
 

 لألسهم السعودية صندوق مشاركــــــــة 

 الشـروط واألحكـــــام 

 

 الشرعية.   هيئة الرقابةمتوافق مع ضوابط معايير  ، صندوق عام مفتوحلألسهم السعودية صندوق مشاركة  (أ

 مدير الصندوق: شركة مشاركة املالية )"مشاركة"(  (ب

الرقابة الشرعية،   هيئة استثمار متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل على أنه صندوق  لألسهم السعودية صندوق مشاركة م اعتماد ت (ج

 دار املراجعة الشرعية، املعينة للصندوق.  

 بموجباملالية   السوق  هيئة  مجلس عن  الصادرة  إن  شروط وأحكام الصندوق واملستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق اإلستثمار ( د

  30بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي  رقم م /    2006/ 12/ 24هــ املوافق    3/12/1427وتاريخ    2006  –   219  –  1رقم   القرار

تضمن  وت ،    م  23/5/2016هــ املوافق    1437/ 16/8وتاريخ    2016  – 61  –  1هــ املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم    1424/ 2/6بتاريخ  

 عن الصندوق . وتكون محدثة ومعدلة . واضحة و صحيحة  وغير مضللة و معلومات كاملة 

 .  التوقيع على الشروط وأحكام الصندوق، إقرارا من مالك الوحدات أن جميع املستندات تم قراءتها وقبول جميع ما تم ذكرة فيهايعتبر  ( ذ

واملالحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء فيها واملوافقة عليها وتم الحصول على نسخة منها والتوقيع  قمت / قمنا بقراءة الشروط واألحكام  لقد   (ر

 عليها.

 .م2020/11/01 هـــ املوافق  1442/03/15 م وتم تحديثها بتاريخ 2014/ 15/09هـ املوافق 1435/ 11/ 20صدرت هذه  الشروط واألحكام بتاريخ  (ز

 .م15/09/2014هـ املوافق 20/11/1435 بتاريخ  املالية من قبل هيئة السوق وطرح وحداته  تمت املوافقة على تأسيس الصندوق  (ح

 

للطروحات األولية التي تعكس التغييرات في أسم الصندوق وإستراتيجية لصندوق مشاركة  الشروط واألحكام  هذة هي النسخة املعدله من  

افق  26/12/1441 اإلستثمار حسب خطابنا املرسل الى هيئة السوق املالية بتاريخوسياسات      ميالي.  8/2020/ 16هجريا املو
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 ملخص الصندوق 

 

 Musharaka Saudi Equity Fund –  لألسهم السعودية صندوق مشاركة  اسم الصندوق 

 صندوق استثمار مفتوح  نوع الصندوق 

 شركة مشاركة املالية  مدير الصندوق 

 شركة اإلنماء لإلستثمار  أمين الحفظ  

 الريال السعودي  عملة الصندوق 

 مرتفع  املخاطر  ى مستو 

 املؤشر االسترشادي 
املؤشر اإلسترشادي للصندوق ھو مؤشر السوق الرئيسية )تاس ي(، ویمكن الحصول على   

 www.tadawul.com.saمعلومات الجھة املزودة للمؤشر من خالل :املوقع االلكتروني 

 وإستراتيجية اإلستثمار أهداف الصندوق 

ل االستثمار إلى تنمية رأس املال على املدى املتوسط والطويل وذلك من خاليهدف الصندوق  

العربية   اململكة  في  االولية  والطروحات  املالية  األسواق  في  املدرجة  الشركات  أسهم  في 

االستثمار   ضوابط  مع  يتفق  بما  و  املوازي  السوق  أو  الرئيس ي  بالسوق  سواء  السعودية 

جميع   في  االستثمار  للصندوق  ويجوز  للصندوق.  الشرعية  الهيئة  من  املعتمدة  الشرعية 

األس اسواق  قطاعات  في صناديق  االستثمار  وكذلك  املالية  باألسواق  املدرجة  املختلفة  هم 

( ، سواء املدارة من قبل مدير  ETFالنقد و صناديق الصكوك وصناديق املؤشرات املتداولة )

الصندوق أو غيره التي تستثمر في السوق املالية السعودية و املرخصه لها من هيئة السوق 

ال لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تخضع إلشراف هيئة رقابية  املالية أو/و بأسواق امل

االحتفاظ  يتم  وقد  الهيئة،  تطبقها  التي  لتلك  مماثلة  تنظيمية  ومتطلبات  معايير  تطابق 

بالريال   األجل  قصيرة  النقد   أسواق  في صفقات  استثمارها  أو سيعاد  النقدية،  باألرصدة 

سسة النقد العربي السعودي، حيث يقوم السعودي مع البنوك السعودية تحت اشراف مؤ 

مدير الصندوق بإختيار البنوك املصدرة صفقات أسواق النقد بناًء على التصنيف اإلئتماني  

إحدى   تحدده  ما  حسب  والبنوك  املصارف  لتلك  االئتماني  للتصنيف  األدنى  الحد  ويكون 

(،  -BBBدرد آند بورز  )وكاالت التصنيف االئتماني الدولية واملصنفة بحد أدنى كالتالي: ستان

( )Baa3موديز  فتش  و   ،)BBB- واللوائح االستثمار  صناديق  الئحة  مع  يتوافق  وبما   )

 التنظيمية. 

 ريال سعودي 10 سعر الوحدة عند بداية الطرح

 ريال سعودي للمؤسسات 50,000 –ريال سعودي لألفراد  10,000 الحد األدنى لالشتراك

 ريال سعودي لألفراد واملؤسسات 10,000 واالسترداد الحد األدنى لالشتراك اإلضافي 
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االشتراك  طلبات  الستالم  موعد  آخر 

 واالسترداد 

الذي يسبق   كل اإلشتراكات يجب ان تدفع قبل أو عند الساعة العاشرة صباحا في يوم العمل 

 أيام التعامل

 أيام التقويم والتعامل 
الخميس بإستثناء أيام العطل الرسمية للمملكة العربية السعودية، على   ىمن األحد إلا  يومي 

 أن تنفذ كافة طلبات اإلشتراك بحد أقص ى الرابعة مساء في كل يوم من أيام التعامل.

وأماكن   التقويم  سعر  عن  اإلعالن  أيام 

 الحصول عليها 

العطل الرسمية  يتم تقويم أصول الصندوق كل يوم عمل من األحد إلى الخميس، بإستثناء  

  ،
ً
لسوق األسهم السعودية، وذلك بعد إغالق سوق األسهم السعودية، الساعة الرابعة عصرا

في يوم العمل التالي،   اويتم اإلعالن عن قيمة الوحدة بحد أقص ى الساعة الثانية عشر ظهر 

أ التالي على  التعامل  إلى يوم  تأجيله  التقويم عطلة رسيمة سيتم  ن  وفي حال إذا وافق يوم 

يعلن مدير الصندوق عن سعر   ،سوق األسهم باململكة العربية السعودية  ب يكون يوم عمل  

 www.tadawul.com.saالوحدة من خالل موقع شركة السوق املالية السعودية "تداول"  

في أول يوم عمل يلي يوم التقويم بحد    www.musharaka.co وعلى موقع مدير الصندوق  

العربية  اململكة  في  رسمية  إجازة  يوم  يكون  ال  أن  على  ظهرا  عشر  الثانية  الساعة  أقص ى 

 السعودية.  

 . 

املستردة   الوحدات  قيمة  دفع  موعد 

 للمشتركين

تدفع عوائد اإلسترداد ملالك الوحدات بحد اقص ى قبل موعد اقفال العمل في اليوم الخامس 

 التالي لنقطة التقويم التي حدد عندها سعر اإلسترداد كحد اقص ى.  

 اليوجد  رسوم االشتراك 

  1.75 رسوم إدارة الصندوق 
ً
 % من صافي قيمة األصول سنويا

 الحفظأمين رسوم 
% من قيمة اصول الصندوق تحت الحفظ،   0.02ريال سعودي أو    30,000مبلغ و قدره   

 .
ً
 أيهما أكثر و تحسب في كل يوم تقويم وتخصم شهريا

  15,000مبلغ وقدره   املحاسب القانونيرسوم 
ً
، تحسب في كل يوم تقويم وتخصم شهريا

ً
 ريال سعودي سنويا

. ريال  24,000مبلغ وقدره    الشرعية  هيئة رسوم ال
ً
، تحسب في كل يوم تقويم وتخصم شهريا

ً
 سعودي سنويا

 مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة
إدارة مستقل على مكافأة قدرها   ريال سعودي لالجتماع    3,000يحصل كل عضو مجلس 

.  24,000الواحد بحد أقص ى 
ً
 ريال سعودي سنويا

 تدفع من أصول الصندوق  7,500 الرسوم الرقابية
ً
 ريال سنويا

الصندوق على موقع  رسوم   نشر معلومات 

 تداول 
5,000  

ً
 تدفع من أصول الصندوق ريال سنويا

 اليوجد  مصاريف إعداد املؤشر االسترشادي 

 اليوجد  رسوم االسترداد املبكر 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.musharaka.co/
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 اليوجد  رسوم االسترداد 

 تاريخ الطرح 
في    بدأ الصندوق  لوحدات  األولي  املوافق  1435/ 12/ 18الطرح  ويستمر 12/10/2014هـ  م 

 م 30/10/2014هـ املوافق 06/01/1436حتى نهاية 
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 قائمة املحتويات 

 

 1 __________________________________________________________________________________ السعودية سهمأل لصندوق مشاركــــــــة 

ــام  1 ________________________________________________________________________________________________ الشـروط واألحكـــ

 2 _________________________________________________________________________________________________ ملخص الصندوق 

 5 __________________________________________________________________________________________________ قائمة املحتويات

 7 ________________________________________________________________________________________________ قائمة املصطلحات

 11 _________________________________________________________________________________________ شروط وأحكـــــام الصندوق 

 11 _______________________________________________________________________________________________ :معلومات عامة  -1

 12 ________________________________________________________________________________________________ النظام املطبق:  -2

 12 _____________________________________________________________________________________________ أهداف الصندوق: -3

 14 ________________________________________________________________________________________________مدة الصندوق:  -4

 14 ________________________________________________________________________________________ قيود / حدود اإلستثمار:   -5

 14 ___________________________________________________________________________________ ___________________ العملة :-6

 14 ______________________________________________________________________________ مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:7- 

 15 _____________________________________________________________________________________________ التقويم والتسعير:  -8

 17 ___________________________________________________________________________________________________ التعامالت:  -9

 20 _______________________________________________________________________________________________. سياسة التوزيع:10

 20 __________________________________________________________________________________. تقديم التقارير ملالكي الوحدات:11

 21 _________________________________________________________________________________________ . سجل مالكي الوحدات:12

 21 _____________________________________________________________________________________ . إجتماعات مالكي الوحدات: 13

 23 ________________________________________________________________________________________ :الوحدات مالكي . حقوق 14

 24 ______________________________________________________________________________________ . مسؤولية مالكي الوحدات:15

 24 ___________________________________________________________________________________________ . خصائص الوحدات:16

 24 ____________________________________________________________________________ . التغييرات في شروط وأحكام الصندوق:17
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 25 ________________________________________________________________________________________ . إنهاء صندوق اإلستثمار: 18

 25 ______________________________________________________________________________________________ . مدير الصندوق:19

 26 ________________________________________________________________________________________________ . أمين الحفظ:20

 27 ____________________________________________________________________________________________ . املحاسب القانوني:21

 27 _____________________________________________________________________________________________ . أصول الصندوق:22

 28 _______________________________________________________________________________________ الوحدات:  مالك من . إقرار23
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 قائمة املصطلحات 

 

، "الصندوق"، هو برنامج إستثمارجماعي مفتوح للمشاركة، تم تأسيسه  السعودية  سهملأل   مشاركةصندوق   الصندوق 

 كترتيب تعاقدي بين مديرالصندوق واملستثمرين. 

