولة-أي حالة أخرى ترى الهيئة   .6

 ( خالل يومين من حدوثها.5الصندوق إشعار الهيئة بأي من الحالت الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية )يجب على مدير  •

 لعزل أو  •
 
ـــالحياتها وفقا ـــ  من صــ

 
ـــت الهيئة أيا ـــ ـــكل كامل من أجل  اإذا مارســ ـــ ـــندوق التعاون بشــ ـــ ـــندوق، فيتعين على مدير الصــ ـــ ـــتبدال مدير الصــ ـــ ســ

 األولى من تعيين مدير الصـندوق البديل. ويجب 60لى مدير الصـندوق البديل خالل )املسـاعدة على تسـهيل النقل السـلس للمسـؤوليات إ
 
( يوما

ــندوق املعزول أن ينقل   ــ ـــ ـــ  -على مدير الصــ
 
ــروريا ــ ـــ ـــ  لتقدير الهيئة املحض  حيثما كان ذلك ضــ

 
 ووفقا

 
ــبا ــ ـــ ـــ ــندوق البديل جميع   -ومناســ ــ ـــ ـــ إلى مدير الصــ

 .العقود املرتبطة بالصندوق ذي العالقة

 

 الحفظ: . أمين 13

 مين الحفظ:أسم ا .أ

 كابيتال الخير

 رقم الترخيص الصادر من هيئة السوق املالية: .ب

 .(37-08120) رقم  املاليـة السوق  هيئـة ترخيص
 

 عنوان أمين الحفظ: .ج

  برجطريق امللك عبدالعزيز، حي الوزارات، أبراج مدارات 11547 الرياض   69410 . ب.ص  – السعودية العربية اململكة– الرئيس ي املقر الخير كابيتال

 .  2191270 11 966+ فاكس  920033456  112155615 966+هاتف
 

 تاريخ الترخيص الصادر من هيئة السوق املالية: .د

 م17/11/8200ه املوافق 18/11/2914
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 ساسية ومسؤوليات أمين الحفظ:الدوار ال  .ه

  الحفظ  أمين   يعّد  •
 
  التزاماته عن  مســؤول

 
   بها كلف أم  مباشــر  بشــكل همســؤوليات  دىأ  ســواء الالئحة، هذه  ألحكام وفقا

 
  طرفا

 
 أحكام  بموجب ثالثا

 .مؤسسات السوق املالية  لئحة أو الالئحة هذه

 

  الحفظ أمين  ُيعّد   •
 
 أو تصـرف  سـوء أو  إهمال  أو احتيال  بسـبب الناجمة الصـندوق  خسـائر عن  الوحدات ومالكي الصـندوق   مدير تجاه  مسـؤول

   .املتعمد تقصيره

   الحفظ  أمين   يعــــد   •
 
ـــــؤول ـــ ـــ ـــــول   حفظ  عن  مســ ـــ ـــ ــــــــ   أصــ ـــ ــال   وحمــــايتهــــا  دوق نــــ الصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــؤول  وهو  الوحــــدات،  مــــالكي  لصــ ـــ ـــ   جميع  اتخــــاذ  عن  ككــــذلــــ   مســ

 . الصندوق  أصول  بحفظ يتعلق  فيما الالزمة اإلداريةتاءار اإلج

 

: .و
ً
 ثالثا

ً
 املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا

  بالعمل تابعيه من  أي أو أكثر أو ثالث طرف تكليف الحفظ ألمين  يجوز ليوجد، لكن 
 
 يتولى استثمار صندوق  ألي  الباطن من للحفظ أمينا

   .الخاصة موارده من الباطن من حفظ أمين  أي ومصاريف أتعاب الحفظ أمين  ويدفع. أصول  حفظ

 

 ستبداله:االحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو  .ز

  تراه تدبير أي اتخاذ أو الصندوق  مدير من املعين  الحفظ أمين  عزل يحق لهيئة السوق املالية 
 
 التالية   الحالت من أي وقوعال ح في  مناسبا

  .مؤسسات السوق املالية لئحة بموجب كبذل  الهيئة  إشعار  دون  الحفظ نشاط ممارسة عن الحفظ  أمين  توقف .1

   .هيئة السوق املالية قبل من هتعليق أو سحب أو الحفظ  نشاط ممارسة في الحفظ  أمين  ترخيص إلغاء  .2

 .الحفظ نشاط ممارسة في  هترخيص إللغاء الحفظ  أمين  من الهيئة إلى طلب تقديم  .3

  الهيئة تراه بشكل- أخل قد الحفظ  أمين   أن   الهيئة رأت  إذا  .4
 
  .التنفيذية هلوائح أو النظام بالتزام -جوهريا

  .جوهرية  أهمية ذات  أنها -معقولة أسس  ىعل بناء  -  الهيئة ى ترى أخر  حالة أي .5

 

 : ستثمار. مستشار ال 14

 ليوجد.
 

 . املوزع: 15

 ليوجد.

 

 . املحاسب القانوني: 16

 القانوني: املحاسبسم ا .أ

 وشركاه  غزالة بوأ طالل شركة

 

 القانوني:عنوان املحاسب  .ب
 

  موقعه  وعنوان  ،(966138821032)  فاكس(  966138820940)   هاتف   .3187    ب  ص  31952  الخ ر،  السعودية   العربية  اململكةعنوانه  

 www.tagorg.com  tagco.khobar@tagi.com ي اإللكترون

 

http://www.tagorg.com/
mailto:tagco.khobar@tagi.com)
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 :املحاسب القانونيساسية ومسؤوليات الدوار ال  .ج

 .يةعلى املحاسب القانوني أو املراجع الخارجي القيام بعملية املراجعة في نصف السنة املالية ونهاية السنة املالية إلصدار القوائم املال

 معلومات أخرى: .  17

جراءات التي ســتتبع ملعالجة تعارض املصــال  وأي تعارض مصــال  محتمل و/أو فعلي ســيتم تقديمها عند طلبها دون  أن الســياســات واإل   

 مقابل

 

 املعلومات املتعلقة بالتخفيضات والعمولت الخاصة  .أ

ــة على أن تكون خاضــــعة لالئحة   ــندوق الدخول في ترتيبات العمولة الخاصــ ــات الســــوق املاليةيحوز ملدير الصــ ــســ بحيث يتحصــــل ،  مؤســ

لى خدمات تنفيذ الصـــفقات مقابل العمولة املدفوعة على الصـــفقات املوجهة من إة  فمدير الصـــندوق بموجبه على ســـلع وخدمات إضـــا

