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 والصكوك   ة للمرابحاتمشاركصندوق 

Musharaka Murabahat & Sukuk Fund 

 الشروط واألح�ام 

 MCL-1135-06-01-08-19رقم االعتماد الشر��: 

 
 فئتھ ونوعھ اسم الصندوق و  )أ

 صندوق مشاركة للمرابحات والص�وك صندوق أسواق نقد عام مفتوح 

 مدير الصندوق  )ب

رقم    مساهمة مقفلة  شركة املاليةشركة مشاركة   ال��خيص  بموجب  املالية  السوق  هيئة  قبل  سوق مالية من   13169-27سعودية مرخصة كمؤسسة 

 ) "مدير الصندوق ، ""مشاركة("

جتمع�ن  روجعت شروط وأح�ام الصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت املوافقة عل��ا. و�تحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق م  )ج

صندوق  ومنفردين �امل املسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة �� الشروط واألح�ام. كذلك يقر و�ؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير ال

 ام غ�� مضللة. ب�حة واكتمال املعلومات الواردة �� الشروط واألح�ام، و�قرون أيضا و�ؤكدون أن املعلومات والبيانات الواردة �� الشروط واألح�

الهيئة أي مسؤولية عن محتو�ات شروط وأح�ام الصندوق، وال �عطي هيئة السوق    لوافقت هيئة سوق املال ع�� طرح وحدات صندوق االستثمار. ال تتحم )د

ثمار فيھ، وتؤكد أن قرار  املالية أي توصية �شأن جدوى االستثمار �� الصندوق من عدمھ، وال �ع�ي موافق��ا ع�� طرح وحدات الصندوق توصي��ا باالست

 االستثمار �� الصندوق �عود للمستثمر أو من يمثلھ. 

املعينة   تم اعتماد صندوق مشاركة للمرابحات والص�وك ع�� انھ صندوق استثمار متوافق مع املعاي�� الشرعية ا�جازة من قبل �جنة الرقابة الشرعية )ه

 لصندوق االستثمار. 

األخرى   )و واملستندات  الصندوق  وأح�ام  املال  شروط  سوق  هيئة  من  الصادرة  االستثمار  صناديق  لالئحة  ووا�حة خاضعة  �املة  معلومات  وتتضمن 

 و�حيحة وغ�� مضللة عن صندوق االستثمار 

بتمعن قبل اتخاذ أي قرار  بحات والص�وك  مشاركة للمرا  خرى املتعلقة بصندوق يجب ع�� املستثمر�ن ا�حتمل�ن قراءة الشروط واألح�ام واملستندات األ  )ز

 استثماري �شأن الصندوق. 

 تقار�ره.  ضمنيحق للمستثمر�ن االطالع ع�� أداء الصندوق  )ح

 .  نن�ح املستثمر�ن بقراءة شروط وأح�ام الصندوق وفهمها. و�� حال �عذر فهم شروط وأح�ام الصندوق، نن�ح باألخذ بمشورة مستشار م�ي )ط

 
بناًء ع�� قرار مجلس الهيئة املتضمن اعتماد �عديل صندوق  ال�عكس التحديثات ع��    مشاركة للمرابحات والص�وك  صندوق أح�ام  هذه الن�خة من شروط و 

صناديق  م �� موقع الهيئة حيث تضمنت التعديالت ضرورة ال��ام 01/03/2021الئحة صناديق االستثمار والئحة صناديق االستثمار العقاري واملعلن ع��ا بتار�خ 

 بامل�حق رقم (
ً
 عاما

ً
 بامل�حق رقم (1االستثمار املطروحة طرحا

ً
 ) من الئحة صناديق االستثمار.11) والصناديق املطروحة طرحا خاصا
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 م�خص الصندوق 

 
 Musharaka Murabahat and Sukuk Fund  –صندوق مشاركة للمرابحات والص�وك اسم صندوق االستثمار 

 .  مفتوحصندوق أسواق نقد عام  فئة الصندوق/نوع الصندوق 

 شركة مشاركة املالية ("مشاركة")  اسم مدير الصندوق 

تحقيق عوائد جيدة للمستثمر�ن ع�� املدى القص�� واملتوسط والعمل ع�� ا�حافظة ع�� رأس املال املستثمر   هدف الصندوق 

 حسب ا�حاجة بأمثل طر�قة إلدارة ا�خاطر  االس��داد إم�انيةوتوف��  

 منخفض  مستوى ا�خاطر 

 للمؤسسات. ) ر�ال سعودي 50,000) ر�ال سعودي لأل�خاص (10,000ا�حد األد�ى لالش��اك ( ا�حد األد�ى لالش��اك واالس��داد 

 الرسمية للبنوك أو السوق السعودي أي يوم عمل (من األحد إ�� ا�خميس) باستثناء أيام العطل  أيام التعامل/ التقييم 

يوم العمل التا�� ليوم التقو�م، و�تم ا�حصول ع�� أسعار التقو�م من م�اتب مدير الصندوق أو من املوقع   أيام اإلعالن 

 اإللك��و�ي ملدير الصندوق و / أو تداول 

 م ال�ي تم ف��ا تحديد سعر االس��دادقبل إقفال العمل �� اليوم الرا�ع التا�� لنقطة التقو� موعد دفع قيمة االس��داد 

 ر�ال سعودي 10 االسمية)  (القيمةسعر الوحدة عن الطرح األو�� 

 ر�ال سعودي عملة الصندوق 

 مفتوح املدة وال يوجد تار�خ استحقاق مدة صندوق االستثمار 

 م  8/3/20220تم بدء عمليات الصندوق بتار�خ   تار�خ بدء الصندوق 

ــــــــــــنـــدوق بتـــار�خ   تار�خ إصدار الشروط واألح�ام، وآخر تحديث لها  ــــــــــــروط وأح�ـــام الصـ ـــــــــــــــدرت شـ ـــــــــــــــــــــــــ املوافق  28/4/1441أصـ بتـــار�خ م وا�حـــدثـــة   26/12/2019هــ

 م  18/08/2022ه املوافق 20/01/1444

 ال يوجد رسوم االس��داد املبكر 

 . ) معدل الفائدة ع�� الر�ال السعودي ملدة شهرSIBIDمؤشر سايبد ( اإلس��شادي املؤشر 

 مشاركة املاليةشركة  اسم مشغل الصندوق 

 شركة إتقان املالية   اسم أم�ن ا�حفظ 

  إم)أر إس (املتحدون لالستشارات املهنية ا�حاسبون شركة  اسم مراجع ا�حسابات  

 من % 0.45 رسوم إدارة الصندوق 
ً
 وتدفع شهر�ا

ً
 تحتسب يوميا

ً
 صا�� قيمة أصول الصندوق سنو�ا

 ال يوجد رسوم االش��اك واالس��داد 

.  25,000 رسوم أم�ن ا�حفظ  
ً
 وتدفع شهر�ا

ً
 ر�ال سنو�ا، وتخضع ملراجعة سنو�ة و�تم دفعها من أصول الصندوق.  وتحتسب يوميا

 ال ينطبق مصار�ف التعامل 

رسوم ومصار�ف ناتجة عن التعامل وا�خدمات املقدمة من الغ�� أو من األطراف ذوو العالقة مثل ا�خدمات ��   رسوم ومصار�ف أخرى 

  إال جميع األحوال ل�ن يتم خصم    و��%  0.5تتجاوز    أالاملتوقع    ومنالن��ية    واملصار�فالقانونية واالستشار�ة  