   صندوق إستثمار مفتوح 
ً
برنامج إستثمارجماعي برأس مال متغير، يقوم بإصدار وحدات جديدة أو يسترد وحدات قائمة في أي وقت وفقا

راء وحدات الصندوق أو إستردادها مباشرة من الصندوق من خالل  لشروطه وأحكامه. ويمكن للمستثمر ش

 مدير الصندوق.

  ، هـ12/1434/ 18  بتاريخ   13169-27رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية :     ،شركة مشاركة املالية  مدير الصندوق 

 – طريق األمير تركي بن عبد العزيز    –مليون ريال سعودي )مدفوع بالكامل(. ومقرها الخبر     65ورأس مال قدرة  

 . 31952الخبر  712برج أدير الدور الثالث عشر  ص.ب. 

     م  14/4/2009بتاريخ    09134- 37رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية     ، شركة اإلنماء لالستثمار أمين الحفظ 

الرياض ، 20، الطابق  2برج العنود    ،11576الرياض    66333ص. ب.    -اململكة العربية السعودية    ،ومقرها 

 طريق امللك فهد، حي العليا

و أي معلومات أخرى ذات عالقة يوافق عليها املستثمر  صندوق مشاركة لألسهم السعودية  إتفاقية اإلشتراك في   طلب اإلشتراك

 بغرض املشاركة في وحدات الصندوق بعد موافقة مديرالصندوق.  

 هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية. الهيئة 

 ة بإنتظاراالستثمار. تشمل جميع أصول الصندوق بما في ذلك االستثمارات التي تم الدخول فيها واألموال النقدي أصول املحفظة 

 لإلكتتاب ألول   الطروحات األولية
ً
 عاما

ً
اإلصدارات أو اإلكتتابات األولية العامة لألسهم العادية للشركات التي يتم طرحها طرحا

 مرة في السوق األولية. 

 والسندات. السوق التي يتم فيه تداول األوراق املالية بما في ذلك األسهم  األسواق املالية 

   السوق األولية
ً
 عاما

ً
هي السوق التي يتم فيها طرح األوراق املالية للشركات للمرة األولى. والتي يتم فيها شراء األوراق املالية طرحا

 من املصدرأومتعهد التغطية.  

. ويتم فيها شراء األوراق املالية  هي السوق التي يتم فيها إدراج األوراق املالية للشركات بعد مرحلة الطرح األولي السوق الثانوية 

 عن املصدر. 
ً
 للشركات من مستثمرآخرعوضا

 األسواق املالية 

 الناشئة  

هي األسواق التي تمر بمرحلة التطور والنمو من حيث الحجم و النشاط و جودة األدوات ولكنها لم تصل بعد  

 ملرحلة النضج الكامل.  

  

فيه الصندوق عملياته، وهو اليوم الذي يعقب تاريخ إغالق فترة الطرح األولي لوحدات    تاريخ السريان الذي يبدأ تاريخ التشغيل 

 الصندوق. أو أي تاريخ آخر يقرره مدير الصندوق. 

مدير   تاريخ اإلغالق  قرره  آخر  تاريخ  أي  أو  لوحداته.  األولي  الطرح  فترة  خالل  الصندوق  وحدات  في  املشاركة  إغالق  تاريخ 

 الصندوق. 

يقصد بها العمليات االستثمارية التي ينفذها مدير الصندوق في إطار إستراتيجية االستثمار لتحقيق أهداف   العمليات

 الصندوق. 

 من األحد إلي الخميس ، بإستثناء أيام العطل الرسمية للمملكة العربية السعودية.   يوميأ التقويم  أيام
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ا  عمل) من  يوميأ من التعامل  أيام إلي  للمملكة العربية السعودية(  لخميساألحد  أيام العطل الرسمية  ، على أن  بإستثناء 

 تنفذ كافة طلبات اإلشتراك بحد أقص ى الرابعة مساء في كل يوم من أيام التعامل. 

خالل أي يوم عمل )من األحد إلي الخميس( بإستثناء أيام العطل الرسمية للمملكة العربية السعودية، سواء   اإلشتراك  أيام

، وبحد أقص ى الساعة العاشرة صباحا في يوم العمل الذي  فترة الطرح األولي، أو بعد بدء تشغيل الصندوق 

 يسبق يوم التعامل. 

 أي يوم عمل )من األحد إلي الخميس( بإستثناء أيام العطل الرسمية للمملكة العربية السعودية.   سترداد اإل  أيام

 . الهيئة في الرسمية  العمل أليام طبقا السعودية، بيةالعر  اململكة في عمل يوم يوم العمل

يتم فيه تحديد صافي قيمة األصول وحساب صافي قيمة    ) من األحد الى الخميس(    يقصد به أي يوم عملو   تاريخ/ يوم التقويم 

 مشاركة لألسهم السعودية.   األصول للوحدة في صندوق 

 الصندوق حسبما هو مبين في القسم املسمى" تقويم أصول الصندوق".صافي قيمة أصول  صافي قيمة األصول 

  مشاركةحملة وحدات صندوق  حملة الوحدات 
ً
 . ملذكرة املعلومات  لألسهم السعودية واملشتركون فيه وفقا

 وحدات مشاركة قياسية إستثمارية، وتمثل مشاركة نسبية حقيقية في أصول الصندوق.   الوحدات 

في   الكمي التحليل  الشركة  كفاءة  مدى  تقيس  وهي  والديون  والسيولة  الربحية  نسب  مثل  للشركة،  املالية  املؤشرات  تحليل 

 إستخدام األموال وإدارتها وقدرتها على تحقيق األرباح. 

 فيه.   الشروط واألحكام التي يتم بموجبها عمل الصندوق وتنظيم العالقة بين مدير الصندوق واملشاركين  الشروط واألحكام

 املشاركين فيه لغرض االستثمار.  السعودية لألسهممشاركة حملة وحدات صندوق  املستثمرون املشتركون 

 (.1الشرعية الستثمارات الصندوق واملوضحة في امللحق رقم )  الهيئة  األحكام والضوابط الشرعية املعتمدة من املعايير الشرعية 

للشركات   صفقات أسواق النقد  السيولة  إيجاد  الصفقات  لهذة  األساسية  الوظيفة  وتعتبر  األجل  قصيرة  الدين  صفقات  هي 

النقدية قصيرة األجل والتي تشمل العقود املتوافقة مع الضوابط   والحكومات من أجل مواجهة احتياجاتها 

الضوابط   مع  متوافق  أخر  عقد  وأي  واملشاركة  واإلجارة  والوكالة  واملضاربة  املرابحة  عقود  مثل  الشرعية 

 الشرعية للصندوق.  

صناديق املؤشرات  

 املتداولة

في  اُتتداول وحداته و  حددم  االستثماري الرئيس في تتبع أداء مؤشريتمثل هدفها هي صناديق استثمارية 

 . أخرى معتمدة من قبل الهيئة يةالسوق أو سوق أوراق مال

الصادر   النظام  املالية  السوق  نظام  /  هو  )م  رقم  امللكي  املرسوم  املوافقهجريا    2/6/1424بتاريخ  (  30بموجب   ، 

األوراق  ميالديا    7/2003/ 31 املالية وتطويرها، وتنظيم إصدار  السوق  تنظيم  بهدف  النظام  . وصيغت مواد 

تداوالتها، ومراقبة أعمال الجهات املرخصة من الهيئة للقيام بأعمال األوراق املالية، إضافة إلى املالية ومراقبة  

 حماية املواطنين واملستثمرين من املمارسات غير العادلة أو غير السليمة. 

ي من كل عام ميالدي  فيما عدا السنة األولى من عمر الصندوق، تبدء السنة املالية في األول من يناير ميالد السنة املالية  

 من ديسمبر ميالدي   31وتنتهي في 

األشخاص   الئحة 

 املرخص لهم

رقم   القرار  بموجب  املالية   السوق  هيئة  الصادرة عن مجلس  لهم  املرخص  األشخاص     1-83-2005الئحة 

 2/6/1424وتاريخ    30هجريا بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/  21/5/1426بتاريخ  

رقم   املالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  املعدلة  املوافق    1438/ 12/ 27وتاريخ    2017- 85- 3هجريا  هجريا 

 م 9/2017/ 18

 بيكر تيلي  م ك م وشركاه  املحاسب القانوني  
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ضريبة القيمة    نظام 

 VATاملضافة 

هـ  2/11/1438بتاريخ    113)”الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م /    VATيعني نظام ضريبة القيمة املضافة  

، وتم البدء بتطبيقه اعتبارا من  GAZTوالذي تم إصداره مع الالئحة التنفيذية للهيئة العامة للزكاة والدخل " 

بة غير مباشرة  تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها  م  "تاريخ السريان"، وهي ضري2018يناير    1

 وبيعها من قبل املنشآت"( . 

حالة األزمات اإلقتصادية الحادة وإضطرابات أسواق املال التي تترافق مع هبوط حاد في أسعاراألوراق املالية   الظروف اإلستثنائية 

 واألصول األخرى 

وق الذي يتولى اإلشراف على األمور اإلدارية والرقابية املتعلقة بالصندوق، ويتكون من  هو مجلس إدارة الصند مجلس اإلدارة

 أعضاء تم تسميتهم في الشروط واألحكام.  أربعةالرئيس و 

 الالئحة، الئحة 

 صناديق االستثمار  

الصادرة   االستثمار  صناديق  رقم  الئحة  القرار  تاريخ    2006  -219-1بموجب  املوافق 03/12/1427في  ه 

واملعدلة بقرار مجلس إدارة هيئة م من مجلس هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية،  2006/ 12/ 24

رقم   املالية  املوافق    1437  -8-16بتاريخ    2016-61-1السوق  الصندوق م    2016-   5-   23ه  يخضع  والتي 

 ألحكامها.

 أو عضو مجلس إدارة لدى مدير الصندوق أو أي تابع له أو أي مدير  عضومجلس إدارة  عضو غير مستقل
ً
صندوق يكون موظفا

صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق، أو لديه عمل جوهري أو عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو 

 أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ ذلك الصندوق.  