ـــــيط ـــ ـــ ــــــة م رمـة حتى اآل   وليوجـد أي ترتيبـات  ،خالل ذلـك الوســ ـــ ـــ ـــــنـدوق في حـال وجود ترتيبـات   ن للعمولت الخـاصــ ـــ ـــ ويتعين على مـدير الصــ

 العمولة الخاصة عمل مايلي 
 

 أن يقدم الوسيط املعني خدمة التنفيذ بأفضل الشروط. •

 عتبار السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بدرجة معقولة ملصلحة مالك الوحدات.اأنه يمكن   •

 لى مقدم السلع والخدمات هو مبلغ معقول.إأن يتأكد مدير الصندوق أن أي مبلغ يتم دفعه  •
 

 

 املعلومات املتعلقة بالزكاة والضريبة  .ب

 وأ امتالكه وأ الصــــندوق  في لوحدات هشــــرائ على  تترتب التي  الضــــريبية عتباراتال  من  للتأكد مهنية  اســــتشــــارة  على  يحصــــل نأ املحتمل الوحدات مالك على  يتعين

  به  ومسـموح  عليه  منصـوص  ماهو  حدود في  الصـندوق   ملدير  يحق  بأنه  بينة على  املشـتركون   يكون   نأ  ويجب ،آخر  شـكل بأي بها  التصـرف وأ لها  اسـترداده 
 
 نأ نظاميا

  املشـــــتركين وعلى. ســـــنوية  والنصـــــف  الســـــنوية املالية القوائم في عنها  اإلفصـــــاح ويتم  -وجدت  نإ-  الصـــــندوق  على  مســـــتحقة  ضـــــريبة أي  الصـــــندوق   أصـــــول  من  يدفع

 من  للضــريبة اقتطاع عليه  يترتب قد  الصــندوق  في همتاســتثمارا  بأن  عتبارال   بعين األخذ  الســعودية  العربية اململكة في  املقيمين  غير   املحتملين  واملشــتركين الحاليين

 اململكة و  في العالقة ذات الجهات قبل
 
 ضريبة القيمة املضافة. خصوصا

 .الصندوق  في وحدات من ما يملك زكاة  إخراج وليةؤ مس الوحدات مالك على وتقع املشتركين عن إخراجها الصندوق  مدير يتولى فال  الزكاة  ماأو 

 معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات  .ج

 مدير الصندوق.جتماع ملالك الوحدات بمبادرة من ايجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد  •

 ( أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ.10يقوم مدير الصندوق الدعوة لجتماع مالكي الوحدات خالل ) •

ـــــنــدوق بــالــدعوة ل  • ـــ ـــ ـــــتالم طلــب كتــابي من مــالــك أو أكثر من مالك الوحــدات  10جتمــاع ملالك الوحــدات خالل )يقوم مــدير الصــ ـــ ـــ ( أيــام من اســ

 من صافي قيمة أصول الصندوق. (%25)مانسبتة أكثر من أو تساوي الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 

ــــدوق   • ـــــنــ ـــ ـــ ــــدير الصــ مــ ـــــوق  بــــــ يقوم  ـــ ـــ للســ ــــدوق واملوقع اإللكتروني  ـــــنــ ـــ ـــ الصــ ــــدير  ملــ املوقع اإللكتروني  ــــدات من  الوحــ ــــالكي  مــ ــــاع  اجتمــ اإلعالن عن 

 21عقد الجتماع وبمدة لتزيد عن )( أيام من 10لى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل )إاملالية)تداول(، وإرسال إشعار كتابي  
 
( يوما

 قبل الجتماع.

. (%25)في حال حضر مالكي الوحدات مجتمعين أو منفردين  •
 
 صحيحا

 
 أو أكثر من إجمالي عدد وحدات الصندوق فأنه يتع ر إجتماعا

يقوم باإلعالن في املوقع اللكتروني و ثاني إجتماع لى إفي حال لم يستوفي النصاب املذكور في الفقرة السابقة، يقوم مدير الصندوق بالدعوة  •

بـ جتماع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد ال  إلىوإرســــال إشــــعار كتابي  ،لســــوق املالية )تداول(املوقع اإللكتروني لملدير الصــــندوق و 

 كانت النسبة في ال ( أيام. ويكون ال 5)
 
 أيا

 
 جتماع.جتماع الثاني صحيحا
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 املتبعة إلنهاء وتصفية صندوق الستثمار اإلجراءات  .د

  غير   املسـتهدف  العائد  معدل  أو الصـندوق   أصـول   قيمة بأن  الصـندوق  مدير توصـيات على بناء    وذلك الصـندوق   إنهاء في الحق الصـندوق  إدارة  جلسمل

ــلة  كافية ـــ ـــــغيل  ملواصــ ــندوق،  تشــ ـــ    هناك أو الصــ
 
ــندوق   مدير  يعت رها أخرى   ظروف أي حدوث حالة في أو واللوائ  النظم في تغييرا ـــ   الصــ

 
ــببا ـــ ــفية  ســ ـــ  لتصــ

  هناك  ن أ وأ  الصندوق،
 
  حدثا

 
  نظامي،  غير  الصندوق  وجود عتبارا إلى  سيؤدي متوقعا

 

 : ستثمارالجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق كما جاء في لئحة صناديق ال 

 برغبته في ذلك قبل مدة لإذا رغب مدير الصــندوق في إنهاء الصــندوق، فيجب عليه إشــعار الهيئة   •
 
 21تقل عن )  ومالكي الوحدات كتابيا

 
( يوما

 من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق العام فيه، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.

 لشروط وأحكام الصندوق، فيجب على مدير الصندوق إنهاء الصندوق فور 
 
 .تلك املدة انتهاءإذا كانت مدة الصندوق العام محددة وفقا

 قبل  •
 
.21تقل عن ) مدة الصندوق بمدة ل انتهاءإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 
 ( يوما

 نتهائه، وذلك دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.اعلى مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور  •

 مدة الصندوق ومدة تصفيته. انتهاءملالية )تداول( عن قع السوق ايعلن مدير الصندوق في موقعه اإللكتروني ومو  •

 
 

 إجراءات الشكاوي:  .ه

ــــكوى   أي  وجود حال في ــ ــ ــــروط بهذه  يتعلق ما في شــ ــ ــ ــــتثمر  على  فيتعين   واألحكام، الشــ ــ ــ ــــل ومكافحة  واللتزام  املطابقة  إدارة  رئيس إلى  مكتوبة  تقديمها  املســ ــ ــ  غســ

، املبين  العنوان  على الصــندوق  مدير   لدى  األموال
 
   تاليا

 
 مقابل ودون  طلبها عند الشــكاوي   بمعالجة  الخاصــة  اإلجراءات على  املســتثمر   طالعإ  ســيتم  بأنه علما