 الفعلية  والرسوماملصار�ف 

 ينطبقال  وجدت)   (إنرسوم األداء 
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    قائمة املصط�حات 

 

للمشــاركة تم تأســيســھ ك��تيب �عاقدي   صــندوق مشــاركة للمرابحات والصــ�وك ("الصــندوق")، هو برنامج اســتثمار جما�� مفتوح الصندوق 

 بواسطة هيئة السوق املالية ب�ن مدير الصندوق واملستثمر�ن وتم ترخيصھ

) بتصـــر�ح من 2051056409املالية، شـــركة مســـاهمة مغلقة تأســـســـت �� مدينة ا�خ��، وتحمل �ـــجل تجاري رقم (شـــركة مشـــاركة  مدير الصندوق 

 ) 27-13169هيئة سوق املال (

ــــــــــــــــ املوافق  3/12/1427بتار�خ   1-219-2006الالئحة الصــــادرة بذات املســــ�ى عن مجلس هيئة الســــوق املالية بموجب قرارها رقم   الئحة صناديق االستثمار هــ

 م (أو أي �عديالت أخرى تتم عل��ا من وقت آلخر). 24/12/2006

�ن مدير الصـــــندوق واملســـــتثمر�ن من اتخاذ قرار �ع�ي هذه الشـــــروط واألح�ام وال�ي بموج��ا يتم تنظيم عمل الصـــــندوق والعالقة ب الشروط واألح�ام 

 مب�ي ع�� معلومات �افية ومدروسة فيما يتعلق باالستثمار املطروح عل��م.

�� أدوات الدين قصــــــــ��ة األجل و�عت�� الوظيفة األســــــــاســــــــية لهذه األدوات إيجاد الســــــــيولة للشــــــــر�ات واألفراد وا�ح�ومات من أجل  أدوات أسواق النقد

ــــــــــار�ة والو�الة مواجهة احتياجا� ــــــــــرعية املرابحة واملضـ ــــــــــوابط الشـ ــــــــــمل العقود املتوافقة مع الضـ ــــــــــ��ة األجل وال�ي �شـ �ا النقدية قصـ

 واإلجارة واملشاركة وأي عقد آخر متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق.  

ن الثمن أو بمبلغ مقطوع ســـواء وقعت من بيع ســـلعة بمثل الثمن الذي اشـــ��اها بھ البائع مع ز�ادة ر�ح معلوم متفق عليھ، بنســـبة م املرابحات

دون وعد ســــابق و�� املرابحة العادية، أو وقعت بناء ع�� وعد بالشــــراء من الراغب �� ا�حصــــول ع�� الســــلعة عن طر�ق املؤســــســــة 

 و�� املرابحة املصرفية.

 ي�ون �خصا مرخصا لھ، أو �خصا مستث�ى، أو شركة استثمار�ة، أو منش أطراف نظ��ة
ً
 أه خدمات مالية غ�� سعودية.�ع�ي عميال

بورز،    اند�ع�ي التصـــــــنيف الصـــــــادر عن إحدى جهات التصـــــــنيف ا�حلية/الدولية، بما ف��ا ع�� ســـــــبيل املثال ال ا�حصـــــــر ســـــــتاندرد   التصنيف االئتما�ي

وموديز، وفيتش وال�ي تبدي رأ��ا �شـــــأن مســـــتوى ا�جدارة االئتمانية لدى ا�جهة املصـــــدرة وقدر��ا ع�� الوفاء بال��اما��ا تجاه مال�ي 

 األوراق املالية.

شروع مع�ن متوافق شهادات متساو�ة القيمة تمثل ملكية شائعة �� األصول واملنافع واالمتيازات واالل��امات املالية أو أية أصول مل الص�وك

 مع ضوابط وأح�ام الشريعة اإلسالمية.

 يتم احتساب آجال االستحقاق لألوراق املالية ال�ي �ستثمر ف��ا الصندوق �اال�ي: آجال االستحقاق

  12املرابحات: ت��اوح آجال استحقاق املرابحات من أسبوع ا��  •
ً
 شهرا

اؤها �غرض بيعها قبل أن تصــل ا�� تار�خ اســتحقاقها ويعت��  الصــ�وك املقتناه �غرض املتاجرة: الصــ�وك ال�ي يتم شــر  •

 تار�خ استحقاقها املدة الزمنية املطلو�ة لتسو���ا.

 الص�وك املقتناه ا�� تار�خ االستحقاق: الص�وك ال�ي يتم شراؤها �غرض االحتفاظ ح�ى تار�خ استحقاقها. •

 دة الزمنية املطلو�ة لتسو���ا.وحدات �� صناديق استثمار�ة مماثلة: �عت�� تار�خ استحقاقها امل •

  صناديق أسواق النقد
ً
ــــــــــــوق املـاليـة أو هيئـات تنظيميـة خليجيـة أو أجنبيـة وفقـا ــــــــــــتثمـار�ـة ذات طرح عـام واملوافق عل��ـا من قبـل هيئـة السـ ــــــــــــنـاديق اسـ �� صـ

لتنظيم بلد آخر خاضــــع لتنظيم مســــاوي ع�� األقل لذلك املطبق ع�� صــــناديق االســــتثمار �� اململكة العر�ية الســــعودية و�ســــتثمر 

 وت�ون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.    �ش�ل رئي��ي �� أدوات أسواق النقد

م (أو أي �عديالت أخرى   31/7/2003ه املوافق 2/6/1424) بتار�خ 30نظام السوق املالية الصادر بموجب املرسوم املل�ي رقم (م/ النظام

 تتم عليھ من وقت آلخر).

 ستثمار.هو مرجع للسوق يمكن من خاللھ قياس أداء صندوق اال  املؤشر اإلس��شادي

 من هذه الشروط واألح�ام. 9جميع املصار�ف ال�ي تحمل ع�� الصندوق واملذ�ورة �� الفقرة   إجما�� ا�خصوم

 وُ�قصد بھ مجلس التعاون ا�خلي�� الذي يضم البحر�ن وال�و�ت وُعمان وقطر واململكة العر�ية السعودية دول مجلس التعاون ا�خلي��

 .واإلمارات العر�ية املتحدة

عضو مجلس إدارة صندوق مستقل يتمتع باالستقاللية التامة ومما ينا�� االستقاللية ع�� سبيل املثال ال ا�حصر أن ي�ون موظفا  عضو مجلس إدارة مستقل

ــــــــــــنـدوق، أو لـديـھ عمـل جوهري أو عالقـة   ــــــــــــنـدوق من البـاطن أو أم�ن حفظ الصـ ــــــــــــنـدوق أو تـا�ع لـھ، أو أي مـدير صـ لـدى مـدير الصـ
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الصـندوق أو أي مدير صـندوق من الباطن أو أم�ن حفظ ذلك الصـندوق. أو أن ي�ون من كبار التنفيذي�ن خالل  �عاقدية مع مدير  

العامي�ن املاضــــــــي�ن لدى مدير الصــــــــندوق أو �� أي تا�ع لھ. أو أن ت�ون لھ صــــــــلة قرابة من الدرجة األو�� مع أي من أعضــــــــاء مجلس 

وق أو �� أي تا�ع لھ، أو أن ي�ون مال�ا �حصــــص ســــيطرة لدى مدير الصــــندوق  اإلدارة أو من أي كبار التنفيذي�ن لدى مدير الصــــند

 أو �� أي تا�ع لھ خالل العامي�ن املاضي�ن.