 أو عضو مجلس إدارة لدى مدير الصندوق أو أي تابع له أو مدير  عضو مجلس إدارة صندوق ال يك عضو مستقل 
ً
ون موظفا

صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق، وليس لديه عمل جوهري أوعالقة تعاقدية مع مدير الصندوق 

إدارة   مجلس  تعريف عضو  عليه  وينطبق  الصندوق،  ذلك  حفظ  أمين  أو  الباطن  من  مدير صندوق  أي  أو 

 املصطلحات الواردة في لوائح هيئة السوق املالية.   مستقل حسب قائمة

و   اإلدارة النشطة لإلختيار  األولي  املسح  الصندوق وفق سبل  املراكز االستثمارية الستثمارات  تبديل  مبدأ  تركز على  التي  هي 

 التقييم النهائي والدوري لالستثمارات.

ة، وأخذ حركة األسهم خالل الفترة األولى من اإلدراج باإلعتبار، و عمليات حصر وتصنيف الشركات املتوافق عمليات املسح األولي

 مقارنة مؤشراتها املالية بمؤشرات القطاع و السوق. 

عقاري  إستثمار صندوق 

  REITمتداول 

صندوق عقاري مطروح طرحا عاما تتداول وحداته في السوق، و يهدف الي االستثمار في عقارات مطورة تطويرا  

 لتحقيق دخل دوري تأجيري و توزيعات دورية محددة.انشائيا، قابلة 

السوق املوازية ) سوق 

 نمو( 

التي تم تسجيلها و قبول إدراجها بموجب القواعد الصادرة عن مجلس   تتداول فيها األسهم  التي  هي السوق 

م، بناء على 2016/ 21/12ه املوافق  1438/ 22/3وتاريخ    2016-151-3هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  

 ه.  2/6/1424وتاريخ   30نظام السوق املالية رقم م/

مالية قابلة للتداول في أسواق املال الدولية تقوم بإصدارها إحدى املؤسسات أو البنوك الدولية مقابل   هى أداة شهادة إيداع 

 يقابلها من األسهم املحلية للبلد املصدرة.  االحتفاظ بغطاء مالي 

ق بتباحث  تحليل يعتمد على متغيرات االقتصاد الكلي والجزئي حيث يقوم فريق املحللين لدى مدير الصندو  تحليل رأس ي 

الصورة االقتصادية العامة وكيف يمكن أن تنعكس سلبا أو إيجابا على قطاعات محددة في السوق أو  

 شركات محددة مما ينتج عنه اختيارات محددة للقطاعات أو الشركات.

ومن ثم يقوم مدير الصندوق بعمل تحليل شامل للشركات يعتمد على التدفقات النقدية املستقبلية لها  

 هذه التوقعات تحت ظروف اقتصادية مختلفة لضمان دقة التوقعات ومعرفة كافة االحتماالت واختبار
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هي عملية تحليل البيانات واملعلومات االقتصادية واملالية، وذلك بهدف التنبؤ بربحية املنشأة املستقبلي،  تحليل أساس ي 

في تحديد سعر السهم الخاص  والتعرف على حجم املخاطر املستقبلية. وتمثل تلك املعلومات األساس 

 باملنشأة االقتصادية. 

 اململكة العربية السعودية  اململكة 

التعاون   مجلسدول 

 الخليجي 

لغرض هذه املذكره املقصود بها الدول التالية : اململكة العربية السعودية اإلمارات والكويت وعمان 

 .والبحرين
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 ام الصندوق ـــــشروط وأحك

 

 :معلومات عامة  -1

 اسم مدير الصندوق:   (أ

 شركة مشاركة املالية 

 هـ  12/1434/ 18ريخ وتا 13169-27ترخيص هيئة السوق املالية رقم  

 

 عنوان املكتب الرئيس ملدير الصندوق:  (ب

 شركة مشاركة املالية  

 برج أدير الدور الثالث عشر  –األمير تركي بن عبدالعزيز طريق  –الخبر 

   31952الخبر  712ص. ب. 

 920006811 هاتف:

 +  966( 13) 8818412فاكس  

 

 املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق:    (ج

www.musharaka.sa 

 

 اسم أمين الحفظ ورقم ترخيصه من هيئة السوق املالية:   ( د

 لإلستثمار  اإلنماء شركة

 الرياض  –املقر الرئيس ي 

 11576الرياض  66333ص. ب.   –اململكة العربية السعودية 

 ، طريق امللك فهد، حي العليا20، الطابق 2برج العنود 

 8004413333،  +966(11)2799299هاتف: 

 +966(11)2185900فاكس: 

  09134-37رقم الترخيص: 

http://www.musharaka.sa/
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 عنوان املوقع اإللكتروني ألمين الحفظ: (ه

www.alinmainvestment.com 

 

 النظام املطبق:  -2

ة ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى يوكذلك مدير الصندوق خاضعان لنظام السوق املال    ةسهم السعودي إن صندوق مشاركة لأل 

 العالقة املطبقة في اململكة العربية السعودية. ذات 

 

 : أهداف الصندوق  -3

 : بما في ذلك نوع الصندوق  األهدافوصف  (أ

إلى تنمية رأس املال على املدى املتوسط والطويل وذلك من خالل   يهدفصندوق مشاركة لألسهم السعودية هو صندوق استثماري مفتوح  

في أسهم الشركات   الرئيس ي أو السوق  االستثمار  بالسوق  العربية السعودية سواء  في اململكة  املالية والطروحات االولية  في األسواق  املدرجة 

الهيئة الشرعية للصندوق. ويجوز للصندوق االستثمار في جميع قطاعات   بما يتفق مع ضوابط االستثمار الشرعية املعتمدة من  املوازي و 

(  ETFاملالية وكذلك االستثمار في صناديق اسواق النقد و صناديق الصكوك وصناديق املؤشرات املتداولة )األسهم املختلفة املدرجة باألسواق 

واق  ، سواء املدارة من قبل مدير الصندوق أو غيره التي تستثمر في السوق املالية السعودية و املرخصه لها من هيئة السوق املالية أو/و بأس

والتي تخضع إلشراف هيئة رقابية تطابق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك التي تطبقها الهيئة، وقد املال لدول مجلس التعاون الخليجي  

يتم االحتفاظ باألرصدة النقدية، أو سيعاد استثمارها في صفقات أسواق النقد  قصيرة األجل بالريال السعودي مع البنوك السعودية تحت 

السعودي العربي  النقد  التصنيف   ، حيثاشراف مؤسسة  على  بناًء  النقد  أسواق  املصدرة صفقات  البنوك  بإختيار  الصندوق  مدير  يقوم 

ة  اإلئتماني ويكون الحد األدنى للتصنيف االئتماني لتلك املصارف والبنوك حسب ما تحدده إحدى وكاالت التصنيف االئتماني الدولية واملصنف

 ( وبما يتوافق مع الئحة صناديق االستثمار واللوائح التنظيمية. -BBB(، و فتش )Baa3(، موديز )-BBBبحد أدنى كالتالي: ستاندرد آند بورز  )

 

 :  اإلستثمار فيها التي يجوز للصندوق  األوراق املالية (ب

  :("يستهدف الصندوق االستثمار في األوراق املالية التالية )"األوراق املالية املستهدفة .1

 . باململكة العربية السعودية املالية الرئيسية واملوازيةأسهم الشركات املدرجة في األسواق  .أ

 . باململكة العربية السعودية الطروحات األولية في األسواق املالية .ب

 ، والدخول في مزادات األسهم املتبقية خالل فترة طرح حقوق األولوية.  حقوق األولوية في السوق املالية السعودية الرئيسية واملوازية . ج

ر في األسهم املدرجة وصناديق الطروحات األولية في السوق املالية السعودية وأسواق املال لدول مجلس التعاون الخليجي  صناديق االستثما . د

 واملتوافقة مع املعايير الشرعية وأهداف الصندوق االستثمارية املطروحة طرحا عاما واملرخصة من قبل الهيئة أو جهة رقابية مماثلة. 

 املدرجة بأسواق األسهم باململكة العربية السعودية.  ( REITsاملتداولة ) ةصناديق االستثمار العقاري . ه

في  صناديق أسواق النقد املطروحة طرحا عاما واملرخصة من قبل الهيئة أو جهة رقابية مماثلة املتوافقة مع أحكام الهيئة الشرعية للصندوق و . و

النقد   البنوك السعودية تحت    صفقات أسواق  النقد العربي السعودي وبنوك دول  بالريال السعودي مع  التعاون اشراف مؤسسة    مجلس 

أسواق النقد بناًء على التصنيف اإلئتماني ويكون الحد األدنى للتصنيف لصفقات  ، يقوم مدير الصندوق بإختيار البنوك املصدرة  الخليجي
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ولية واملصنفة بحد أدنى كالتالي: ستاندرد آند بورز   االئتماني لتلك املصارف والبنوك حسب ما تحدده إحدى وكاالت التصنيف االئتماني الد

(BBB-( موديز ،)Baa3( و فتش ،)BBB-.) 

ا   (ETFصناديق املؤشرات املتداولة ) .ز . والصناديق  العربية السعودية  في اململكة    إستثمر  حال)وفي    ملدارة من قبل مدير الصندوق  املدرجة 

 تقاض ي الرسوم(.   إزدواج لتجنب اإلدارة  أتعاب أعادة سيتم الصندوق، مدير  يديرة اخر صندوق  في الصندوق 

الظروف %(في  0%(إلى )100( من ) 1يجوز ملدير الصندوق تقليل الحد األدنى لالستثمار في األوراق املالية الواردة في الفقرات أعاله من البند ) .2

 .قصيرة األجل بالريال السعوديأسواق النقد في صفقات االستثنائية ويجوز له تخصيص كافة أصول الصندوق نقدا أو 

 

الشرعية ، وستكون حدود استثمارات  الهيئة  لن يستثمر الصندوق إال في أدوات مالية متوافقة مع ضوابط  سياسات اإلستثمار وممارساته:  

 : الصندوق كنسبة مئوية من صافي قيمة األصول كما هو موضح في الجدول التالي

 

سبا وفق تقديره املطلق كما يلتزم م
ً
دير مع مراعاة الحدود املذكورة أعاله، يلتزم مدير الصندوق باتخاذ قرارات االستثمار حسب ما يراه منا

ر  من الئحة صناديق االستثمار أو أي قيود وأحكام أخرى تنص عليها الئحة صناديق االستثما  41الصندوق بااللتزام بالقيود الواردة في املادة  

 واللوائح التنفيذية األخرى.  