 :واللتزام املطابقة إدارة رئيس /عناية - 

  العربية اململكة 31492  الدمام 8807 ب.ص الدمام ، الخليج شارع ، للعمال املعمر  عبدالكريمال سعد مركز  ، الثامن الطابق - املالية أرباح شركة

 . complianc@arbahcapital.com 8093075-13-00966  فاكس 13-00966-8583164  هاتف السعودية

ـــــب   ــ ــ ـــــكاوي  مع التعامل  إجراءات  كافة تصــ ــ ــ ـــــندوق  مدير  جانب من ةمتاح الشــ ــ ــ ـــــل خطي طلب على  بناء الصــ ــ ــ ــائية الجهات طلبت حال  وفي  ،العميل من  مرســ ـــ ــ ــ  القضــ

  بموضــوع  ةاملرتبط املســـتندات  بجميع  تزويدها الصـــندوق  مدير  على  فإنه الصـــندوق، في  مشـــترك أي  عن  صـــادرة  شـــكوى  يأ نتائج  املالية الســـوق  هيئة  وأ املختصـــة

ـــــكوى  ــ ــ ـــــول   تعذر حال وفي.  الشــ ــ ــ ـــــوية إلى  الوصــ ــ ــ ـــــترك  يحق  عمل،  أيام (7)  خالل  الرد يتم  لم أو  تســ ــ ــ ـــــكوى   إيداع  للمشــ ــ ــ ـــــوق  هيئة  لدى الشــ ــ ــ ـــــكاوى   إدارة  -املالية الســ ــ ــ  شــ

  .املستثمرين
 

 في صناديق الستثمار هي لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية.  ستثمارالجهة القضائية املختصة بالنظر في أي نزاع ناش ئ عن ال  .و

 املستندات املتاحة ملالكي الوحدات                              .ز

 شروط وأحكام الصندوق. •

 مذكرة املعلومات الرئيسية. •

 ملخص املعلومات الرئيسية. •

 طراف ذات العالقة.العقود مع األ  •

 القوائم املالية. •
 

  أمين أو  الباطن من الصـــندوق  مدير أو الصـــندوق  ملدير  وليس ،(مشـــاعة  ملكية)  مجتمعين   الوحدات  ملالكي  مملوكة الســـتثمار  صـــندوق   أصـــول  .ح

 أو  الصـــندوق   مدير  كان   إذا إل فيها،  مطالبة أو  الصـــندوق   أصـــول  في مصـــلحة أي  املوزع  أو  املشـــورة مقدم أو  الباطن من الحفظ  أمين  أو الحفظ

mailto:complianc@arbahcapital.com


  

 

64 
 

ـــــنـدوق  مـدير ـــ ـــ ـــــورة مقـدم  أو  البـاطن  من الحفظ  أمين   أو  الحفظ  أمين   أو  البـاطن  من  الصــ ـــ ـــ  مـا  املوزع  أو  املشــ
 
  لوحـدات  لكـا

   كان  أو  ،هملكيت حدود في  كوذل  الصــندوق 
 
ف ــِ  ،ســتثمارلئحة صــناديق ال  أحكام بموجب املطالبات  بهذه مســموحا

ُ
 وأحكام  شــروط في عنها  وأ

 .أو مذكرة املعلومات  الصندوق 
 

  كلبشــ - ايطلبه دوق  ول،معق  كلبشــ  ندوق الصــ  إدارة سمجل أو ندوق الصــ  مدير يعرفها أن  ينبغي أو  معروفة، ى أخر  معلومة أي تحتوي  أن  يجب .ط

  تي ال املعلومات مذكرة  تتضمنها أن  املتوقع من أو املهنيون، مستشاروهم أو املحتملون  أو اليون الح داتالوح االكو م -ول معق

  عليها  بناء   الستثمار قرار تخذسي

 خرى غير معروفة.أليوجد أي معلومات 
 

 ه وممارسات الستثمار  سياسات في التي ذكرت داع ام ةاملالي وق الس  ةهيئ اهعلي قتواف تثمارالس  ناديقص  ةئحل  ودقي من إعفاءات أي .ي

 ليوجد.

  يديره  ذيال  امالع ندوق للص ول أص أيب ةاملرتبط ويتالتص بحقوق  يتعلق فيما الصندوق  مدير  سياسة .ك

 بممارسة حقوق التصويت وحضور الجمعيات العمومية للشركات املستثمر فيها. الصندوق  ديرمل الوحدات مالك يقر

 

 . املعلومات الضافية: 18

املالية يسوق  أو يبيع محلي بنك مع بنكية وديعة عن عبارة  ليس الصندوق  في الستثمار ن أ يدرك أن الوحدات مالك على ينبغي .1  ملدير تابع أو األوراق 

 . الصندوق  في وحدة   كفي تمل ليتمث بل الصندوق،

 عرضم ســــــعر الوحدة  أن إلى اإلشــــــارة  وتجدر ، الصــــــندوق  في الســــــتثمار عن تنتج قد مالية خســــــارة  أي عن املســــــؤولية كامل ويتحمل الوحدات مالك يقر .2

 املستثمر. املبلغ كامل املشترك يستلم ل قد ستردادال  وعند لالنخفاض،

 واليورو الدولر لىإ باإلضافة،  التعاون  مجلس دول  بعمالت  مقومة اتستثمار ال  تكون و ،  مباشر غير  وأ مباشر بشكل النقد أسواق أدوات في ستثمارال  يكون  .3

 ,B- (Fitch), B- (S&P) تيكاآل مصدرها  وأ املصنفة دواتاأل  في األدنى  الحد يكون  ن أ على  مصنفة وغير  مصنفة  جهات مع  ستثمارال  يتمو  ،  اإلسترليني الجنيه و

B3 (Moody’s) ،  
 
 .املصدر لعمليات النقدية والتدفقات املالي للمركز وفقا

 مؤسسة من مرخصةو   السعودية، العربية  اململكة في نظيرة  أطراف مع املالية األدوات  من مختارة  مجموعة مع النقدية دواتاأل  في استثماراته الصندوق  يركز .4

العربي   النقد  ملؤسسة  املماثلة  املركزية  البنوك  حدأ  من  لإلشراف  خاضعة  تكون   بحيث  خليجية نظيرة  أطراف مع وأ السعودي، العربي النقد

   .أو هيئات إشرافية مماثلة لهيئة السوق املالية السعودي

 والهبوط  للصعود ُعرضة وإيراداتها الوحدات قيمة وأن  الشتراك، بسعر الوحدات استرداد طلب بقبول  ملزم غير الصندوق  مدير .5

 إقرار مال  الوحدات: 

ـــندوق، وأؤكد موافقتي/ نؤكد لقد قمت/ قمنا بال  ـــ ـــة بالصــ ـــ ـــية الخاصــ ـــ ـــندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيســ ـــ ـــروط وأحكام الصــ ـــ طالع على شــ

 موافقتنا على خصائص الوحدات التي اشتركت فيها / اشتركنا فيها.