 أي �خص طبي�� يتم �عيينھ عضوا �� مجلس إدارة صندوق االستثمار وفقا لالئحة صناديق االستثمار. عضو مجلس إدارة  

بدء عمل الصــندوق وتنت�ي �� ا�حادي والثالث�ن من شــهر د�ســم�� بالنســبة للســنة املالية األو�� أو ال�ي   �� الف��ة ال�ي تبدأ من تار�خ السنة املالية

 تبدأ من يناير وتنت�ي �� اليوم ا�حادي والثالث�ن من شهر د�سم�� من �ل عام ي�� السنة املالية األو��.

 .ال�خص الذي يملك وحدات �� صندوق االستثمارمصط�حات م��ادفة، ويستخدم �ل م��ا لإلشارة إ��  املش��ك، املستثمر

 �� ا�حاالت ال�ي ي�ون ف��ا لل�خص مصا�ح أو والءات متنافسة. تضارب املصا�ح

ـــــــــــل�ي نتيجة أي من  ا�حاالت االستثنائية ـــــــــــ�ل سـ ـــــــــــندوق أو أهدافھ �شـ ـــــــــــول الصـ ـــــــــــندوق أنھ من املمكن أن تؤثر ع�� أصـ �� ا�حاالت ال�ي �عتقد مدير الصـ

   90دية و/أو الســـياســـية و/أو التنظيمية املتغ��ة، شـــرط أال تز�د مدة عدم اســـتثمار محفظة الصـــندوق عن العوامل االقتصـــا
ً
 يوما

 متتا�عة.

 .صفقات يتم تنفيذها عن طر�ق تملك سلع و�يعها باألجل صفقات السلع

 .ا�خلي��ح�ومة اململكة العر�ية السعودية أو ح�ومة دولة من دول مجلس التعاون   جهة سيادية

  الودائع
ً
 .إيداع األموال لدى البنك بأجل محدد و�ر�ح محدد مسبقا

ــــــــــــروطـھ  صندوق استثمار مفتوح  ــــــــــــ��د وحـدات قـائمـة �� أي وقـت وفقـا لشـ ــــــــــــتثمـار جمـا�� برأس مـال متغ��، يقوم بـإصـــــــــــــدار وحـدات جـديـدة أو �سـ برنـامج اسـ

 شرة من الصندوق من خالل مدير الصندوق.وأح�امھ، و�مكن للمستثمر شراء وحدات الصندوق أو اس��دادها مبا

 شركة مشاركة املالية مشاركة

اتفاقية االشــــ��اك �� الصــــندوق وأي معلومات أخرى ذات عالقة يوافق عل��ا املســــتثمر �غرض املشــــاركة �� وحدات الصــــندوق �عد  طلب االش��اك

 موافقة مدير الصندوق.

 العر�ية السعودية.هيئة السوق املالية �� اململكة  الهيئة

 جميع أصول الصندوق بما �� ذلك االستثمارات ال�ي تم الدخول ف��ا واألموال النقدية بانتظار االستثمار. أصول ا�حفظة

 

 تار�خ التشغيل

الصــــندوق، أو أي تار�خ الســــر�ان الذي يبدأ فيھ الصــــندوق عملياتھ وهو اليوم الذي �عقب تار�خ إغالق ف��ة الطرح األو�� لوحدات  

 تار�خ آخر يقرره مدير الصندوق.

 تار�خ إغالق املشاركة �� وحدات الصندوق خالل ف��ة الطرح األو�� لوحداتھ، أو أي تار�خ آخر يقرره مدير الصندوق. تار�خ اإلغالق

 ة االستثمار لتحقيق أهداف الصندوق.يقصد ��ا العمليات االستثمار�ة ال�ي ينفذها مدير استثمار الصندوق �� إطار اس��اتيجي العمليات

ــــــــــــعوديـة ودول مجلس  يوم التعامل ــــــــــــات املـاليـة �� اململكـة العر�يـة السـ ــــــــــــسـ أي يوم عمـل (من األحـد إ�� ا�خميس) والـذي تزاول فيـھ البنوك واملؤسـ

 التعاون ا�خلي�� أعمالها، سواء خالل ف��ة الطرح األو�� أو �عد بدء �شغيل الصندوق.

 مل الرس�ي لدى شركة مشاركة املالية.يوم الع يوم العمل

 يقصد بھ أي يوم يتم فيھ تحديد صا�� قيمة األصول وحساب صا�� قيمة األصول للوحدة �� الصندوق. تار�خ / يوم التقو�م

 صا�� قيمة أصول الصندوق حسبما هو مب�ن �� القسم املس�ى "تقو�م أصول الصندوق"  صا�� قيمة األصول 

 للشروط واألح�ام حملة الوحدات
ً
 .حملة وحدات صندوق مشاركة للمرابحات والص�وك واملش���ون فيھ وفقا

 .وحدات مشاركة قياسية استثمار�ة وتمثل مشاركة �سبية حقيقية �� أصول الصندوق  الوحدات

  .أدوات استثمار�ة مثل املرابحات والص�وك ووحدات صناديق استثمار�ة وسيولة نقدية أدوات استثمار�ة

 .�� السوق ال�ي يتم ف��ا تداول األوراق املالية قص��ة األجل أسواق النقد

 .أطرف خاضعة لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج اململكة املؤسسات املالية
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 صندوق االستثمار:  )1
 اسم الصندوق، مع ذكر فئتھ ونوعھ .أ

 والص�وك صندوق أسواق نقد عام مفتوح صندوق مشاركة للمرابحات  

 شروط وأح�ام صندوق االستثمار، وآخر تحديث (إن وجد)  إصدار تار�خ  .ب

 م  18/08/2022ه املوافق 20/01/1444وا�حدثة بتار�خ  26/12/2019بتار�خ  واألح�امأصدرت الشروط 

افقة الهيئة ع�� طرح وحدات صندوق االستثما .ج  ر تار�خ مو

 26/12/2019املوافقة من هيئة السوق املالية بتار�خ:  أصدرت

 حيثما ينطبق) ( مدة صندوق االستثمار، وتار�خ استحقاق الصندوق  .د

 مفتوح املدة وال يوجد تار�خ استحقاق 

 : النظام املطبق )2
  اململكة  ��  املطبقة  العالقة  ذات   األخرى   واللوائح  واألنظمة  التنفيذية  ولوائحھ   املالية  السوق   لنظام  يخضعان الصندوق    ومدير الصندوق    إن

. تخضع هذه الشروط واألح�ام وُتفسر وفًقا لألنظمة واللوائح املعمول ��ا �� اململكة، بما �� ذلك ع�� سبيل املثال ال ا�حصر السعودية  العر�ية

 . األنظمة الصادرة عن هيئة السوق املالية

 

  سياسات االستثمار وممارساتھ: )3
 ر�ة لصندوق االستثماراألهداف االستثما .أ

حسب ا�حاجة االس��داد    إم�انيةوتوف��    تحقيق عوائد للمستثمر�ن ع�� املدى القص�� واملتوسط والعمل ع�� ا�حافظة ع�� رأس املال املستثمر

 .بأمثل طر�قة إلدارة ا�خاطر

 نوع (أنواع) األوراق املالية ال�ي سوف �ستثمر الصندوق ف��ا �ش�ل أسا��ي .ب

ال�ي ال  النقدية واالستثمارات  النقد، الص�وك، و�� السيولة  القائمة ع�� املرابحات، صناديق أسوق  �ستثمر الصندوق �� صفقات السلع 