يركز الصندوق استثماراته، في الظروف العادية، في مجموعة مختارة من أسهم الشركات املدرجة في السوق الرئيسية واملوازية والتي تنطبق  

، و/أو في صناديق عليها ضوابط الهيئة الشرعية. ويجوز للصندوق في الظروف االستثنائية بيع كامل األصول أو بعضها واالحتفاظ بق 
ً
يمتها نقدا

بنوك  مع  تتم  النقد  في صفقات أسواق  استثمر  حال  في  الشريعة.  الهيئة  مع ضوابط  املتوافقة  النقد  أسواق  و/أو صفقات  النقد،  أسواق 

االت التصنيف ومصارف خليجية ويكون الحد األدنى للتصنيف االئتماني لتلك املصارف والبنوك ) األطراف النظيرة( حسب ما تحدده إحدى وك 

(. وفي حال عدم وجود تصنيف ائتماني -BBB(، و فتش )Baa3(، موديز )-BBBاالئتماني الدولية واملصنفة بحد أدنى كالتالي: ستاندرد آند بورز  )

 
ً
 بناء على  لتلك املصارف والبنوك الستثمارات الصندوق أو األطراف النظيرة، فإن مدير الصندوق سيقوم بتصنيف جودة االستثمارات داخليا

 نوع االستثمار
األدنى ألصول  الحد 

 الصندوق 

الحد األقص ى ألصول  

 الصندوق 

أسهم الشركات املدرجة في السوق املالية السعودية )الرئيسية واملوازية( بما في 

 ذلك الطروحات األولية وحقوق األولية.  
50 % 100 % 

التعاون   مجلس  بدول  األسهم  أسواق  في  تستثمر  التي  اإلستثمار  صناديق 

 الخليجي.
0 % 50 % 

وق األسهم باململكة   ( املدرجة بسREITsصناديق االستثمار العقارية املتداولة )

 العربية السعودية
0 % 50 % 

صفقات  النقد بالريال السعودي وصناديق اسواق النقد وصناديق الصكوك 

املتداولة   املؤشرات  قبل  ETF،وصناديق  من  واملرخصة  عاما  املطروحة طرحا 

 الهيئة  في اململكة العربية السعودية.  

0 % 50 % 
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مصنفة   الغير  األطراف  مع  اإلستثمارات  تلك  نسبة  تتجاوز  اال  وعلى  النظير   للطرف  املالي  املركز  وسالمة  أصول 10استقرار  صافي  من   %

 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق.  25الصندوق، علما بأن الحد األعلى لتعامل الصندوق مع الطرف النظير سيكون 

 

 :مدة الصندوق   -4

 محددة له.استحقاق تالي اليوجد مدة لعام ومفتوح وبا الصندوق  

 

 :ستثماراإل  دقيود / حدو   -5

الصندوق  وأحكام  وشروط  االستثمار  الئحة صناديق  تفرضها  التي  والحدود  بالقيود  للصندوق  إدارته  خالل  الصندوق  مدير  ومذكرة    يلتزم 

 . املعلومات

 

 العملة :  -6

في حالة السداد بعملة أخرى غير العملة األساسية للصندوق، يقوم مدير الصندوق بإجراء التحويل وعملة الصندوق هي الريال السعودي، 

 لسعر الصرف السائد في وقت االشتراك. وأي فروقات في أسعار الصرف يتحملها املستثمر وحده دون أي التزام من مدير 
ً
الالزم وفقا

 الصندوق. 

 

 ل الخدمات والعموالت واألتعاب:مقاب -7

 تفاصيل جميع املدفوعات من أصول الصندوق وطريقة احتسابها:  (أ

رسوم إدارة  

 الصندوق 

 ملدير الصندوق نظير تقديمه لخدمات إدارة االستثمار1.75
ً
   % من صافي قيمة أصول الصندوق تدفع سنويا

 
ً
 .للصندوق. و تحسب في كل يوم تقويم و تخصم شهريا

% من قيمة اصول الصندوق تحت الحفظ، أيهما أكثر و تحسب في كل  0.02ريال سعودي أو   30,000مبلغ و قدره  أمين الحفظرسوم 

  ،
ً
 يوم تقويم وتخصم شهريا

رسوم املحاسب  

 القانوني 

.  15,000مبلغ وقدره 
ً
، تحسب في كل يوم تقويم وتخصم شهريا

ً
 ريال سعودي سنويا

رسوم الهيئة  

 الشرعية

.  24,000وقدره  مبلغ 
ً
، تحسب في كل يوم تقويم وتخصم شهريا

ً
 ريال سعودي سنويا

مكافآت أعضاء 

 مجلس اإلدارة

ريال سعودي لالجتماع الواحد بحد أقص ى  3,000يحصل كل عضو مجلس إدارة مستقل على مكافأة قدرها 

24,000  .
ً
 ريال سعودي سنويا

. ريال سعودي سن 7,500مبلغ وقدره  الرسوم الرقابية
ً
، تحسب في كل يوم تقويم وتخصم شهريا

ً
 ويا
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رسوم نشر 

املعلومات على  

 موقع تداول 

.   5,000مبلغ وقدره  
ً
، تحسب في كل يوم تقويم وتخصم شهريا

ً
 ريال سعودي سنويا

يتحمل الصندوق عموالت و رسوم التداول الناتجة عن صفقات و عمليات شراء و بيع األوراق املالية حسب  رسوم التعامل

 لعموالت السائدة في األسواق والتي تدفع للوسطاء واألسواق املالية والجهات التنظيمية وأمناء الحفظ. ا

 يتم تحميلها على الصندوق حال وجودها حسب أسعار السوق السائدة.  مصاريف التمويل

املصاريف 

واألتعاب األخرى  

 الغير متكررة 

 %  من إجمالي قيمة أصول 0.25كنسبة قصوى 
ً
  ُتحتسب وتدفع عند الحصول على الخدمة –الصندوق سنويا

والتي قد تشمل مصاريف دعوة وأنعقاد اجتماعات مالكي الوحدات، مصاريف التسويق والدعاية واالعالن 

 . وسيتم خصم املصاريف الفعلية فقط للصندوق 

تي تستحق ملشاركة املالية ومقدمي الخدمات اآلخرين ال تشمل  تجدر اإلشارة إلى أن جميع الرسوم واألتعاب والعموالت واملصاريف ال:  ملحوظة

 للنسب التي ينص عليها نظام ضريبة القيمة املضافة والئحته التنفيذية.
ً
 ضريبة القيمة املضافة والتي سيدفعها الصندوق بشكل منفصل وفقا

 

 الوحدات وطريقة احتسابها:  التي يدفعها مالكوتفاصيل مقابل الصفقات املفروضة على اإلشتراك واإلسترداد ونقل امللكية  (ب

 اليوجد

 : الصندوق  مدير يبرمها خاصة عمولة أي مقابل (ج

يحق ملدير الصندوق أن يبرم ترتيبات عمولة خاصة تكون محصورة في سلع وخدمات قد يحصل عليها مدير الصندوق على أن تكون متعلقة 

لالئحة   وفقا  الصندوق  ملصلحة  أبحاث  بتقديم  أو  االستثمار  عن صندوق  نيابة  صناديق  بتنفيذ صفقات  والئحة  املالية  السوق  مؤسسات 

 اإلستثمار.

  

   : التقويم والتسعير  -8

 كيفية تقويم كل أصل يملكه الصندوق:  (أ

 جميع أصول صندوق االستثمار يجب أن تكون جزءا من التقويم. •

 سوف يتبع مدير الصندوق املبادئ األتية لتقويم أصول الصندوق :  •

 oمدرجة أو متداولة في أي سوق أوراق  مالية منظمة أو على نظام تسعير الي، فيستخدم سعر آخر صفقة تمت  إذا كانت األصول أوراقا  مالية

 في ذلك السوق أو النظام. 

 o  املالية  إذا كانت االوراق املالية معلقة، فينبغي تقويمها وفقا الخر سعر قبل التعليق، اإل إذا كان هناك دليل قاطع على أن قيمة هذه األوراق

 د انخفضت عن السعر املعلق.ق

 o.بالنسبة إلى صناديق االستثمار، آخر صافي قيمة أصول منشور لكل وحدة 

 o .بالنسبة إلى صفقات أسواق النقد ،القيمة األسمية باألضافة إلى األرباح املتراكمة 
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 oد التي يوافق عليها أمين الحفظ ، وبعد التحقق منها  أي استثمار آخر، القيمة العادلة التي يحددها مدير الصدوق بناءا على الطرق والقواع

 من قبل املحاسب القانوني للصندوق.

 تكون التزامات الصندوق شاملة لكل االلتزامات أيا كان نوعها وطبيعتها، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر:  •

 جميع القروض والذمم الدائنة..1

 املتراكمة على الصندوق.  جميع املصاريف والرسوم املستحقة أو.2

 طريقة التقويم : •

يقوم صندوق االستثمار في كل يوم تقويم، كذلك يتم التقويم على أساس العملة ويكون تحديد التقويم بناءا على جميع األصول التي تضمها .1

 املحفظة مخصوما منها املستحقات الخاصة بصندوق االستثمار في ذلك الوقت.

 طريقة التقويم على نوع األصول، وقد يعتمد مدير الصندوق على نظم موثوق فيها فيما يتعلق بتحديد القيم واألسعار وأسعار الصرف.تعتمد  .2

 سوف يتبع مدير الصندوق املبادئ أعاله لتقويم أصول الصندوق .3

 / عدد الوحدات القائمة وقت التقويم. املصروفات املتراكمة( -املستحقات  -صافي قيمة األصول لكل وحدة )إجمالي األصول  -

 سوف يكون تقويم جميع األوراق املالية بنفس عملة الصندوق وسوف يستخدم مدير الصندوق سعر الصرف الحالي وقت التقويم  -

 

 عدد  نقاط التقويم وتكرارها:  ( ب

وق األسهم السعودية، وذلك بعد إغالق سوق  كل يوم عمل من األحد إلى الخميس، بإستثناء العطل الرسمية لسم أصول الصندوق  يتم تقوي

، ويتم اإلعالن عن قيمة الوحدة بحد أقص ى الساعة الثانية عشر ظهر في يوم العمل التالي، وفي ح
ً
ال األسهم السعودية، الساعة الرابعة عصرا

   وق األسهم باململكة العربية السعودية.إذا وافق يوم التقويم عطلة رسمية سيتم تأجيله إلى يوم التعامل التالي على أن يكون يوم عمل بس

 

 في التقويم أو الخطأ في التسعير: اإلجراءات التي ستتخذ في حالة الخطا   (ج

 في حال التقويم او التسعير الخاطيء ألي اصل من اصول الصندوق او اإلحتساب الخاطيء لسعر الوحدة سيقوم مدير الصندوق بالتالي:

 خاطيء ألصل من اصول الصندوق او احتساب سعر الوحدة بشكل خاطيء.توثيق اي تقويم او تسعير •

 تعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين بما في ذلك مالكي الوحدات السابقون عن جميع اخطاء التقويم او التسعير دون تاخير. •

% من سعر لوحدة و اإلفصاح عن ذلك فورا في املوقع  0.5ابالغ هيئة السوق املالية فورا عن اي خطأ في التقويم أو التسعير بما يشكل نسبة  •

( من الئحة صناديق  71اإللكتروني ملدير الصندوق و املوقع اإللكتروني لتداول وفي تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة )

 االستثمار.

 بجميع اخطاء التقويم و التسعير ) إن و •
ً
 للمادة )يقوم مدير الصندوق بتقديم ملخصا

ً
( من  72جدت( لهيئة السوق املالية و املطلوبة وفقا

 الئحة صناديق االستثمار. 
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 ساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات اإلشتراك واإلسترداد:تطريقة اح ( د

نقطة التقويم يحسب سعر الوحدة عن اإلشتراك و اإلسترداد في يوم التعامل بناء على صافي قيمة اصول كل وحدة من وحدات الصندوق عند  

  - الرسوم و املصاريف و الخصوم  -في يوم التعامل ذي العالقة. و يتم احتساب سعر الوحدة على النحو التالي: )اجمالي قيمة اصول الصندوق 

 رسوم اإلدارة / عدد الوحدات القائمة في يوم التقويم(.