 ____________________________________________________________________________________________________________________سم ال 

   __________________________________________________________________________________________________________________   التوقيع

 

      _________________________________________________________________________________________________________________ التاريخ
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 لالستثمار  الشرعية الضوابط ( 1) ملحق

  النشاط يكون   أن 
 
  مثل محرم نشاط ذات شركات في الستثمار يجوز  فال ،مباحا

 البنوك التقليدية 

 شركات التأمين التقليدية

 شركات خدمات الوساطة التقليدية

 شركات القمار وامليسر

 شركات املقامرة واملراهنة في النترنت

 باحيةاإل  واألفالم الصور  في العاملة الشركات

 شركات الترفيه والسينما واألفالم

 نترنتال  في واألفالم والسينما  الترفيه  شركات

  املحرمة األطعمة وتوزيع  وصيانة وتعليب تصنييع
 
 شرعا

 العسكرية والتجهيزات  ومعداتها األسلحة وبيع تصنيع

 تصنيع وبيع وتعليب منتجات التبغ

ــد  لأ ــالي  يزيـ ــالي  من  (%30)  على  املحرم  التمويـــل  إجمـ ــد  ول  املوجودات  إجمـ ــة  يزيـ ــل  تكلفـ ــد)  املحرم  التمويـ ــة  العوائـ ــة  الربويـ ــالي  من  (%5)  على(  املـــدفوعـ   إجمـ

 املصروفات

  املحرم، إجمالي من (%30) على املحرمة الستثمارات إجمالي يزيد لأ

  املحرمة الستثمارات  ومن

 الودائع التقليدية

 السندات

 شركات محرمةأسهم  

 أسهم ممتازة

 عقود الخيارات

 بالتطهير    لتزامال

  تيباآل  يلتزم الشركات في السابقة املعايير لىإ فباإلضافة الستثمارية  الصناديق بخصوص أما

  الصندوق  يكون   أن 
 
 شرعية  هيئة من مجازا

  اآلتية الصناديق في الدخول  يجوز  ل

 صناديق السندات

 محرمة  شركات  أسهم على  املشتملة الصناديق مثل التقليدية  الصناديق

 صناديق الخيارات

 املستقبليات  صناديق مثل التقليدية  التحوط  صناديق

 والفضة بالذهب باآلجل بالبيع املتاجرة  صناديق

 (املضمونة) األجل قصيرة النقد  صناديق

 (األرباح  أو املال رأس)  املضمونة  الصناديق
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 : الصندوق  نوع

افق مع أحكام الشريعة السالمية  مفتوح  -صندوق عام- ي ستثمار أدوات أسواق النقد والدخل الثابت ال  صندوق   متو

 

 

بالكامل،  للسيولة يجب على املستثمرين املحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات واملستندات األخرى لصندوق أرباح الخليجي 

 الصندوق ن أي بشاستثمار أي قرار  اتخاذستشارات الالزمة قبل ال لستشارات املالية والقانونية والضريبية من مكاتب مرخصة وعليهم الحصول على ال 

 

 تاريخ ملخص املعلومات:

 م2018/ 03/ 13ه املوافق 1439/ 06/ 25

 م 2020/ 12/ 21املوافق ه 1442/ 06/05آخر تحديث مللخص املعلومات الرئيسية بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 املعلومات الرئيسيةملخص 

 

 :الصندوق  اسم

 للسيولة الخليجي  أرباح صندوق 

Arbah GCC Liquidity Fund 
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 ملخص املعلومات الرئيسية 

 

 : ستثماراملعلومات الرئيسية حول صندوق ال  .أ

 وفئته: الصندوق ونوعه سم ا .1

متوافق مع أحكام   مفتوح  -صندوق عام-  ي ستثمار أدوات أسواق النقد والدخل الثابت ال   صندوق   .للسيولةصندوق أرباح الخليجي  

 .الشريعة اإلسالمية

 ية: ستثمار أهداف الصندوق ال  .2

ال   النقد أسواق أدوات في استثمار صندوق  هو  للسيولة الخليجي  أرباح صندوق  الثابت   بالريال ومقوم مفتوح --صندوق عام-ي ستثمار والدخل 

 الثابت الدخل دواتأو  جلاأل  قصيرة  املالية دواتاأل  في الستثمار خالل من املال رأس وتنمية املستثمر طلب عند السيولة توفير  لىإ يهدف السعودي،

ب  صنفةامل   وغير  املصنفة جلاأل   متوسطة  اللجنة قبل من واملقرة  الشرعية املعايير  مع املتوافقة الخليجي التعاون  مجلس لدول صول  أواملدعومة 

 اتخاذ تمي . الوحدات مالكي لصال  الصندوق  في استثمارها يعاد وسوف  الوحدات مالكي على أرباح بتوزيع الصندوق  يقوم لن   . للصندوق  الشرعية

أرباح  صندوق  داءآ ملقارنة إرشادي كمؤشر   SAUDI INTERBANK OFFERED RATE) سايبور  ( أشهر لثالثة السعودي  بالريال الودائع  على العائد

 على املؤشر  داء آ  متابعة للمستثمرين  يمكن و .  اإلرشادي املؤشر داءآ ينافس داء آ تحقيق  على  األصول  إدارة  في  العمل  فريق  ويعمل.  للسيولة الخليجي

وهذا املؤشر هو سعر الفائدة على القروض بين املصارف السعودية أو سعر    ، السعودية البنوك من أي  وأ رويترز وأ ببلوم رغ الخاص املوقع 

 الفائدة على القروض بين املصارف الخليجية وهو مرج  محدد. 