 . تتجاوز ف��ة استحقاقها عن سبعة أيام

ــات  .ج ـــ ــــــ�نأي سياســ ــد معــ ـــ ــ� بلــ ـــ ــات، أو �ــ ـــ ــــــن القطاعــ ــة مــ ـــ ــناعة أو مجموعــ ـــ ــ� صــ ـــ ــة، أو �ــ ـــ ــــــة معينــ ــ� أوراق ماليــ ـــ ــتثمار �ــ ـــ ــ� االســ ـــ أو  ل��ك�ــ

افية معينة، ع�� أن �شتمل ع�� ا�حد األد�ى واألق��ى لتلك األوراق املالية  منطقة جغر

%) مــــــــن صــــــــا�� قيمــــــــة 70ســــــــت��كز اســــــــتثمارات الصــــــــندوق �شــــــــ�ل رئي�ــــــــ�ي �ــــــــ� أســــــــواق دول مجلــــــــس التعــــــــاون ا�خلي�ــــــــ�، بحــــــــد أق�ــــــــ�ى ( •

 .اململكة العر�ية السعوديةأصول الصندوق �� �ل من تلك األسواق و�دون حد أق��ى �� السوق املالية �� 

�ســـــــتثمر الصـــــــندوق �ـــــــ� صـــــــفقات الســـــــلع القائمـــــــة ع�ـــــــ� املرابحـــــــة مـــــــع مؤسســـــــات ماليـــــــة مصـــــــنفة حســـــــب مـــــــا تحـــــــدده واحـــــــدة مـــــــن ثـــــــالث  •

 ).-BBB() وفيتش Baa3، موديز ()-BBB(بورز   اندو�االت التصنيف االئتما�ي الدولية واملصنفة بحد أد�ى: ستاندرد  

ــا تحــــــــــدده واحــــــــــدة مــــــــــن ثـــــــــالث مــــــــــن و�ــــــــــاالت التصــــــــــنيف �ســـــــــتثمر الصــــــــــندوق �ــــــــــ� الصــــــــــ�وك ا • ملصـــــــــنفة كصــــــــــ�وك اســــــــــتثمار�ة حســــــــــب مـــــــ

ويســــــتث�ى مــــــن ذلــــــك  )-BBB() وفيــــــتش Baa3، مــــــوديز ()-BBB(بــــــورز  انــــــداالئتمــــــا�ي الدوليــــــة واملصــــــنفة بحــــــد أد�ــــــى �التــــــا��: ســــــتاندرد 

تصــــــــنيف  االعتبــــــــارخــــــــذ �عــــــــ�ن الصــــــــ�وك املصــــــــدرة مــــــــن جهــــــــات ح�وميــــــــة أو شــــــــبھ ح�وميــــــــة لــــــــدول مجلــــــــس التعــــــــاون ا�خلي�ــــــــ�. يــــــــتم األ 

 .املصدر بدال من تصنيف اإلصدار عندما يتم تصنيف كالهما �وحدت�ن منفصلت�ن

ــا �ســـــــبتھ  واحـــــــدةلـــــــن تتجـــــــاوز اســـــــتثمارات الصـــــــندوق �ـــــــ� جهـــــــة  • % مـــــــن صـــــــا�� قيمــــــــة 25أو جهـــــــات مختلفــــــــة تنت�ـــــــي لـــــــنفس ا�جموعـــــــة مـــــ

ئمـــــــة ع�ـــــــ� املرابحـــــــات امل��مــــــــة مـــــــع طـــــــرف نظ�ـــــــ� واحــــــــد الســــــــلع القا �ـــــــ� صـــــــفقاتذلـــــــك جميــــــــع االســـــــتثمارات  ويشـــــــملأصـــــــول الصـــــــندوق، 

ــــــــــــة  ــــــــــــنفس ا�جموعـ ـــــــــــي لـ ــــــــــــة تنت�ـ ـــــــــــات مختلفـ ــــــــــــنفس  واألوراقأو جهـ ــــــــــــي لـ ـــــــــــة تنت�ـ ــــــــــــات مختلفـ ــــــــــــدة أو جهـ ــــــــــــن جهــــــــــــة واحـ ــــــــــــادرة عـ املاليــــــــــــة الصـ

البنكيــــــــة لـــــــــدى جهـــــــــة  والودائـــــــــعاملاليـــــــــة الصــــــــادرة عـــــــــن جهـــــــــة واحــــــــدة أو جهـــــــــات مختلفــــــــة تنت�ـــــــــي لـــــــــنفس ا�جموعــــــــة  واألوراقا�جموعــــــــة 

 أو جهات مختلفة تنت�ي لنفس ا�جموعة.  واحدة

%) مــــــــن مجمــــــــل قيمــــــــة أصــــــــول الصــــــــندوق �ــــــــ� صــــــــفقات الســــــــلع القائمــــــــة ع�ـــــــــ� 15يجــــــــوز للصــــــــندوق االســــــــتثمار و�حــــــــد أق�ــــــــ�ى �ســــــــبة ( •

ــــــــB3) مــــــــوديز (-Bبــــــــورز ( انـــــــــدالتصــــــــنيف االســـــــــتثماري و�حــــــــد أد�ــــــــى ســــــــتاندرد  ن املرابحــــــــة و�ــــــــ� الصــــــــ�وك املصـــــــــنفة مــــــــا دو  ) -Bتش () وفيـ

 وذلك من خالل املؤسسات املالية. 
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%) مـــــــن 60يجـــــــوز للصـــــــندوق االســـــــتثمار �ـــــــ� صـــــــناديق أســـــــواق نقـــــــد يـــــــديرها مـــــــدير الصـــــــندوق أو يـــــــديرها مـــــــديرو آخـــــــرون و�حـــــــد أع�ـــــــ� ( •

و�ـــــــــ� حــــــــال اســـــــــتثمر الصـــــــــندوق �ــــــــ� صـــــــــناديق يــــــــديرها مـــــــــدير الصـــــــــندوق، ســــــــت�ون خاضـــــــــعة لرســـــــــوم  صــــــــا�� قيمـــــــــة أصــــــــول الصـــــــــندوق.

 ذلك الصندوق.  

ــا �ســـــــــبتھ (ي • %) ع�ــــــــ� األقـــــــــل مــــــــن صـــــــــا�� قيمــــــــة أصـــــــــول الصــــــــندوق ت�ـــــــــون 10جــــــــب ع�ــــــــ� مـــــــــدير الصــــــــندوق التأكـــــــــد باســــــــتمرار مـــــــــن أن مــــــ

 ) أيام.7سيولة نقدية أو استثمارات ذات تار�خ استحقاق أو ف��ة استحقاق متبقية ال تتعدى سبعة (

 % �� نقد أو أدوات أسواق نقد.100يحق ملدير الصندوق �� ا�حاالت االستثنائية باالحتفاظ بنسبة قد تصل إ��  •

. 180لن يتجاوز املتوسط املرجح لتار�خ استحقاق أصول الصندوق   •
ً
 تقو�ميا

ً
 يوما

 

 جدول يو�ح �سبة االستثمار �� �ل مجال استثماري بحده األد�ى واألع�� .د

 