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها: (ه

وعلى موقع مدير   www.tadawul.com.saيعلن مدير الصندوق عن سعر الوحدة من خالل موقع شركة السوق املالية السعودية "تداول"  

في أول يوم عمل يلي يوم التقويم بحد أقص ى الساعة الثانية عشر ظهرا على أن ال يكون يوم إجازة رسمية في     www.musharaka.coالصندوق  

 لسعودية. اململكة العربية ا

 

   : التعامالت  -9

 مسؤولية مدير الصندوق بشأن طلبات اإلشتراك واإلسترداد:  (أ

فتح حساب استثماري لدى مدير الصندوق لكي يتم من بتعبئة و ين الراغبين في اإلشتراك في الصندوق  التحقق من قيام املستثمر  .1

   خالله تنفيذ عمليات االشتراك واالسترداد.

 من استيفائه للمتطلبات النظامية.   والتحققدراسة كل طلب  .2

 .مجاناباللغة العربية  نسخة من شروط وأحكام الصندوق حاملي الوحدات املحتملين وأمين الحفظ ب  حاملي الوحدات و تزويد .3

باللغة   يجوز ملدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات من غير الناطقين باللغة العربية بنسخة مترجمة من شروط وأحكام الصندوق  .4

 ، وتكون نسخة اللغة العربية هي املرجعية في حال نشأ أي خالف مستقبلي.اإلنجليزية

 .قبل املوافقة على اشتراكه األولي في الصندوق  استالم نسخة الشروط واألحكام موقعة من العميلالتحقق من  .5

النهائ .6 املوعد  قبل  واملستلمة  املكتملة  واالسترداد  االشتراك  طلبات  جميع  الوحدات  تنفيذ  بشراء  الخاصة  التعليمات  لتقديم  ي 

 الصندوق في يوم التعامل الالحق. واستردادها بناء على سعر وحدة

 في حساب الصندوق لدى البنك املعتمد.  مبلغ اإلشتراك  إيداعبما يثبت التحقق  .7

 عميل" عند اإلشتراك واإلسترداد.  اإلستثماري للفتح الحساب املسجل في نموذج  الجوالرسال رسالة نصية لكل عميل على رقم إ .8

طلبات االشتراك واالسترداد خالل أي يوم عمل ويكون آخر موعد لتلقي طلبات االشتراك واالسترداد عندما يتسلم مدير    استالم  .9

وم الذي يسبق يوم التعامل. وفي من الي  العاشرة صباحا  الصندوق الطلب واملبالغ املتعلقة بشراء الوحدات املطلوبة في الصندوق قبل الساعة  

 حال تسلم الطلب أو املبلغ بعد الوقت املحدد أعاله، فسيتم معاملته على أنه طلب ليوم التعامل التالي. 

 

 أقص ى فترة زمنية بين تسلم طلب اإلسترداد ودفع عوائده ملالك الوحدات: (ب

حدد عندها سعر اإلسترداد كحد    التالي لنقطة التقويم التي   الخامس  يتم دفع عوائد االسترداد ملالك الوحدات قبل اقفال العمل في اليوم  

 أقص ى.
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 القيود على التعامل في وحدات الصندوق:  (ج

 ال يوجد.

 

 الحاالت التي يتم معها تأجيل أو تعليق التعامل في وحدات الصندوق واإلجراءات املتبعة في تلك الحاالت: ( د

 يعلق مدير الصندوق التعامل في وحدات الصندوق في الحاالت التالية:  

 الصندوق. ب طلب من هيئة السوق املالية لتعليق اإلشتراك و اإلسترداد •

 اذا رأي مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصلحة مالكي الوحدات.  •

التعامل في األوراق املالية او األصول األخرى التي يملكها الصندوق، اما بشكل عام او بالنسبة اذا علق التعامل في السوق الرئيسة التي يتم فيها  •

 الي اصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول انها جوهرية لصافي اصول الصن

 

 طلبات اإلسترداد التي ستؤجل:  التي يجري بمقتضاها اختيار اإلجراءات ه( 

 ( من الئحة صناديق االستثمار الصادرة من هيئة السوق املالية:  61)  املادةلتأجيل عمليات االسترداد تخضع ألحكام  املنظمة األحكام

في أي يوم تعامل أكثر من   الوحدات  ملالكي  اإلسترداد  طلبات  جميع  نسبة  إجمالي  بلغ  إذا  إسترداد  طلبات  أي   تنفيذ  تأجيل  الصندوق   ملدير  يجوز  •

 % من صافي قيمة أصول الصندوق. 10

بناء على األسبقية وحجم االسترداد حيث يقوم مدير الصندوق بتنفيذ طلبات اإلسترداد املستلمة أوال   تؤجل التي  اإلسترداد طلبات أختيار يتم •

 ية فيتم تأجيلها الى يوم التعامل التالي. % من صافي قيمة أصول الصندوق. أما طلبات اإلسترداد املتبق10حدود  في وذلك

 

 األحكام املنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين: (و

بتعبئة النموذج الخاص املعد لهذا الغرض مع    هـر اآلخر الذي سيتم نقل الوحدات ل يقوم كال من حامل الوحدات الحالي واملستثم .1

واملوضحة حسب الفقرة    األخذ باإلعتبار اإلجراءات املتبعة من قبل مدير الصندوق فيما يتعلق باإلشتراك ألي مستثمر جديد في الصندوق 

   واألحكام طالشرو ( من هذه 9الفرعية )أ( من الفقرة )

 استثمار مدير الصندوق في الصندوق: (ز

( ريال  4,000,000) يين أربعة مال ر الصندوق االشتراك في الصندوق ابتداء من طرحه، وقد قام مدير الصندوق ابتداًء باستثمار مبلغ يجوز ملدي

. وهذا االجراء يعكس ثقة    مشاركته  تغيير نسبة ب  وقد يقوم مدير الصندوق سعودي في الصندوق  
ً
 للمستوى الذي يعتبر مناسبا

ً
مدير تدريجيا

 في الصندوق وفي استراتيجيته االستثمارية. وسيتم اإلفصاح عن إجمالي قيمة هذه االستثمارات في نهاية كل سنة مالية.  الصندوق 

 واإلسترداد في أي يوم تعامل:تراك شالتاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات اإل  (ح

ويكون آخر موعد لتلقي طلبات االشتراك واالسترداد عندما يتسلم مدير الصندوق   يمكن تقديم طلبات االشتراك واالسترداد خالل أي يوم عمل

وم التعامل. وفي حال تسلم  من اليوم الذي يسبق ي العاشرة صباحا    الطلب واملبالغ املتعلقة بشراء الوحدات املطلوبة في الصندوق قبل الساعة

 الطلب أو املبلغ بعد الوقت املحدد أعاله، فسيتم معاملته على أنه طلب ليوم التعامل التالي.
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 إجراءات تقديم طلبات اإلشتراك واإلسترداد:  ( ط

 الخميس من كل أسبوع باستثناء العطل الرسمية لسوق األسهم السعودية.  األحد الى يتم شراء واسترداد الوحدات في أيام التعامل من  .1

لتلقي طلبات االشتراك واالسترداد عندما يتسلم مدير   يمكن تقديم طلبات االشتراك واالسترداد خالل أي يوم عمل .2 ويكون آخر موعد 

من اليوم الذي يسبق يوم التعامل.     العاشرة صباحا  عة  الصندوق الطلب واملبالغ املتعلقة بشراء الوحدات املطلوبة في الصندوق قبل السا

 وفي حال تسلم الطلب أو املبلغ بعد الوقت املحدد أعاله، فسيتم معاملته على أنه طلب ليوم التعامل التالي.

بش .3 الخاصة  التعليمات  لتقديم  النهائي  املوعد  قبل  واملستلمة  املكتملة  واالسترداد  االشتراك  طلبات  جميع  تنفيذ  الوحدات يتم  راء 

 بناء على سعر وحدة الصندوق في يوم التعامل الالحق. ( من هذه الفقرة2) الفرعية واستردادها واملوضحة في الفقرة

 القيام  في  على املستثمر الراغب .4
ً
املعلومات املطلوبة في إتفاقية فتح الحساب اإلستثماري والتوقيع جميع  بتعبئة    اإلشتراك في الصندوق أوال

دير الصندوق لكي يتم من خالله تنفيذ عمليات االشتراك  دى مل استثماري  فتح حساب من أجل وتقديم جميع املستندات املطلوبةعليه 

 واالسترداد. 

على املشتركين الذين يرغبون في شراء وحدات الصندوق استيفاء وتسليم نموذج طلب االشتراك والتوقيع على الشروط واألحكام وتسليمها   .5

يثبت اإليداع في حساب الصندوق لدى البنك املعتمد. إذا تم الدفع بعملة غير الريال السعودي فسيتم    باإلضافة إلى ماصندوق  إلى مدير ال

 تحويل املبلغ املستلم إلى الريال السعودي ويتم تنفيذ االشتراك على أساس صافي قيمة املبلغ بالريال السعودي.

املباشر من حساب املستثمر لدى مدير الصندوق. وفي حال رغبة املستثمر أن يدفع قيمة    يتم استيفاء مبلغ االشتراك من خالل الخصم .6

  
ً
اشتراكه بطريقة أخرى عدا الخصم من الحساب، كشيك شخص ي أو شيك مصرفي أو حوالة بنكية، فسيتم اعتبار طلب االشتراك مكتمال

 ملا ورد في 
ً
  .الفقرةهذه ( من 2الفقرة الفرعية )عند التحصيل الفعلي ملبلغ االشتراك ويتم تنفيذه وفقا

 منه رسوم االشتراك املستحقة على صافي   .7
ً
يخصص للمستثمر عدد من الوحدات في يوم التعامل وتحسب بقسمة قيمة االشتراك مطروحا

 قيمة الوحدة كما في إغالق يوم التعامل املعني. ويبدأ االستثمار فور تخصيص الوحدات. 

شهادة ملكية للوحدات االستثمارية، بل يتم قيد جميع الوحدات االستثمارية في سجل الوحدات الذي يحتفظ  ال يحصل املستثمر على   .8

 يبين تفاصيل الوحدات 
ً
فيه مدير الصندوق بصيغة رقمية أو خطية أو بوسيلة الكترونية، ويتسلم كل مستثمر من مدير الصندوق إشعارا

 التي اشتراها املستثمر. 

سترداد جميع وحداته أو جزء منها وذلك من خالل تعبئة وتقديم طلب استرداد موقع من قبل املستثمر إلى مدير  يمكن للمستثمر طلب ا .9

في يوم العمل الذي   العاشرة صباحا  الصندوق خالل أي يوم عمل. وآخر موعد الستالم نماذج طلب االسترداد من املستثمر قبل الساعة  

 عد الوقت املحدد فسيتم معاملته على أنه طلب ليوم التعامل التالي.يسبق يوم التعامل وفي حالة تسلم الطلب ب

يحسب املبلغ الذي يستلمه املستثمر نتيجة طلبه لالسترداد بضرب عدد الوحدات املطلوب استردادها بصافي قيمة األصول للوحدة في  .10

 يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ طلبات االسترداد.  