 

 سياسات استثمار الصندوق وممارساته:  .3

العربية    خليجية دولة ألي  (%50) علىأ بحد  الخليجي التعاون  مجلس دول  من املصدرة املالية األوراق في الصندوق  يستثمر  اململكة  ماعدا 

 السعودية  

 

افية املنط  صول الصندوق أالحد الدنى من  قة الجغر
صول  أالحد العلى من 

 الصندوق 

 %80 %0 السعودية  العربية اململكة

 %50 %0 البحرين  مملكة

 %50 %0 املتحدة العربية اإلمارات

 %50 %0 الكويت

 %50 %0 عمان 

 واليورو الدولر لىإ باإلضافة،  التعاون  مجلس دول  بعمالت  مقومة اتستثمار ال  وتكون ،  مباشر غير  وأ مباشر بشكل النقد أسواق أدوات في ستثمارال  يكون  •

 -B- (Fitch), B تيكاآل مصدرها وأ املصنفة دواتاأل  في األدنى الحد يكون  نأ على مصنفة وغير  مصنفة جهات مع ستثمارال  يتم وسوف .اإلسترليني والجنيه

(S&P), B3 (Moody’s)  ،  
 
 .املصدر لعمليات النقدية والتدفقات املالي للمركز وفقا

 مؤسسة  من مرخصةو   السعودية العربية  اململكة في نظيرة  أطراف مع املالية األدوات من مختارة  مجموعة مع النقدية دواتاأل  في استثماراته الصندوق  يركز •

العربي   النقد  ملؤسسة  املماثلة  املركزية  البنوك  حدأ  من  لإلشراف  خاضعة  تكون   بحيث  خليجية نظيرة  أطراف مع وأ السعودي، العربي النقد

   .هيئات إشرافية مماثلة لهيئة السوق املالية أو السعودي

 مماثلة أهداف ذات  مرخصة استثمار  صناديق وحدات في الصندوق  أصول  قيمة  صافي من  (%25) إلى نسبته يصل قد  ما استثمار الصندوق  ملدير  يحق •

  وحداتها مطروحة الشرعية  املعايير  مع متوافقة تكون  أن على والدخل الثابت   النقد أسواق دواتأ في تستثمر وصناديق الصندوق  ألهداف
 
  طرحا

 
  عاما

  الصندوق  مدير ويعملالهيئة،   من ومرخصة
 
 التاريخي واآلداء الصندوق  مدير وسمعة العائد حيث من بها  املستثمر الصناديق أفضل اختيار على جاهدا

  .الصندوق  ملدير
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  .بها املسموح والنسب للصندوق  املتاحة الستثمارات التالي الجدول  ويوض 

 الصندوق  من أصول  العلى الحد الصندوق  من أصول  الدنى الحد الستثمار نوع

 %100 %0 جل األ  قصيرة  النقد أسواق أدوات

 %50 %0 جل األ  متوسطة الثابت الدخل دواتأ

 ألهداف مماثلة أهداف ذات استثمار صناديق

 أسواق دواتأ  في تستثمر وصناديق الصندوق 

 والدخل الثابت    النقد

0% 25% 

 )كبيرة  اتاسترداد وجود حال في(نقدية  سيولة

متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية أو ودائع  

 أيام 7 ستحقاق لتتعدى فترة ال 

10% 100% 

 

ــــتثمار   مجموع تتجاوز   أن  ليجوز  • ـــ ــــندوق   اتاســ ـــ ــــواق صــ ـــ ــــب املجموعة لنفس  تنت ي  محتلفة جهات  أو  واحدة جهة في النقد أســ ـــ  من  (25%) تهمانســ

 .الصندوق  أصول   قيمة صافي

 120متوسط مرج  لتاريخ الستحقاق ليتجاوز ) للسيولةصندوق أرباح الخليجي ل •
 
.( يوما

 
 تقويميا

 

 : ستثماراملخاطر املرتبطة بال  .4

  ُتأثر أن  يمكن التي الرئيسية املخاطر ملخص أدناه  الجدول  يوض 
 
  الصندوق  في على الستثمار سلبا

 

 و الصول املستثمرةأ ستثمار الثر على مبلغ ال  نوع املخاطر  

  على   الطالع  املحتملون   املستثمرون  يستطيع  ل  وبالتالي  ، سابق  داءآ  بيانات  أو  سجل  له  وليس  مفهومه  في  جديد  الصندوق  املحدود  داءاآل  سجل  مخاطر

  الستثمارية   الصندوق   أهداف   بأن  تأكيد  إعطاء  يمكن   ول  فيه،  بالستثمار  قرارهم  اتخاذ  قبل  لصندوق   السابق   داءاآل 

 .ستتحقق

 . معين أصل في في التداول  وصعوبة السيولة قلة إلى يؤدي مما الستقرار وعدم التقلبات من مرحلة في السوق  يمر قد السيولة  مخاطر

 تلبية صعوبة عنه ينتج قد مما الستثمارات تسييل بعض أو الستثمار في الصندوق  مدير قدرة  من ذلك يعيق وقد

  قد مما ،ستردادال  طلبات
 
 الصندوق.  وحدات مالكي  وعلى دائهآو  الصندوق  على استثمارات يؤثر سلبا

 لهم األساسية العملة الريال السعودي يعد ل الذين املشتركين فإن السعودي، بالريال يتم الصندوق  يميتق أن وحيث العملة مخاطر

 مما السعودي بالريال مقومة غير  مالية دواتأ في الصندوق يستثمر نأ كما  .الصرف أسعار تقلبات ملخاطر معرضون 

 .العمالت سعارأ فروقات الصندوق ملخاطر تعرض  عنه ينتج قد

املشتقة تحرك بين فروقات هناك يكون  املخاطر،قد دارة إل  املالية املشتقات ستخداما حال في املالية املشتقات مخاطر  واألصل املالية قيمة 

استراتجية خسائر وأ رباحأ تحقيق مكانيةإ عنه ينتج  مما  به، املستثمر    يؤثر قد مما هذه، التحوط من 
 
 على سلبا

 الصندوق.  مالكي وحدات وعلى دائهآ و  الصندوق  استثمارات

 دواتاأل  على واملخاطر الئتمانية العمالت وأسعار السيولة كمخاطر  املصنفة دواتاأل  في الستثمار مخاطر تندرج قد مصنفة  غير أدوات في الستثمار مخاطر

  قد مما يضا،أ املصنفة غير 
 
 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى دائهآالصندوق و  استثمارات على  يؤثر سلبا

 الخليج سواقأ  في الستثمار  مخاطر 

 الناشئة

 واملخاطر  العمالت،سعار  أ وتذبذب  ، السيولة مخاطر على الناشئة الخليج سواقأ في الستثمار مخاطر تنطوي 

  قد مما ،العوائد سعارأ وتغير  الئتمانية،
 
 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى دائهآو  الصندوق استثمارات  على يؤثر سلبا

 الوفاء في مدين أي أن يخفق باحتمال تتعلق التي تلك هي النقد أسواق أدوات في بالستثمار املتعلقة الئتمانية املخاطر الئتمانية  املخاطر

  قد والذي ، استرجاعه في التأخر أو جزء منه أو استثماره  تم الذي املبلغ خسارة  عنه ينتج مما بالتزاماته،
 