 ا�حد األع�� ا�حد األد�ى فئة األصول 

 %80 %10 صفقات السلع القائمة ع�� املرابحات

 %50 %0 الصكوك

 %60 %10 صناديق أسواق النقد

 %100 %10 استثمارات ال تز�د ف��ة استحقاقها عن سبعة أيام   /سيولة نقدية

 

 أسواق األوراق املالية ال�ي يحتمل أن �ش��ي و�بيع الصندوق ف��ا استثماراتھ .ه

 . وا�خليجية�ستثمر الصندوق أصولھ �� السوق ا�حلية 

 اإلفصاح عما إذا �ان مدير الصندوق ينوي االستثمار �� وحدات صندوق االستثمار . و

 ينوي مدير االستثمار (شركة مشاركة املالية) االستثمار �� صندوق االستثمار

ــــدير  .ز ـــ ــــن ملــ ـــ ــي يمكــ ــ ـــ ــاليب واألدوات ال�ــ ــ ـــ ــــامالت واألســ ـــ ــــواع املعــ ـــ ــــتثمار�ة أنــ ـــ ــــھ االســ ـــ ــاذ قراراتــ ــ ـــ ــــرض اتخــ ـــ ــــتخدامها �غــ ـــ ــــندوق اســ ـــ الصــ

 لصندوق االستثمار

يقرر مدير الصندوق التوزيع األمثل الستثمار أموال الصندوق �� أدوات استثمار�ة مثل املرابحات والص�وك ووحدات صناديق استثمار�ة  

ق امل��اكمة مما ينعكس ذلك ع�� قيمة الوحدات وسعرها.  استثمار أر�اح الصندو   إعادة وسيولة نقدية تتوافق مع أهداف الصندوق، و�تم  

 وسيتم اتباع اآلليات واألساليب التالية الختيار أصول الصندوق: 

ــا تحــــــــــدده واحــــــــــدة مــــــــــن ثـــــــــالث مــــــــــن و�ــــــــــاالت التصــــــــــنيف  • �ســـــــــتثمر الصــــــــــندوق �ــــــــــ� الصــــــــــ�وك املصـــــــــنفة كصــــــــــ�وك اســــــــــتثمار�ة حســــــــــب مـــــــ

ويســــــتث�ى مــــــن ذلــــــك  )-BBB() وفيــــــتش Baa3، مــــــوديز ()-BBB(بــــــورز  انــــــدد االئتمــــــا�ي الدوليــــــة واملصــــــنفة بحــــــد أد�ــــــى �التــــــا��: ســــــتاندر 

تصــــــــنيف  االعتبــــــــارالصــــــــ�وك املصــــــــدرة مــــــــن جهــــــــات ح�وميــــــــة أو شــــــــبھ ح�وميــــــــة لــــــــدول مجلــــــــس التعــــــــاون ا�خلي�ــــــــ�. يــــــــتم األخــــــــذ �عــــــــ�ن 

 املصدر بدال من تصنيف اإلصدار عندما يتم تصنيف كالهما �وحدت�ن منفصلت�ن.  

الســـــــلع القائمـــــــة ع�ـــــــ� املرابحـــــــة مـــــــع مؤسســـــــات ماليـــــــة مصـــــــنفة حســـــــب مـــــــا تحـــــــدده واحـــــــدة مـــــــن ثـــــــالث �ســـــــتثمر الصـــــــندوق �ـــــــ� صـــــــفقات  •

ــــــــــتاندرد  ــــــــــا��: سـ ــــــــــى �التـ ــــــــــد أد�ـ  بحـ
ً
ــــــــــتثمار�ا  اسـ

ً
ــــــــــنيفا ــــــــــنفة تصـ ــــــــــة واملصـ ــــــــــا�ي الدوليـ ــــــــــنيف االئتمـ ــــــــــاالت التصـ ــــــــــدو�ـ ــــــــــورز  انـ ــــــــــوديز )-BBB(بـ ، مـ

)Baa3 وفيتش ()BBB-.( 

طـــــــــرح عـــــــــام ومرخصـــــــــة مـــــــــن قبـــــــــل هيئـــــــــة الســـــــــوق املاليـــــــــة �ـــــــــ� اململكـــــــــة �ســـــــــتثمر الصـــــــــندوق وحـــــــــدات صـــــــــناديق اســـــــــتثمار�ة مماثلـــــــــة ذات  •

االشـــــــــ��اك �ـــــــــ� وحـــــــــدات صـــــــــناديق اســـــــــتثمار�ة مماثلـــــــــة  و�ـــــــــتمالعر�يـــــــــة الســـــــــعودية أو مـــــــــن قبـــــــــل هيئـــــــــات أســـــــــواق دول مجلـــــــــس التعـــــــــاون 

الصــــــــندوق أن ت�ــــــــون اســــــــ��اتيجية االســــــــتثمار �ــــــــ� الصــــــــندوق املســــــــ��دف مالئمــــــــة الســــــــ��اتيجية اســــــــتثمار  م��ــــــــا:بنــــــــاء ع�ــــــــ� عــــــــدة عوامــــــــل 

 .التار�خية للصندوق املس��دف   والعوائد وا�حجمالسيولة    وكذلك 

%) مــــــــن مجمــــــــل قيمــــــــة أصــــــــول الصــــــــندوق �ــــــــ� صــــــــفقات الســــــــلع القائمــــــــة ع�ـــــــــ� 15يجــــــــوز للصــــــــندوق االســــــــتثمار و�حــــــــد أق�ــــــــ�ى �ســــــــبة ( •

) -B) وفيـــــــــتش (B3مــــــــوديز () -Bبــــــــورز ( انـــــــــدالتصــــــــنيف االســـــــــتثماري و�حــــــــد أد�ــــــــى ســــــــتاندرد  ن املرابحــــــــة و�ــــــــ� الصــــــــ�وك املصـــــــــنفة مــــــــا دو 

 وذلك من خالل املؤسسات املالية. 

%) مـــــــن 60يجـــــــوز للصـــــــندوق االســـــــتثمار �ـــــــ� صـــــــناديق أســـــــواق نقـــــــد يـــــــديرها مـــــــدير الصـــــــندوق أو يـــــــديرها مـــــــديرو آخـــــــرون و�حـــــــد أع�ـــــــ� ( •

و�ـــــــــ� حـــــــــال اســـــــــتثمر الصـــــــــندوق �ـــــــــ� صـــــــــناديق يـــــــــديرها مـــــــــدير الصـــــــــندوق، ســـــــــت�ون خاضـــــــــعة لرســـــــــوم  صـــــــــا�� قيمـــــــــة أصـــــــــول الصـــــــــندوق 

 الصندوق.    ذلك 

 



7 

 

 أنواع األوراق املالية ال�ي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق  .ح

 لن �ستثمر الصندوق �� أوراق مالية غ�� ال�ي تم ذكرها �� الفقرة (ب) من الفقرة (سياسات االستثمار وممارساتھ) 

 ق االستثمار ف��اي قيد آخر ع�� نوع (أنواع) األوراق املالية واألصول األخرى ال�ي يمكن للصندو أ .ط

 لن �ستثمر الصندوق �� أوراق مالية غ�� ال�ي تم ذكرها �� الفقرة (ب) من الفقرة (سياسات االستثمار وممارساتھ) 

مديرو   .ي أو  الصندوق  يديرها مدير  استثمار  صناديق  أو  صندوق  وحدات   �� الصندوق  أصول  استثمار  فيھ  يمكن  الذي  ا�حد 

 صناديق آخرون 

صا�� قيمة أصول    من  ) %  60(  أع��  و�حد أو يديرها مديرو آخرون    االستثمار �� صناديق أسواق نقد يديرها مدير الصندوق يجوز للصندوق  

 . الصندوق   وأح�امالصندوق، إذا رأى مدير الصندوق أن ذلك يحقق مص�حة الصندوق و�ما ال يتنا�� مع أهداف الصندوق ا�حددة �� شروط  

قراض واالق��اض، وسياسة مدير الصندوق �شأن ممارسة صالحيات اإلقراض واالق��اض،  صالحيات صندوق االستثمار �� اإل . ك

 و�يان سياستھ فيما يتعلق برهن أصول الصندوق. 