ل قيد مبلغ عوائد االسترداد في حساب يتم دفع عوائد االسترداد إلى املستثمر بالعملة التي يتم االستثمار بها في الصندوق، وذلك من خال .11

 التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر االسترداد.  الخامس املشترك لدى مدير الصندوق قبل اقفال العمل في اليوم 

في الصندوق بوحدات صندوق آخر يديره مدير الصندوق، فسيقوم مدير الصندوق    في حال رغبة مالك .12 الوحدات استبدال وحداته 

بتحميل مالك الوحدات املصاريف املتعلقة باشتراكه بالصندوق اآلخر كرسوم اشتراك. ويتم تقويم وحداته في الصندوق عند االستبدال 

واملتعلقة    هذه الشروط واألحكام  املنصوص عليها في  (9الفقرة )ذ( من املادة )  بنفس طريقة تقويم االسترداد حسب التعليمات الواردة في

. ويتوجب على الراغب باالشتراك في الصندوق اآلخر التوقيع على الشروط واألحكام الخاصة  م طلبات اإلشتراك واإلستردادباجراءات تقدي

 بالصندوق اآلخر.
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 الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات اإلشتراك فيها أو نقلها أو استردادها:  (ي

( ريال سعودي للمؤسسات، الحد األدنى  50,000)  خمسون ألف  ( ريال سعودي لألفراد و10,000)عشرة آالف  الحد األدنى لالشتراك املبدئي هو  

(  10,000( عشرة أالف ريال سعودي لجميع املستثمرين. ويشترط على املستثمر االحتفاظ بمبلغ )10,000لالشتراك اإلضافي أو االسترداد هو )

( خمسون ألف ريال سعودي للمؤسسات كحد أدنى للرصيد ويحق ملدير الصندوق تصفية حساب  50,000ف ريال سعودي لألفراد و)عشرة آال 

 إلجراءات االسترداد 
ً
 الواردة في هذه الشروط واألحكام.املشترك في حال عدم االحتفاظ بالحد األدنى من الرصيد وذلك وفقا

 لصندوق جمعه ومدى تأثير  عدم الوصول إلى ذلك الحد األدنى في الصندوق:الحد األدنى للمبلغ الذي ينوي مدير ا (ك

م وذكر آنذاك أن الحد األدني املطلوب لبدء عمل الصندوق هو أربعون   2/11/2014بما أن شروط واحكام الصندوق صدرت ألول مرة بتاريخ 

 بجمع الحد األدنى خالل 40)
ً
 فترة الطرح األولي ثم بدأ عملياته بعد ذلك.( مليون ريال سعودي، وقد قام الصندوق مسبقا

( ماليين ريال سعودي او مايعادلها كحد  10اإلجراءات التصحيحية التي يمكن ان يقوم بها مدير الصندوق لضمان استيفاء متطلب العشرة ) (ل

 أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق: 

بالحد  يتبع مدير الصندوق تعليمات الهيئة، كما يتبع املتطلبات الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة من الهيئة فيما يتعلق

ماليين )عشرة ماليين(، سيقوم    10األدنى املتطلب استيفاؤه من صافي قيمة اصول الصندوق، و في حال قل صافي قيمة اصول الصندوق عن  

 الصندوق باتخاذ اإلجراءات التالية:   مدير

 ابالغ مجلس ادارة الصندوق بهذا الحدث. •

 متابعة اداء الصندوق و مستوى اصوله بشكل متواصل ملدة سته اشهر.  •

 إلجراءات اإلنهاء    املذكورة في الفقرة الفرعي •
ً
ة في حال انقضت فترة السته اشهر دون تصحيح، سيقوم مدير الصندوق بانهاء الصندوق وفقا

 )و( من الفقرة الرابعه من مذكرة املعلومات. 

الهيئة الصادر رقم ص/ بأنه حسب تعميم   
ً
( والذي تم فيه إعفاء مديري  2018/ 11/   29هـ )املوافق1440/ 03/ 21بتاريخ 18/ 6/7733/ 1علما

الصناديق أصول  لحجم  األدنى  الحد  من  العامة  فيالصناديق  املالية  السوق  هيئة  إدارة  مجلس  قرار  صدر  كما  املوافق     1440/3/6 ،  ه 

 .   2020/12/31بتمديد فترة اإلعفاء حتى   2018/11/14

 

 . سياسة التوزيع: 10

 الوحدات. رباح على حملة أع دخل أو ال يتم توزي

 

 . تقديم التقارير ملالكي الوحدات: 11

 : والسنوية األولية املالية الفترات ذلك في بما املالية، بالتقارير املتعلقة املعلومات ( أ

 
ً
 : يلي مما كل الصندوق  مدير يعد االستثمارية الصناديق الئحة من 71 املادة ملتطلبات وفقا

يوما من نهاية فترة التقرير وذلك في األماكن   70التقارير السنوية وأتاحتها  للجمهور خالل مدة ال تتجاوز يقوم مدير الصندوق بإعداد  •

 وبالوسائل املحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات. 
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وذلك في األماكن وبالوسائل املحددة ، يوما من نهاية فترة التقرير  35 خاللوأتاحتها للجمهور مدير الصندوق التقارير املالية األولية  يعد كما •

  في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات. 

يجب على مدير الصندوق إتاحه صافي قيمة األصول الحالية للصندوق للفحص من جانب مالكي الوحدات دون مقابل، وأتاحه جميع أرقام  •

 صافي األصول السابقة في األماكن وبالوسائل املحددة في الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات للصندوق. 

 عمل يوم( 15) خالللوحدات التي يمتلكونها وسجل صفقاتهم في وحدات الصندوق وذلك تزويد مالكي الوحدات ببيانات صافي قيمة أصول ا •

 .الصندوق  وحدات في صفقة كل من

  مدار على الصندوق  وحدات في صفقاته يلخص( الفترة خالل الوحدات تملك شخص أي ذلك في)بما  الوحدات  مالكي إلى سنوي  بيان إرسال  •

 . املالية السنة نهاية من عمل يوم( 30) تتجاوز  ال مدة خالل املالية السنة

 .سنوي  ربع كل بنهاية العام الصندوق  معلومات عن للسوق  اإللكتروني واملوقع الصندوق  ملدير اإللكتروني املوقع في اإلفصاح •

 .الصندوق  وحدات في باالشتراك قام  كلما الوحدات مالك إلى تأكيد إشعار •

 

 تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق:ب( أماكن ووسائل إتاحة 

( و املوقع www.Musharaka.coتتاح التقارير السنوية للصندوق بما في ذلك القوائم املالية املراجعة في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق: ) 

( ، ترسل اإلشعارات األخرى ان وجدت على العنوان البريدي و/ أو البريد اإللكتروني و/ www.tadawul.com.saتداول: )  –اإللكتروني للسوق  

 مبين في ؤسجالت مدير الصندوق.  أو كرسالة نصية و/ أو الفاكس ، كما هو 

 

 : السنوية املالية بالقوائم الوحدات مالكي تزويد وسائل( ج

 بالتواصل مع إدارة صناديق دون مقابل عن طريق  يستطيع املستثمرون أو املستثمرون املحتملين الحصول على تقارير الصندوق  
ً
طلبها خطيا

، أو من خالل املوقع اإللكتروني للسوق   www.musharaka.sa املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق اإلستثمار لدى مدير الصندوق أو من خالل 

 www.tadawul.com.saاملالية السعودية )تداول( 

 

 . سجل مالكي الوحدات: 12

م  يعد مدير الصندوق مسؤوال عن اعداد سجل محدث ملالكي الوحدات، وفقا ملتطلبات الئحة صناديق االستثمار، و حفظه في اململكة و يت

التعامل مع هذا السجل بمنتهى السرية. يمثل سجل مالكي الوحدات دليال قاطعا على ملكية الوحدات املثبته فيه. يمكن ملالكي الوحدات  

 الحصول على سجل مالكي الوحدات من مكتب مدير الصندوق او مكتب أمين الحفظ في الصندوق.  

 

   : . إجتماعات مالكي الوحدات13

 الوحدات:  ملالكي اجتماع عقد إلى فيها ُيدعى التي  الظروف

 . منه بمبادرة الوحدات ملالكي اجتماع لعقد الدعوة الصندوق  ملدير يجوز  •

 .الحفظ أمين  من كتابي تسلم طلب من أيام  ( 10)عشرة   خالل الوحدات مالكي مع الجتماع يجب على مدير الصندوق الدعوة •

 من أكثر أو مالك من كتابي أيام من تسلم طلب  ( 10)عشرة  خالل خالل الوحدات مالكي مع الجتماع يجب على مدير الصندوق الدعوة •

 الصندوق. وحدات قيمة من األقل على ٪( (25 أو منفردين مجتمعين  يملكون  الذين الوحدات مالكي

file:///C:/Users/h.hussain/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6A7IO6UG/www.Musharaka.co
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.musharaka.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 الوحدات: ملالكي اجتماع عقد إلى الدعوة إجراءات

الدعوة الجتماع الصندوق  اإللكتروني املوقع في ذلك  عن باإلعالن  الوحدات  مالكي تتم   إشعار وبإرسال ، للسوق  اإللكتروني واملوقع ملدير 

  (21عن واحد وعشرون ) تزيد ال وبمدة    االجتماع من األقل على (  10أيام ) عشرة قبل  الحفظ وأمين  مالكي الوحدات جميع إلى كتابي
ً
 يوما

  واإلشعار. املقترحة  في اإلعالن  ووقته والقرارات ومكانه االجتماع يتم تحديد تاريخو  ،االجتماع قبل

 :مالكي الوحدات جتماعاتإ في التصويت وحقوق  الوحدات مالكي تصويت طريقة

  الوحدات مالكي اجتماع يكون  ال •
ً
 وحدات قيمة من األقل على  %(25) مجتمعين  الوحدات يملكون  مالكي من عدد حضره إذا إال صحيحا

  الصندوق. 