 على يؤثر سلبا

 . الصندوق  وحدات وعلى مالكي دائهآ و  الصندوق  استثمارات
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 حيث القانونية معرضين للمخاطر الصندوق  فيها يستثمر التي الستثمار وصناديق صكوكها في ة املستثمر  الشركات إن القانونية املخاطر

 من أو  أعمالهم على باإلشراف املعنية الرقابية قبل الجهات من تنظيمية عقوبات أو إلجراءات الخضوع إلى معرضين أنهم

  دعاوى  يكونوا في قد وكذلك أخرى، أطراف قبل
 
 نتيجة للشركات املالي الوضع يتأثر قد ذلك إلى إضافة ،قضائية طرفا

  قد مما ،الحالية األنظمة في تغييرات حدوث أو جديدة  وأنظمة إلصدار قوانين
 
 الصندوق  قيمة استثمارات على يؤثر سلبا

 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى ء الصندوق داآ على يؤثر قد بدوره  والذي الصناديق أو الشركات تلك في

 بالتشريعات تتعلق واقتصادية وعوامل سياسية عوامل منها مختلفة، بعوامل تتأثر أن  يمكن  الصندوق  أصول  قيمة إن معينة  ب حداث املتعلقة املخاطر

قد  والرقابية، والتنظيمية اإلشرافية بالجهات تتعلق أو واألنظمة  ونظام الحكومة سياسة في بالتغيرات تتأثر كما 

معينة تتأثر  قد أو العوائد وأسعار الضرائب   مما للسهم، املصدرة  بالجهة تتعلق بأحداث 
 
سلبا  قيمة على يؤثر 

 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى دائهآو  يستثمرها الصندوق  التي الستثمارات

  يتأثر  قد الصندوق  نإف وبالتالي كبير، بشكل البشري  العنصر  على  استثماري  مدير أي شأن شأنه الصندوق  مدير يعتمد الدارة  مخاطر

 
 
 من ذاته املستوى  على بدائل توفير  وصعوبة الصندوق   بأعمال املرتبطين واملوظفين التنفيذيين املدراء بخسارة  سلبا

   يوثر قد مما القصير، املدى على الخ رة 
 
 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى دائهآ و  الصندوق  استثمارات على سلبا

 قد   مما الشغب والحروب أعمال مثل العاملية أو املحلية السياسية بالتطورات  النقد سواقأ دواتأ تتأثر قد السياسية  املخاطر
 
 يؤثر سلبا

 . وحدات الصندوق  مالكي وعلى دائهآو  الصندوق  استثمارات على

 قد مما  والتضخم، النفط والعمالت أسعار في التقلبات مثل قتصاديةال للتغيرات نتيجة الخليجي قتصادال يتأثر قد القتصادية املخاطر

 
 
 . وحدات الصندوق  مالكي وعلى دائهآو  الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا

 لعمليات تتعرض  لديه قد املعلومات أنظمة أن إل الصندوق، إدارة  في التقنية استخدام على الصندوق  مدير يعتمد التقنية  املخاطر

 بشكل الصندوق  استثمارات إدارة  على مدير الصندوق  قدرة  من تحد والتي كلي، أو جزئي تعطل أو فيروسات أو اختراق

  يؤثر قد مما فاعل،
 
 . الصندوق  وحدات مالكي على الصندوق وبالتالي داءآ  على سلبا

 الصعب من يكون  قد معين، يوم تعامل  في الصندوق  أصول  من  باملائة العشرة  تتجاوز  كبيرة  استرداد  طلبات ورود حالة في الكبيرة ستردادال  عمليات مخاطر

 قد أنه  إلى إضافة ،ستردادال  طلبات تأجيل  عنه ينتج قد مما ستردادال طلبات   لتلبية كافية أموال توفير  الصندوق  على

  يؤثر  قد مما ،مالئمة غير  أوقات في أصوله من جزء إلى تسييل الصندوق  يضطر 
 
  ئه داآو   لصندوق ا استثماراتعلى   سلبا

 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى ا

 وأ  مادية  شخصية  بمصلحة  الصندوق   مدير  قرار  واستقاللية  موضوعية  فيها  تتأثر  التي  األوضاع  في  املخاطر  هذه   تنشأ املصالح  تضارب مخاطر

 وأ  أخرى   استثمارية  وصناديق  الصندوق   بين  املصال   في  تضارب  نشوء  حال  في  وأ  ،الصندوق   حساب  على  تهمه  معنوية

  استثماراته،   اختيار  في  الصندوق   مدير قرارات   على  يؤثر  قد  والذي  ،الصندوق   مدير  قبل  من  مدارة   استثمارية  محافظ

  يؤثر قد مما
 
 . الصندوق  وحدات  مالكي وعلى دائهآو  الصندوق  استثمارات على سلبا

  داء آ  على   سلبي  ثير أت  لها  يكون   قد  والتي  والستثمارية  القتصادية  القطاعات  كافة  داءآ   على  الطبيعية  الكوارث  تؤثر مخاطر كوارث طبيعية 

   يؤثر  قد  مما  وغيرها،  الشديدة   ةالجوي  والتقلبات  وال راكين  الزلزل   مثل  الصندوق   مدير  رداة إ  عن  خارج  الصندوق 
 
  سلبا

 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى هدائآو   الصندوق  استثمارات على

 نتيجة للتقلبات عرضة داء الصندوق آ يجعل  قد  والذي معينة دوات أ في الصندوق  استثمارات تركز عن الناتجة املخاطر الستثمار  زيترك مخاطر

  الذي األمر ،القطاعات بتلك الخاصة األوضاع في التغير 
 
يؤثر سلبا  مالكي وعلى دائهآو  الصندوق  استثمارات على قد 

 . الصندوق  وحدات

 ألسباب  املحدد  وقتها في املبالغ املستحقة سداد  عن  وتأخره  الصندوق  إدارة  لغرض تمويل على  الصندوق  حصول  حالة في تمويل  على الحصول  مخاطر

 بعض لتسييل الصندوق  مدير اضطرار أو سداد تأخير  ذلك رسوم على يترتب فقد الصندوق، مدير إرادة  عن خارجة

  قد مما ،التمويالت لسداد تهستثماراا
 
 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى دائهآو  الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا

 وتشمل،  خدماته أو على منتجاته أو الطلب أو اإلدارة  في لتغيرات  نتيجة للمصدر املالية األوضاع  في التغير  مخاطر  وهي باملصدر  املتعلقة املخاطر

 مما ،صولهأ قيمة  انخفاض إلى يؤدي قد مما يرتكبها مخالفات قد بسبب  قانونية إلجراءات  املصدر  تعرض  املخاطر هذه 