يجوز للصندوق ا�حصول ع�� تمو�ل متوافق مع املعاي�� الشرعية للصندوق و / أو ا�حصول ع�� تمو�ل من مدير الصندوق أو أي من تا�عيھ  

تمو�ل ا�حلية واملرخصة من مؤسسة النقد العر�ي السعودي (ساما) أو مؤسسة تمو�ل خارجية مرخصة وخاضعة إلشراف  أو أي من جهات ال

 مع  
ً
ورقابة جهة تنظيمية مماثلة ملؤسسة النقد العر�ي السعودي حسب ما يراه مدير الصندوق مناسبا ع�� أن ي�ون هذا التمو�ل متوافقا

% من صا�� قيمة أصول الصندوق إال إذا �ان االق��اض من مدير الصندوق لتغطية �عض  10 يتجاوز  الضوابط واملعاي�� الشرعية و أن ال

 طلبات االس��داد و �� جميع األحوال لن يتجاوز مدة  االق��اض سنة واحدة 

 

 ا�حد األع�� للتعامل مع أي طرف نظ�� .ل

 % من صا�� قيمة أصول الصندوق 25

 مخاطر الصندوق سياسة مدير الصندوق إلدارة  . م

يتبع مدير الصندوق سياسة إدارة مخاطر ��دف إ�� تحديد وتقو�م ا�خاطر ا�حتملة �� أقرب وقت واإلفصاح ع��ا �جلس إدارة الصندوق  

 التخاذ اإلجراءات املناسبة للتعامل معها 

 باإلضافة ا�� معلومات ا�جهة املزودة للمؤشر، واألسس واملن�جية املتبعة �حساب املؤشر االس��شادي املؤشر  .ن

 مزود الفهرس  طر�قة االحتساب  املؤشر 

) معدل الفائدة ع�� SIBID( مؤشر سايبد

 الر�ال السعودي ملدة شهر 

املؤشر  من  الصندوق  مصار�ف  �افة  خصم  يتم 

�افة    ومقارن��ا خصم  �عد  الصندوق  بأداء 

 ار�ف املص

من  يومي  �ش�ل  البيانات  توف��  يتم 

لبلومب��ج الر�اض  بنك   قبل 

(Bloomberg)  مقدمي من  وغ��ها 

 خدمات توف�� البيانات 

 

ـــل اإلدارة  . س ـــ ــــــك األدوات (مثــ ـــتخدام تلــ ـــ ــــــن اســ ـــدف مــ ـــ ــــــارز الهــ ــــــ�ٍل بــ ـــّ�ن �شــ ـــ ــــــب أن يبــ ـــتقات، يجــ ـــ ــــــود املشــ ـــتخدام عقــ ـــ ــــــة اســ ــــــ� حالــ �ــ

 الفعالة للمحفظة أو تحقيق أهداف االستثمار أو ألغراض التحوط من مخاطر تقلب األسعار) 

 لن �ستثمر الصندوق �� عقود املشتقات 

افق عل��ا هيئة السوق املالية  . ع  �شأن أي قيود أو حدود ع�� االستثمار  أي إعفاءات تو

 . النشرة من شروط وأح�ام الصندوق  هذه  إعداد ح�ى االستثمار حدود أو قيود �شأن املالية السوق  هيئة من إعفاءات أي يوجد ال

  : ا�خاطر الرئيسة لالستثمار �� الصندوق  )4
 مخاطر تقلب الصندوق �سبب تكو�ن استثماراتھ:  .أ

�سبب طبيعة   املنخفضة  ا�خاطر  الصناديق ذات  فئة  الصندوق من  فإن    االستثمار�عت��  ذلك  و�الرغم من  السيولة  األجل وعالية  قص��ة 

 االستثمار.الصندوق قد يتعرض لتقلبات مرتفعة �سبب ت�و�ن استثماراتھ ولن يقوم مدير الصندوق بضمان تحقيق أهداف 

 األداء السابق للصندوق:  .ب

 ع�� أداء الصندوق  االس��شاديسابق للصندوق أو للمؤشر   ن أي أداءإ
ً
 املستقبل.  املتوقع ��ا�خاص بھ ال �عد مؤشرا

 ضمان أداء الصندوق  .ج

 ال يوجد ضمان ملال�ي الوحدات بأن أداء الصندوق املطلق أو أداءه مقارنة باملؤشر سوف يتكرر أو يماثل أداءه السابق. 

 لدى أي بنك االستثمار �� الصندوق ال �عد ود�عة .د
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مبلغ لدى بنك مح�� ولن ت�ون هناك أي ضمانات بحصول املش��ك�ن ع�� مبالغهم    إيداعإن شراء أي وحدة من هذا الصندوق تختلف عن  

،  االش��اكإن مدير الصندوق غ�� ملزم بقبول طلب اس��داد للوحدات بنفس سعر    األصلية املستثمرة عند االس��داد أو عند إ��اء الصندوق.

 للصعود والهبوط.قد ت�ون عرضة  او�يرادا��قيمة الوحدات  إنكما 

 مخاطر خسارة األموال عند االستثمار  .ه

يتحمل مالك الوحدات املسؤولية عن أي خسارة قد  االستثمار �� الصناديق االستثمار�ة ال يخلو من ا�خاطر كما هو مو�ح �� القائمة أدناه، 

 . �� الصندوق ما عدا ا�خسارة الناتجة عن إهمال أو تقص�� متعمد من مدير الصندوق  االستثمارت��تب ع�� 

 قائمة با�خاطر الرئيسية ا�حتملة حول االستثمار �� الصندوق  . و

الشغب  • أعمال  مثل  العاملية  أو  ا�حلية  السياسية  بالتطورات  النقد والص�وك  أدوات أسواق  تتأثر  قد  سياسية:  مخاطر 

 ثر سلبا ع�� استثمارات الصندوق وأدائھ وع�� وحدات الصندوق.وا�حروب مما سوف يؤ 

مخـــــــــاطر اقتصـــــــــادية: قـــــــــد يتـــــــــأثر االقتصـــــــــاد ا�خلي�ـــــــــ� نتيجـــــــــة للتغ�ـــــــــ�ات االقتصـــــــــادية مثـــــــــل التقلبـــــــــات �ـــــــــ� أســـــــــعار الـــــــــنفط  •

  والعمالت والت�خم مما قد يؤثر سلبا ع�� استثمارات الصندوق وأدائھ وع�� وحدات الصندوق.