 ذلك عن باإلعالن  ثان  بالدعوة الجتماع الفقرة )ت( أعاله، يقوم مدير الصندوق  ( من1 (الفقرة الفرعية  في املوضح النصاب ُيستوف ذا لمإ •

 االجتماع الثاني موعد قبل الحفظ وأمين  الوحدات مالكي جميع إلى كتابي إشعار للسوق وبإرسال اإللكتروني واملوقع اإللكتروني موقعه في

  الثاني االجتماع وُيعد   .أيام  (5) عن خمسة تقل ال بمدة
ً
 .االجتماع في الوحدات املمثلة نسبة كانت أيا صحيحا

الوحدات كتابة وفقا لصيغة التوكيل املعتمدة لدى مدير الصندوق والتي  مالكي اجتماع في لتمثيله له وكيل تعيين  مالك وحدات لكل يجوز  •

الوحدات   مالكي اجتماعات حضور  في الوكيل حق على صريح بشكل تنص نظامية  أو شرعية وكالة بموجب أو ،الدعوة لإلجتماعترفق مع 

 .أيام ثالثة عن تقل ال بمدة اإلجتماع موعد قبل الوكالة من بنسخة الصندوق  مدير تزويد يتم أن  على أعمالها جدول  بنود والتصويت على

 ال ،ذلك خالف على التوكيل في ينص لم ما ،إليه يؤجل الحق اجتماع أي أو لصدوره التالي مالكي الوحدات الجتماع  ساري  التوكيل يكون   •

  كان  لحامل الوحدات إذا يجوز 
ً
 الحديثة.   التقنية وسائل عبر عنه نيابة الوحدات مالكياجتماع  لحضور  آخر شخص توكيل - طبيعيا شخصا

   .وسيلة بأي للحضور  شخص آخر وتوكيل الوحدات مالكي اجتماع حضور  بين  يجوز لحامل الوحدات الجمع ال •

 .االجتماع وقت يمتلكها كل وحدة عن الوحدات مالكي اجتماع في واحد بصوت اإلدالء وحدات مالك لكل يجوز   •

العالقة    ذات واملستندات أعمالها  جداول قراراتها واإلطالع على  على والتصويت مداوالتها في واالشتراك الوحدات  مالكي اجتماعات عقد يجوز  •

  وذلك الحديثة التقنية وسائل بواسطة
ً
 يلي: ملا وفقا

 .وصوتي مرئي واملساهمين ونقل الشركة  بين  مباشر اتصال طريق عن حامل الوحدات  مشاركة تكون  أن  •

 .القرارات على والتصويت ناقشةالرأي وامل وإبداء العروض ومتابعة واالستماع  بفعالية املشاركة لحامل الوحدات  يتاح أن  •

 أن  على ،-االجتماعات هذه يحضروا لم وإن -اجتماعات حملة الوحدات  أعمال جدول  بنود على لحملة الوحدات اآللي التصويت إتاحة يجوز  •

 .عنهم نيابة للحضور  وكالء  تعيين  إلى دون الحاجة اإلجتماع، خالل أو قبل سواءً  بأصواتهم، اإلدالء اآللي لحملة الوحدات التصويت يتيح

 ومنحهم الدعوة، في املحدد املكان  في االجتماعات تلك عقد دون  التقنية الحديثة، وسائل بواسطة حملة الوحدات اجتماعات عقد يحول  ال •

  االجتماعات تلك حضور  حق
ً
 .شخصيا

 وحملة الوحدات الحديثة التقنية بواسطة وسائل الوحداتحملة  اجتماع في املشاركين  نسبة الوحدات التي يملكها حملة الوحدات تحتسب •

  املصوتين 
ً
 .االجتماع لصحة عقد الالزم النصاب ضمن آليا

 (. %51تكون املوافقة على القرارات باألغلبية بنسبة ) •

 

 وتصفية الصندوق :   انهاءه( 

يجوز ملدير الصندوق إنهاء الصندوق إذا تبين له أن قيمة أصول الصندوق تحت اإلدارة غير كافية لتبرير التشغيل االقتصادي للصندوق، أو  

حال استمرار انخفاض صافي    في  في حالة حدوث أي تغيير في األنظمة أو أي ظروف أخرى يرى مدير الصندوق أنها سبب كاف إلنهاء الصندوق .  

أشهر متواصلة، ودون الحصول على استثناء او موافقة من   6( مليون ريال سعودي ملدة أكثر من    10مبلغ ال عشرة )   عنصندوق  اصول ال

 للفترة الزمنية املناسبة.   االستمرارلى عهيئة السوق املالية 
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 تالية:  سيقوم مدير الصندوق باإلجراءات ال الصندوق  إنهاء تستوجب التي  الحاالت منفي حالة حصول أي 

  ومالكي الوحدات الهيئة إشعار •
ً
  (21واحد وعشرون ) عن تقل ال مدة قبل كتابيا

ً
فيه، وذلك في حالة  إنهاء الصندوق  املزمع التاريخ من يوما

 رغبة مدير الصندوق انهائه.  

، حيث يتم تسديد الديون وااللتزامات  فور إنتهاء الصندوق وذلك دون اإلخالل بشروط الصندوق  القيام بإجراءات تصفية أصول الصندوق  •

 من نهاية إجراءات التصفية  30املتعلقة بالخصوم وأما األصول املتبقية من التصفية فيتم توزيعها على املشاركين خالل ثالثون )
ً
( يوما

 الوحدات ويتم إصدار تأكيد من مدير الصندوق بذلك.   وبالنسبة التي تمثلها وحداتهم منسوبة إلى إجمالي

في حالة بدء تصفية الصندوق، فإنه لن يتم القيام بأي توزيعات للمستثمرين ما لم يتم تصفية كافة أصول الصندوق واستالم حصيلة   •

 التصفية بواسطة مدير الصندوق.  

 .تهتصفي ومدة العام الصندوق  مدة عن انتهاء للسوق  اإللكتروني املوقعو  اإللكتروني موقعه في باإلعالن  الصندوق  مدير يقوم •

 

 :الوحدات مالكي . حقوق 14

 الحصول على نسخة محدثة من شروط و احكام الصندوق و مذكرة املعلومات باللغة العربية بدون مقابل.  •

( من الئحة 71، ووفقا للمادة )مذكرة املعلومات من التاسعة الحصول على التقارير و البيانات الخاصة بالصندوق حسب ما ورد في الفقرة   •

 صناديق اإلستثمار " تقديم التقارير الي مالكي الوحدات. 

املعلومات و ارسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه   بأي تغييرات مهمة في شروط و احكام الصندوق و مذكرةوالهيئة اشعار مالكي الوحدات   •

 .   هيوما من سريان 21ويجب اال تقل فترة األشعار عن 

بأي تغييرات واجبة اإلشعار في شروط و احكام الصندوق و مذكرة املعلومات و ارسال ملخص بهذا التغيير  والهيئة اشعار مالكي الوحدات  •

 .   همن سريانأيام  8عن  قبل سريانه ويجب اال تقل فترة األشعار

  الحصول على موافقة مالكي الوحدات من خالل قرار صندوق عادي على اي تغيير اساس ي في شروط و احكام الصندوق و مذكرة املعلومات.  •

 بالتغيير األساس ي:   ويقصد

o  هالتغيير املهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعت   . 

o  على حقوقهم أو   جوهري على مالكي الوحدات و   تأثير سلبي   هالتغيير الذي قد يكون ل . 

o  تأثير في وضع املخاطر للصندوق العام.    هالتغيير الذي يكون ل 

o     .االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير للصندوق 

o ندوق. تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلن بها مدير الص  ى ي حاالت أخر أ 

 ادارة   •
ً
لشروط وأحكام الصندوق والئحة صناديق  ملذكرة املعلومات وااصول الصندوق بما يحقق اقص ى مصلحة ملالكي الوحدات، وفقا

 اإلستثمار. 

 وضع اجراءات اتخاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ الجوانب اإلدارية للصندوق.    •

ادارة اعمال الصندوق واستثمارات املشاركين فيه بأقص ى درجات السرية و جميع األوقات ، وذلك ال يحد من حق السلطة التنظيمية    •

للصندوق )هيئة السوق املالية( في اإلطالع على سجالت الصندوق ألغراض اإلشراف النظامي. كما ان تتم مشاركة معلومات مالكي الوحدات 

ضرورية الالزمة لفتح حساب املستثمر و تنفيذ عملياته و اإللتزام باألنظمة املطبقة مع الجهات الرقابية املختصة او اذا كان  اال في الحاالت ال

 في مشاركة املعلومات ما يحقق مصلحة ملالكي الوحدات. 
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 تظهر الرسو   •
ً
تعاب الفعلية و معلومات و األ مالحصول على نسخة محدثة من شروط و احكام الصندوق و مذكرة املعلومات سنويا

 الصندوق عند طلبها.  

o   ( من التاريخ املزمع انهاء الصندوق 21اشعار مالكي الوحدات كتابيا في حال رغبة مدير الصندوق في انهاء الصندوق قبل مدة ال تقل عن 
ً
( يوما

 بشروط و احكام الصندوق.  بمذكرة معلومات و الل خفيه دون اإل 

o    في  دفع عوائد اإلسترداد خالل الزمنية املنصوص عليها  الصندوق وفي الئحة صناديق  الخاصة بشروط و احكام  مذكرة املعلومات والالفترة 

 اإلستثمار. 

o    .يحق ملالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان اي تغيير مهم دون فرض اي رسوم استرداد 

o  الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية و التعليمات السارية باململكة   اي حقوق اخرى ملالكي الوحدات تقرها األنظمة و اللوائح التنفيذية

 العربية السعودية ذات العالقة. 

 

 . مسؤولية مالكي الوحدات: 15

  في  إال   الصندوق   وإلتزامات  ديون   عن   والفي الصندوق أو جزء منه، اليكون مالك الوحدات مسؤ   إلستثماره  الوحدات  مالكي  خسارة  عدا  فيما

لفرص    تقويمه  عند  أعالة  املذكورة  املخاطر  لعوامل  خاصة  عناية  يعطي  أن   مستثمر  كل  وعلى  ‘  الصندوق   في  وحدات  من  مايمتلكه  حدود

 اإلستثمار في الصندوق.  

 

 . خصائص الوحدات:16

 يتضمن الصندوق فئة واحدة من الوحدات حيث تتساوي جميع الوحدات في الحقوق واإللتزامات. 

 

 شروط وأحكام الصندوق:  غييرات في . الت17

 : االستثمار صناديق الئحة بموجب املحددة واإلشعارات واملوافقات الصندوق  وأحكام شروط  لتغيير املنظمةاألحكام أ. 

 57، 56يخضع هذا الصندوق لجميع األحكام املنظمة لتغيير شروط وأحكام صناديق االستثمار العامة واملوافقات واإلشعارات بموجب املواد 

 من الئحة صناديق االستثمار.  58و

أو أي وثائق أخرى ذات  بامتالك وحدات الصندوق يوافق املشارك على شروط وأحكام الصندوق الواردة في هذه النشرة. وبنود طلب االشتراك

 عالقة بالصندوق ستحكم العالقة بينه وبين مدير الصندوق. 