  قد
 
 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى دائهآو  استثمارات الصندوق  على يؤثر سلبا
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 الرئيسية املخاطر"  فقرة  ة في الوارد املخاطر نفس إلى فيها الستثمار الصندوق  يستهدف التي خرى األ  الصناديق تتعرض استثمارية صناديقفي   الستثمار  مخاطر

  قد مما ، واألحكام الشروط هذه  من   "الصندوق  في لالستثمار
 
 مالكي وعلى  دائهآو  الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا

 . الصندوق  وحدات

 قد الصندوق  بها يستثمر الثابت التي الدخل وأدوات النقد أسواق أدوات  من ألي  الئتماني التصنيف انخفاض حالة في الئتماني  التصنيف انخفاض مخاطر

   الصندوق  مع التعاقدية الجهات من ألي ئتمانيال  لتصنيفانخفاض  ا نأ  ماك  ،منها التخلص إلى الصندوق  مدير يضطر

الوفاء  على قدرتها عدم يسبب قد   )للصكوك  املصدرة  واملؤسسات الشركات أو النقد أدوات أسواق املستلمة البنوك(

  قد مما ،ق الصندو  مع التعاقدية بالتزاماتها
 
 . الصندوق  وحدات وعلى مالكي دائهآ و  الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا

 مما ،الصندوق  فيها التي يستثمر املالية األوراق قيمة على تؤثر قد والتي العوائد أسعار في تغير  عن الناتجة املخاطر هي العوائد  أسعار تقلبات مخاطر

  قد
 
 . الصندوق  مالكي وحدات وعلى دائهآو  الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا

 األدوات من  تعت ر  في املستقبل واستمرارها العوائد لتحقيق الالزمة العوامل وتوفر املستقبلية املالية النتائج توقعات املستقبلية  املالية التوقعات مخاطر

 املتوقع  بالشكل تتحقق ل أو تتحقق قد التوقعات أن تلك إل ،الستثمارية قراراته الصندوق  مدير عليها يبني  التي الهامة

  قد مما  ، تالتوقعا عن عمليات الصندوق  نتائج انحراف  لىإ يؤدي قد مما
 
 دائهآ و  الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا

 . الصندوق  مالكي وحدات وعلى

 أن إلى تؤدي قد والتي  املعايير الشرعية مع املتوافقة الستثمارات على فقط تقتصر الصندوق  استثمارات طبيعة إن مرتبطة بالضوابط الشرعية  مخاطر 

 إلى باإلضافة،  باستثماراتها يتعلق فيما شرعية أي معايير  تتبع ل أخرى  استثمار صناديق  من  أقل  الصندوق  داء آ يكون 

الصندوق  بعض أن  حال في ذلك مدير   فإن الصندوق  قبل من املتبعة الشرعية املعايير  مع تتوافق تعد لم أصول 

  يؤثر قد  مما مناسبة، غير  بأسعار األصول  تلك من التخلص  إلى يضطر قد  الصندوق 
 
 الصندوق  استثمارات  على  سلبيا

 . الصندوق  وحدات مالكي وعلى دائهآو 

 التي األسعار بنفس يتم استثمارها ل قد التوزيعات مبالغ فإن املوزعة، األرباح استثمار بإعادة  يقوم الصندوق  أن حيث الستثمار إعادة مخاطر

 الذي الستدعاء خيار الصكوك بعض تحمل وقد .  تكلفة الشراء ارتفاع وبالتالي،  األساس  من األصول  شراء عندها تم

للصندوق   املطلوبة العوائد تحقيق عدم ذلك على ويترتب ،استحقاقها تاريخ  قبل استدعاء الصكوك حق املصدرين  يمن 

 ذلك عن ينتج وقد ، نفس العوائد في متاحة استثمارات وجود عدم ذلك على ويترتب  ،بالصك  املرتبطة األرباح واستيفاء

تحقيق لىإ يؤدي مما الستثمار إعادة  مخاطر إلى الصندوق  تعرض قد ،  املطلوبة العوائد  عدم    يؤثر مما 
 
 على سلبا

 . الصندوق  مالكي وحدات وعلى دائهآ و  الصندوق  استثمارات

 أسواق أدوات في الستثمار مخاطر

 لشراف خاضعة غير  جهات  مع النقد 

  والبن   السعودي   العربي   النقد  مؤسسة

 املركزي 

 ،املركزي  البنك السعودي و العربي النقد مؤسسة إلشراف خاضعة غير  جهات مع تكون  التي الستثمارات عن  عبارة  هي

 الئتمانية املخاطر من مما يزيد  املال  رأس لحماية كافية ضوابط وجود  لعدم اإلفالس أو املخالفات إلى معرضة وقد تكون 

 مما ،الجهات هذه  مع بها املستثمر املبالغ في خسائر الصندوق يتكبد يجعل مما  القانونية واملخاطر السيولة ومخاطر

 . الصندوق  وحدات استثمارات مالكي انخفاض لىإ يؤدي

املضافة،   مخاطر ضريبة القيمة املضافة  القيمة  مخاطر ضريبة  الصندوق  في  الستثمار  على  الوحدات  و ينطبق  مالكي   يتحملها  التي  الضرائب  تؤدي 

 في الصندوق وانخفاض سعر الوحدة.  ستثمارلى تخفيض العوائد املرتبطة بال إبالضرورة 

 داء صندوق الستثمار: آالبيانات السابقة املتعلقة ب .5

 للصندوق.ليوجد بيانات سابقة 

  يماثل  أو  يتكرر   سةةةةةةةوف باملؤشةةةةةةةر  مقارنة داءهآ  أو   سةةةةةةةتثمار ال   لصةةةةةةةندوق   املطلق داءاآل  أن  الوحدات  ملالكي  ضةةةةةةةمان ليوجد •

 .السابق داءاآل 

 مقابل الخدمات والعمولت والتعاب:  .ب

 شترا رسوم ال 

 ل يوجد
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 : إدارة مدير الصندوق  رسوم

 %( 0.55) املائة في  مائة  من  خمســـون و   خمســـة نســـبته ما إدارة   رســـوم  الصـــندوق   يدفع
 
  الرســـوم هذه   تحتســـب)  الصـــندوق   أصـــول  قيمة صـــافي  من ســـنويا

  وتدفع تقويم يوم كل في وتتراكم
 
  خالل السداد وواجبة الدفع مستحقة رسومال تلك وتصب  ،للصندوق  إدارته نظير  الصندوق  مدير إلى( شهريا

حتسـاب رسـوم إدارة كل  ايتم فمدير الصـندوق في صـناديق مدارة من قبله  اسـتثمار، وفي حالة  مالية سـنة كل  من شـهر  كل نهاية بعد  عمل  أيام خمسـة