تمـــــــــــد مــــــــــدير الصــــــــــندوق ع�ـــــــــــ� اســــــــــتخدام التقنيــــــــــة �ـــــــــــ� إدارة الصــــــــــندوق، إال أن أنظمــــــــــة املعلومـــــــــــات ا�خــــــــــاطر التقنيــــــــــة: �ع •

ك�ـــــــ�، وال�ـــــــي تحـــــــد مـــــــن قـــــــدرة مـــــــدير الصـــــــندوق  جزئـــــــي، أو�عطـــــــل أو  ،ف��وســـــــاتأو  ،اخ�ـــــــ�اقلديـــــــھ قـــــــد تتعـــــــرض لعمليـــــــات 

�ــــــــــ� وحـــــــــــدات ع�ــــــــــ� إدارة اســــــــــتثمارات الصــــــــــندوق �شــــــــــ�ل فاعــــــــــل، ممــــــــــا قـــــــــــد يــــــــــؤثر ســــــــــلبا ع�ــــــــــ� أداء الصــــــــــندوق و�التــــــــــا�� ع

 الصندوق.

مخـــــــــاطر االســـــــــتثمار �ـــــــــ� صــــــــــناديق أخـــــــــرى: تتعـــــــــرض الصــــــــــناديق األخـــــــــرى ال�ـــــــــي �ســـــــــ��دف الصــــــــــندوق االســـــــــتثمار ف��ـــــــــا إ�ــــــــــ�  •

نفــــــــس ا�خــــــــاطر الــــــــوارد ة �ــــــــ� ا�خــــــــاطر الرئيســــــــية لالســــــــتثمار �ــــــــ� الصــــــــندوق مــــــــن هــــــــذه الشــــــــروط واألح�ــــــــام ممــــــــا قــــــــد يــــــــؤثر 

 ندوق سلبا ع�� استثمارات الصندوق وأدائھ وع�� وحدات الص

ــ�  • ــتثمارات: ا�خــــــــاطر الناتجــــــــة عــــــــن تركــــــــز اســــــــتثمارات الصــــــــندوق �ــــــ معينــــــــة والــــــــذي قــــــــد يجعــــــــل  أدواتمخــــــــاطر تركــــــــز االســــــ

ــلبا  ــاع ا�خاصــــــــة بتلــــــــك القطاعــــــــات األمــــــــر الــــــــذي قــــــــد يــــــــؤثر ســــــ ــ� �ــــــــ� األوضــــــ أداء الصــــــــندوق عرضــــــــة للتقلبــــــــات نتيجــــــــة التغ�ــــــ

 ع�� استثمارات الصندوق وأدائھ وع�� وحدات الصندوق.

ا�خلـــــــــيج ع�ـــــــــ� مخـــــــــاطر الســـــــــيولة،  أســـــــــواقمخـــــــــاطر االســـــــــتثمار �ـــــــــ� األســـــــــواق ا�خليجيـــــــــة: تنطـــــــــوي مخـــــــــاطر االســـــــــتثمار �ـــــــــ�  •

العوائـــــــــــد، ممـــــــــــا قـــــــــــد يـــــــــــؤثر ســـــــــــلبا ع�ـــــــــــ� اســـــــــــتثمارات  أســـــــــــعارالعمـــــــــــالت، وا�خـــــــــــاطر االئتمانيـــــــــــة، و�غ�ـــــــــــ�  أســـــــــــعاروتذبـــــــــــذب 

 الصندوق وأدائھ وع�� وحدات الصندوق.

 الصــــــندوق: �عتمــــــد مــــــدير الصــــــندوق شــــــأنھ شــــــأن أي مــــــدير اســــــتثماري ع�ــــــ� العنصــــــرمخــــــاطر االعتمــــــاد ع�ــــــ� مــــــوظفي  •

البشــــــــــري �شــــــــــ�ل كب�ــــــــــ�، و�التــــــــــا�� فــــــــــإن الصــــــــــندوق قــــــــــد يتــــــــــأثر ســــــــــلبا بخســــــــــارة املــــــــــوظف�ن املــــــــــرتبط�ن بأعمــــــــــال الصــــــــــندوق 

ــ� اســـــــــتثمارات  ــا قـــــــــد يــــــــوثر ســـــــــلبا ع�ــــــ ــھ مـــــــــن ا�خ�ــــــــ�ة ع�ـــــــــ� املــــــــدى القصـــــــــ��، ممــــــ ــ� املســـــــــتوى ذاتــــــ وصــــــــعو�ة تــــــــوف�� بـــــــــدائل ع�ــــــ

 وع�� وحدات الصندوق. وأدائھصندوق ال

ــالغ  • ــ� تمو�ـــــــــــل لغـــــــــــرض إدارة الصـــــــــــندوق وتـــــــــــأخره عـــــــــــن ســـــــــــداد املبـــــــــ مخـــــــــــاطر التمو�ـــــــــــل: �ـــــــــــ� حـــــــــــال حصـــــــــــول الصـــــــــــندوق ع�ـــــــــ

املســــــتحقة �ــــــ� وق��ــــــا ا�حــــــدد ألســــــباب خارجــــــة عــــــن إرادة مــــــدير الصــــــندوق، فقــــــد ي��تــــــب ع�ــــــ� ذلــــــك رســــــوم تــــــأخ�� ســــــداد أو 

اتھ لســـــــــــداد التمـــــــــــو�الت ممـــــــــــا قـــــــــــد يـــــــــــؤثر ســـــــــــلبا ع�ـــــــــــ� اســـــــــــتثمارات اضـــــــــــطرار مـــــــــــدير الصـــــــــــندوق لتســـــــــــييل �عـــــــــــض اســـــــــــتثمار 

 الصندوق وأدائھ وع�� وحدات الصندوق.

ــي  • مخـــــــــــاطر انخفـــــــــــاض مســـــــــــتوى التصـــــــــــنيف االئتمـــــــــــا�ي: �ـــــــــــ� حالـــــــــــة انخفـــــــــــاض التصـــــــــــنيف االئتمـــــــــــا�ي ألي مـــــــــــن األدوات ال�ـــــــــ

ندوق، قــــــــــد يضــــــــــطر �ســـــــــتثمر ��ــــــــــا الصـــــــــندوق أو األطــــــــــراف النظ�ـــــــــ�ة أو مصــــــــــدري هـــــــــذه األدوات ال�ــــــــــي يتعامـــــــــل معهــــــــــا الصـــــــــ

مـــــــــدير الصـــــــــندوق إ�ـــــــــ� الـــــــــتخلص م��ـــــــــا كمـــــــــا أن انخفـــــــــاض التصـــــــــنيف االئتمـــــــــا�ي ألي األطـــــــــراف النظ�ـــــــــ�ة أو املصـــــــــدر�ن قـــــــــد 

�ســــــبب عـــــــدم قـــــــدر��ا ع�ـــــــ� الوفـــــــاء بال��اما��ـــــــا التعاقديـــــــة مـــــــع الصــــــندوق ممـــــــا قـــــــد يـــــــؤثر ســـــــلبا ع�ـــــــ� اســـــــتثمارات الصـــــــندوق 

 وأدائھ وع�� وحدات الصندوق.