 

 اإلجراءات التي ستتبع لإلشعار عن أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق:  .ب

ت واإلفصاح بعد أخذ موافقة مالكي الوحدات وهيئة السوق املالية على التغييرات األساسية سوف يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدا

 ( أيام من سريان التغيير. 10عن تفاصيل التغييرات األساسية في موقعه اإللكتروني واملواقع اإللكتروني للسوق وذلك قبل )
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( يوم من سريان التغيير، واإلفصاح في  21يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات وهيئة السوق املالية عن التغييرات املهمة وذلك قبل )

 ( أيام من سريان التغيير. 10اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق عن تفاصيل التغييرات املهمة قبل )موقعه 

 ( قبل  وذلك  اإلشعار  واجبة  التغييرات  املالية عن  السوق  وهيئة  الوحدات  مالكي  بإشعار  الصندوق  مدير  التغيير،  8يقوم  أيام من سريان   )

 ( يوم من سريان التغيير. 21لكتروني للسوق عن تفاصيل التغييرات واجبة اإلشعار خالل )واإلفصاح في موقعه اإللكتروني واملوقع اإل

 اإلشعار على الشروط واألحكام في تقارير الصندوق العام.  والواجبة يقوم مدير الصندوق ببيان تفاصيل التغييرات األساسية واملهمة 

 

 . إنهاء صندوق اإلستثمار:  18

 : هافي ملدير الصندوق إنهاء الصندوق يجوز الحاالت التي  .أ

 رغبة مدير الصندوق في انهاء الصندوق و عدم استمراره.  •

انخفاض صافي قيمة اصول الصندوق عن الحد األدنى املحدد في الئحة صناديق اإلستثمار ولتعليمات و التعاميم الصادرة من   •

 .  هيئة السوق املالية

 

 :في حالة تحقق إحدى الحاالت أعاله الصندوق جراءات التي سيتخذها مدير اإل  .ب

 برغبته في ذلك قبل مدة ال  •
ً
اذا رغب مدير الصندوق في انهاء الصندوق العام، فيجب عليه اشعار الهيئة و مالكي الوحدات كتابيا

 من التاريخ املزمع انهاء الصندوق فيه بعد الحصول على موافقة مجلس ادارة الصندوق، دو 21تقل عن )
ً
ن اإلخالل بشروط ( يوما

 و احكام الصندوق. 

يحق ملدير الصندوق انهاء الصندوق في حال إنخفاض اصول الصندوق بشكل كبير و عدم وجود الجدوى اإلقتصادية لتشغيل   •

ا الصندوق او في اي حالة يرى الصندوق انها تمثل سببا و جيها إلنهاء الصندوق مثل: التغيير في األنظمة و اللوائح التي يخضع له 

الصندوق، و تركز استثمارات الصندوق في عدد قليل من املستثمرين، عدم وجود استثمارات مالئمة للصندوق، تاسيس صناديق  

 بديلة مديرالصندوق تنشد نفس األهداف. 

على سيقوم مدير الصندوق بسداد اإللتزامات املستحقة على الصندوق من اصول الصندوق و توزيع املبالغ املتبقية )إن وجدت(  •

مالكي الوحدات املسجلين في تاريخ التصفية على اساس تناسبي على مالكي الوحدات بنسبة ما يملكه كل منهم من وحدات وذلك 

 يوم من نهاية إجراءات التصفية.  30خالل فترة 

عن  www.tadawul.com.saملوقع اإللكتروني للسوق وا  www.musharaka.coيعلن مدير الصندوق في موقعه اإللكتروني  •

 انتهاء مدة الصندوق العام و تصفيته.  

 

 

 

 

 

 

http://www.musharaka.co/
http://www.tadawul.com.sa/
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  . مدير الصندوق: 19

 ومسؤولياته:  وواجباته مدير الصندوق  مهام -أ

اإللتزام بجميع األنظمة و اللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية و التعليمات السارية باململكة العربية السعودية   •

ذات العالقة بعمل الصندوق بما في ذلك متطلبات الئحة صناديق االستثمار و الئحة األشخاص املرخص لهم، بما في ذلك واجب األمانه 

 وحدات، و الذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم و بذل الحرص املعقول. تجاه مالكي ال

 لشروط الصندوق و احكامه و مذكرة املعلومات واداء جميع مهماته   •
ً
إدارة أصول الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 فيما يتعلق بسجل مالكي الوحدات. 

 يذ الجوانب اإلدارية للصندوق، و طرح وحدات الصندوق و عمليات الصندوق. وضع اجراءات اتخاذ القرارات الواجب اتباعها لتنف •

 التأكد من دقة شروط واحكام الصندوق و مذكرة املعلومات و انها واضحة و كاملة و صحيحة و غير مضللة.   •

بشكل مباشر ام كلف بها  يعد مدير الصندوق مسؤوال عن اإللتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤولياته وواجباته  •

 جهة خارجية بموجب احكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم.  

يعد مدير الصندوق مسؤوال تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال او اهمال او سوء تصرف او تقصير   •

 متعمد. 

املخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وتتضمن تلك السياسات و اإلجراءات  يعد مدير الصندوق السياسات و اإلجراءات لرصد •

 القيام بعملية تقويم املخاطر بشكل سنوي على األقل. 

 يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة املطابقة واإللتزام للصندوق، و يزود الهيئة بنتائج التطبيق بناء على طلبها.   •

 تعيين مدير صندوق من الباطن: حق مدير الصندوق في  -ب

ولكن تبقى املسؤولية النهائية على مدير الصندوق حتى عند تعيين تابع أو أي طرٍف آخر    مدير صندوق من الباطن   دوق تعيين يجوز ملدير الصن

 .للقيام بتلك األعمال

 األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله:  -ج

  إجراء أي اتخاذ و  الصندوق  مدير عزل  للهيئة
ً
،   تراه آخر تدبير أي اتخاذ  أو الصندوق  لذلك بديل صندوق  مدير لتعيين  تراه مناسبا

ً
مناسبا

 :اآلتية الحاالت من أي وقوع حال في وذلك

 .لهم املرخص الئحة األشخاص بموجب بذلك الهيئة إشعار دون  اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق  مدير توقف •

 .قبل الهيئة  من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق  مدير ترخيص إلغاء •

   .اإلدارة نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الصندوق  مدير من الهيئة إلى طلب تقديم •

 .التنفيذية لوائحه أو بالتزام النظام جوهريا الهيئة تراه بشكل أخل قد الصندوق  مدير أن  الهيئة رأت إذا •

 لدى مدير مسجل آخر شخص وجود عدم مع أو استقالته عجزه أو الصندوق  أصول  يدير الذي االستثمارية املحفظة مدير وفاة •

املحفظة، وفي هذه الحالة، يقوم مدير الصندوق  مدير يديرها الصناديق التي  أصول  أو أصول الصندوق  إدارة على قادر الصندوق 

 بإشعار الهيئة خالل يومين من حدوث أي منها.

  جوهرية.  أهمية ذات أنها معقولة أسس عل بناءً  الهيئة ترى  أخرى  حالة أي •
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 . أمين الحفظ: 20

   ومسؤولياته: وواجباته أمين الحفظ مهام .أ

 ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء قام بتأدية مسؤولياته بشكل مباشر أم مكلف بها   •
ً
 عن التزاماته وفقا

ً
يعد أمين الحفظ مسؤوال

 بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص املرخص لهم.
ً
 ثالثا

ً
 طرفا

يعد امين الحفظ مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله او اهماله او سوء   •

 تصرفه املتعمد او تقصيره املتعمد. 

مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن إتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح  •

 بحفظ اصول الصندوق.

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

رٍف آخر للقيام الحفظ تعيين أمين حفظ من الباطن ولكن تبقى املسؤولية النهائية على أمين الحفظ حتى عند تعيين تابع أو أي ط  يجوز ألمين 

 بتلك األعمال.  

 أو استبداله: أمين الحفظاألحكام املنظمة لعزل  .ت

 :اآلتية الحاالت من أي حال وقوع في مناسبا تراه تدبير أي اتخاذ أو الصندوق  مدير من املعين  الحفظ أمين  عزل  للهيئة

 .الئحة األشخاص املرخص لهمتوقف أمين الحفظ عن مارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب  •

  .إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة  •

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

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

 .أي حالة أخرى ترى الهيئة بناًء على أسس معقولة أنها ذات أهمية جوهرية •

كما يجوز ملدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب اشعار كتابي اذا رأى بشكل معقول ان عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات،  •

 بذلك ال
ً
 ى الهيئة ومالكي الوحدات.ويرسل مدير الصندوق اشعارا
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 الي اعمال  
ً
 ملعاييراملراجعة  مسؤولية املحاسب القانوني تتمثل في إبداء الرأي على القوائم املالية إستنادا

ً
املراجعة التي يقوم بها و التي تتم وفقا

تنفيذ أعمال املراج إلتزام املحاسب بمتطلبات أخالقيات املهنة و تخطيط و  التي تتطلب  العربية السعودية، و  في اململكة  عة  املتعارف عليها 

 القيام  للحصول على درجة معقولة من التأكد بأن القواءم املالية خالية من األخطاء ال
ً
جوهرية.تتضمن مسؤوليات املحاسب القانوني أيضا

ية  بإجراءات الحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ و اإليضاحات الواردة في القوائم املالية. باإلضافة الي تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسب

 عام للقوائم املالية.املتبعة و معقولية التقديرات املحاسبية املستخدمة، باإلضافة الي تقييم العرض ال

 :االستثمار لصندوق  القانوني املحاسب الستبدال املنظمة األحكام       . ج

القانوني.  1 املحاسب  استبدال  الصندوق  ملدير  على  بعد  يجوز  الصندوق   الحصول  إدارة  انتفاء صفة    في  موافقة مجلس  او  انتقاص  حالة 

 يه مصلحة للصندوق وحملة الوحدات.مدير الصندوق ف كان ذلك حسب رأي حالفي  اإلستقاللية املطلوبة

 ة مختصة بسحب أو تعليق رخصة املحاسب القانونيطصدور قرار من جهة تنظيمية أو قضائية أو سلفي حال  .2

 قصوره في اداء مهامه التعاقدية بما يضر بمصلحة الصندوق وحملة الوحدات. .3

القانوني على مواصلة مهامه   .4 العدم مقدرة املحاسب  بناء على تقدير مدير  صندوق أو بموجب إشعار خطي من  بكفاءة وفاعلية 

   سب القانوني. احامل

 

 . أصول الصندوق:  22

 .الصندوق  لصالح الحفظ أمين  بواسطة محفوظة الصندوق  أصول  تكون  (أ

 .عمالئه اآلخرين أصول  أصوله وعن عن استثماري  صندوق  كل أصول  بفصل الحفظ يتقيد أمين  (ب

 أو  اطنالب نم ندوق الص ديرم أو ندوق الص ديرمل ون يك وال . اعةمش ةملكي  داتالوح الكيمل اعيجم كلبش ةمملوك ندوق الص   ول تكون أص (ج

 إال ول،األص كبتل قيتعل افيم ةمطالب أو  ندوق الص ول أص في لحةمص  أي   وزعامل أو ورةاملش مقدم أو الباطن من الحفظ أمين  أو الحفظ  ين أم

  وزعامل أو املشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين  أو الحفظ أمين  أو الباطن  نم ندوق الص ديرم أو ندوق الص ديرم ان ك  إذا
ً
  دات لوح مالكا

  كان أو ، ه ملكيت حدود في كوذل  الصندوق،
ً
فصح االستثمار  صناديق  ةالئح امأحك بموجب املطالبات بهذه مسموحا

ُ
 الشروط هذه في عنها وأ

 .املعلومات مذكرة أو واألحكام

 

 الوحدات:  مالك من . إقرار23

مشاركة   بصندوق  الخاصة  واملالحق  الرئيسة  املعلومات  وملخص  املعلومات  ومذكرة  واألحكام  الشروط  بقراءة  قمنا   / قمت  لألسهم  لقد 

وفهما وقبولها واملوافقة عى خصائص الوحدات التي اشتركت / اشتركنا فيها، وتم الحصول على نسخة من هذه اإلتفاقية والتوقيع   السعودية 

  عليها .

 

 