 .حدة صندوق على 

 : الحفظ أمين رسوم

 0.10) سنوية رسوم بدفع كذلك الصندوق  يتكفل
 
وتحتسب بشكل يومي وتدفع في نهاية كل ربع من السنة،   ،من صافي أصول الصندوق  %( سنويا

. (18,000)وبحد أدنى 
 
 ريال سعودي سنويا

 رسوم املصاريف الدارية: 

 اقتطاعها ويتم الصندوق  أصول  قيمة صافي على بناء   بشكل يومي  الرسوم هذه  تحتسب%( كحد أعلى 0.025يتكفل الصندوق كذلك بدفع رسوم )

 
 
 والت شهريا

 
 تشمل مايلي   يأو سنويا

  الرسوم هذه   وتحسب ،خرى متعلقة بخدمات اإلدارة والتشغيلأداء الصندوق وأي مصاريف آمصاريف نشر التقارير السنوية للصندوق عن 

  شهرنهاية كل  في اقتطاعها ويتم ، الصندوق  صول أ قيمة صافي من وتستقطع ،تقويم يوم كل  وتتراكم
 
   ./ سنويا

  :تداول  موقع على نشراملعلومات رسوم

   سعودي  ريال  (5,000)  ه قدر   مقطوع  مبلغ  دفع
 
 صافي   من   وتستقطعكل يوم تقويم    وتتراكموتحسب هذه الرسوم    (،تداول )  املالية  السوق   لصال   سنويا

 ويتم اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق.  ،الصندوق  صول أ قيمة

 : الرسوم الرقابية

   الرقابيةالصندوق الرسوم   يتحمل
 
   ريال(  7,500)  وقدره   مقطوعمبلغ    للصندوق سنويا

 
  صافي   من  تقويم  يوم  كل  وتتراكموتحسب هذه الرسوم   ،  سنويا

 ويتم اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق.  ،الصندوق  صول أ قيمة

 : ستردادرسوم ال 

 ليوجد 

 املبكر:  ستردادرسوم ال 

 .شراؤهايوم عمل من تاريخ  ثالثين الوحدات خالل  استردادمن صافي قيمة الوحدات املستردة في حال  (1)%يدفع املستثمر مانسبته 

  :املحاسب القانونيرسوم 

ـــة  ( ريال ســــــعودي في الســــــنة املالية، تحســــــب وتتراكم كل يوم تقويم بناء  على صــــــافي 35,000ألف )  وثالثون يحصــــــل املحاســــــب القانوني على مبلغ خمســـ

.
 
 قيمة أصول الصندوق، وتستقطع سنويا

 مصاريف تمويل الصندوق: 

 اقتطاعها ويتم ،تقويم يوم  كل وتتراكم الرسوم هذه   وتحسب ،الصندوق  صول أ قيمة صافي من  وتستقطع ، السوق  في  السائدة  سعاراأل  حسب  تدفع

 . للصندوق  مالية سنة كل نهاية في

 : املستقلين  الصندوق  إدارة مجلس أعضاء  مكافآت

  ريال   لفآ  خمسة (5,000)   مبلغ   على  مستقل    عضو   كل  يحصل   حيث  املستقلين،  الصندوق   إدارة   مجلس  أعضاء  مكافآت   مصاريف  الصندوق   يتحمل

لجميع    ككل  املستقلين  عضاءلل    سعودي  ريال  (40,000)  يعادل   وبما  ، أقص ى  بحد   املالية  السنة  في  اجتماعات  أربع   وبعدد   اجتماع  لكل  سعودي

 الصندوق.  إدارة  ملجلس اجتماع كل بعد أة املكاف وتدفع تقويم يوم كل وتتراكم الرسوم هذه  تحسب .جتماعاتال 

 : الشرعيةالهيئة عضاء أرسوم 

  يعادل  وبما سعودي ريال لفآ ثمانية (8,000) مبلغ  على  عضو كل يحصل  حيث الشرعية الهيئة أعضاء مكافآت  مصاريف الصندوق  يتحمل

  نهاية في اقتطاعها ويتم ،الصندوق  صول أ قيمة صافي من تقويم يوم كل وتتراكم الرسوم هذه   وتحسب ككل،  الهيئة عضاءأل  سعودي ريال (24,000)
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 . للصندوق  مالية سنة كل

 

 : التعامل  مصاريف

 األوراق املالية وعمولت الوساطة  وشراء بيع عملية في املتكبدة   التعامل مصاريف كافة الصندوق  يتحمل
 
 في بها واملعمول  السائدة  األسعار على بناءا

في التقارير   قيمتها جماليإ عن فصاحاإل  . ويتمالصفقات تنفيذ عند وذلك  الصندوق  أصول  من سدادها ويتم ،فيها الصندوق  يستثمر التي األسواق

 مالية للصندوق.  سنة  كل نهاية في السنوية املدققة والنصف سنوية وملخص اإلفصاح املالي

 ضريبة القيمة املضافة : 

ــادرة  التنفيذية الالئحة تعليمات  حســــــــب  املضــــــــافة القيمة  ضــــــــريبة تطبيق يتم ــاريف  الرســــــــوم جميع على  والدخل للزكاة   العامة الهيئة من  الصــــــ   واملصــــــ

 .والتكاليف واألتعاب

 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق:  .ج

املوقع اللكتروني    مذكرة املعلومات، املوقع اإللكتروني ملدير الصــــــندوق،  شــــــروط وأحكام الصــــــندوق،  ،من خالل زيارة املقر الرئيســــــ ي ملدير الصــــــندوق 

 .)تداول( املاليةللسوق 

 سم وعنوان مدير الصندوق وبيانات التصال: ا .د

  للعمال املعمر عبدالكريمال سعد مركز - الثامن الطابق هو الشركة مقر املالية، أرباح شركة 

  السعودية العربية اململكة 31492  الدمام 8807ب ص ، الدمام ، الخليج شارع 

 +  966( 013) 8316400  هاتف 

 + 966(  013)  8093075 فاكس 

 سم وعنوان أمين الحفظ وبيانات التصال: اه.  

 أبراج املدارات  ،حي الوزارات ،طريق امللك عبدالعزيز 11547 الرياض  69410. ب.ص  – السعودية العربية اململكة – الرئيس ي الخير كابيتال املقر شركة

   2155615 11 966+ هاتف

 2191270 11 966+ فاكس 

 سم وعنوان املوزع وبيانات التصال: او.          

 ليوجد.               

     

 

 

 

 

 موال ال  غسل ومكافحة لتزاموال املطابقة إدارة مسؤول املالية أرباح لشركة التنفيذي الرئيس

 إغزيل صالح الجويعد  محمود يوسف الكوهجي 

  