عــــــــــد صــــــــــفقات الصــــــــــندوق ذات أجــــــــــل قصــــــــــ�� إ�ــــــــــ� متوســــــــــط، وتتضــــــــــمن درجــــــــــة مــــــــــن ا�خــــــــــاطر مخــــــــــاطر أســــــــــعار الســــــــــلع: � •

 ل�و��ـــــــا مرتبطـــــــة بتطـــــــورات ا ســـــــواقأل لتأثرهـــــــا بتقلبـــــــات أســـــــعار الســـــــلع �ـــــــ� ا
ً
 وهبوطـــــــا

ً
السياســـــــية  حـــــــداثأل العامليـــــــة ارتفاعـــــــا

 وحدات الصندوق. ع��وغ��ها، مما قد يؤثر سلبا ع�� استثمارات الصندوق وأدائھ و  واالقتصادية
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ر انخفـــــــــاض الســـــــــيولة �ـــــــــ� الصـــــــــندوق: قـــــــــد يواجـــــــــھ الصـــــــــندوق مخـــــــــاطر ســـــــــيولة �ـــــــــ� يـــــــــوم التقـــــــــو�م �ـــــــــ� حـــــــــال �انـــــــــت مخـــــــــاط •

%) أو أك�ــــــــ� مــــــــن صــــــــا�� قيمــــــــة أصــــــــول الصــــــــندوق أو إذا تــــــــم 10املطلــــــــوب تنفيــــــــذها �ــــــــ� أي يــــــــوم �عامــــــــل ( االســــــــ��دادطلبـــــــات 

ل�ـــــــي يـــــــرى مـــــــدير الصــــــــندوق ا لصـــــــندوق �عليـــــــق التعامـــــــل �ـــــــ� الســـــــوق الســـــــعودي إمـــــــا �شـــــــ�ل عــــــــام أو بالنســـــــبة إ�ـــــــ� أصـــــــول ا

ــ� اســــــتثمارات  ــلبا ع�ـــ ــا قـــــد يــــــؤثر ســـ ــ� ذلـــــك اليــــــوم ممـــ ــبة إ�ـــــ� صــــــا�� قيمـــــة أصـــــول الصــــــندوق �ـــ ــا مهمــــــة �ســـ �شـــــ�ل معقـــــول أ��ـــ

 الصندوق وأدائھ وع�� وحدات الصندوق.

الشــــــــــرعية: قــــــــــد يضــــــــــطر مــــــــــدير الصــــــــــندوق إ�ــــــــــ� الــــــــــتخلص مــــــــــن األوراق املاليــــــــــة لــــــــــبعض الشــــــــــر�ات  االســــــــــتثماراتمخــــــــــاطر  •

�ـــــــا �ـــــــ� حـــــــال قـــــــررت ال�جنـــــــة الشـــــــرعية للصـــــــندوق أن هـــــــذه الشـــــــر�ات لـــــــم �عـــــــد تتـــــــوافر ف��ـــــــا الضـــــــوابط ال�ـــــــي ال�ـــــــي يملـــــــك ف�

ع�ــــــــ� اســــــــتثمارات الصــــــــندوق وأدائــــــــھ  بابموج��ــــــــا أجــــــــازت ال�جنــــــــة الشــــــــرعية للصــــــــندوق تملــــــــك أوراقهــــــــا ممــــــــا قــــــــد يــــــــؤثر ســــــــل

 وع�� وحدات الصندوق.

مـــــــــل معـــــــــھ الصـــــــــندوق بالـــــــــدفع للصـــــــــندوق �ـــــــــ� تـــــــــار�خ الـــــــــذي يتعا اآلخـــــــــر: �ـــــــــ� حـــــــــال عـــــــــدم ال�ـــــــــ�ام الطـــــــــرف االئتمـــــــــانمخـــــــــاطر  •

فــــــإن الصــــــندوق قـــــــد ي�ــــــون عرضــــــة ل�خســــــارة ممـــــــا قــــــد يــــــؤثر ســــــلبا ع�ـــــــ� اســــــتثمارات الصــــــندوق وأدائــــــھ وع�ـــــــ�  االســــــتحقاق

 وحدات الصندوق.

املاليــــــــــة ال�ــــــــــي يحــــــــــتفظ ��ـــــــــــا  األدواتقيمــــــــــة إحـــــــــــدى  انخفــــــــــاضمخــــــــــاطر متعلقــــــــــة بأســــــــــعار العمــــــــــالت: تتمثـــــــــــل �ــــــــــ� مخــــــــــاطر  •

 خـــــــــرى أل � عملـــــــــة الصـــــــــندوق نتيجـــــــــة لتغ�ـــــــــ� �ـــــــــ� ســـــــــعر صـــــــــرف الر�ـــــــــال الســـــــــعودي مقابـــــــــل العمـــــــــالت االصـــــــــندوق �عملـــــــــة غ�ـــــــــ

 �� قيمة تقييم الصندوق. 
ً
 وال�ي قد تؤثر سلبا

ومخـــــــاطر الســـــــوق: تتــــــــأثر العوائـــــــد ع�ـــــــ� املرابحــــــــات ومـــــــا �ـــــــ� حكمهمــــــــا والصـــــــ�وك ومـــــــا �ــــــــ�  ســــــــتثمارإل مخـــــــاطر العائـــــــد ع�ـــــــ� ا •

 مـــــــــن أســـــــــعار العائـــــــــد. كمـــــــــا تتعـــــــــرض الصـــــــــ�وك ومـــــــــا �ـــــــــ� حكمهـــــــــا حكمهمـــــــــا بالعائـــــــــد (هـــــــــامش الـــــــــر�ح) والـــــــــذي ي�ـــــــــون قر�
ً
بـــــــــا

ــا�يللســـــــــــوق والتصـــــــــــنيف  ســـــــــــتقبليةاملاليـــــــــــة ذات الـــــــــــدخل الثابـــــــــــت لتحر�ـــــــــــات هـــــــــــامش الـــــــــــر�ح والنظـــــــــــرة امل واألوراق  االئتمـــــــــ

للصــــــــندوق ممــــــــا قــــــــد  االســــــــتثمار�ةملصــــــــدر الورقــــــــة. كمــــــــا أن اي هبــــــــوط �ــــــــ� هــــــــامش الــــــــر�ح قــــــــد يــــــــؤدي إ�ــــــــ� هبــــــــوط العوائــــــــد 

 استثمارات الصندوق وأدائھ وع�� وحدات الصندوق. يؤثر سلبا ع��

ــا عوامـــــــــــل  • ــأثر �عوامـــــــــــل مختلفـــــــــــة، م��ـــــــــ ا�خـــــــــــاطر املتعلقـــــــــــة بأحـــــــــــداث معينـــــــــــة: إن قيمـــــــــــة أصـــــــــــول الصـــــــــــندوق يمكـــــــــــن أن تتـــــــــ

ــادية وعوامــــــــــــــــل تتعلــــــــــــــــق بالتشــــــــــــــــريعات  ــة  شــــــــــــــــرافيةإل تتعلــــــــــــــــق بالســــــــــــــــلطات ا أو واألنظمــــــــــــــــةسياســــــــــــــــية واقتصــــــــــــــ والتنظيميــــــــــــــ

ــام الضــــــــرائب والز�ــــــــاة  ــالتغ��ات �ــــــــ� سياســــــــة ا�ح�ومـــــــــة ونظــــــ ــا قــــــــد تتـــــــــأثر بــــــ ــد يـــــــــؤثر  اروأســـــــــعوالرقابيــــــــة، كمــــــ ــا قــــــ العائــــــــد ممــــــ

 سلبا ع�� استثمارات الصندوق وأدائھ وع�� وحدات الصندوق.

مخــــــاطر تضــــــارب املصــــــا�ح: قــــــد تنشــــــأ هــــــذه ا�خــــــاطر �ــــــ� ا�حــــــاالت ال�ــــــي قــــــد تــــــؤثر ع�ــــــ� موضــــــوعية واســــــتقاللية قــــــرار مــــــدير  •

 ر الوحدة.الصندوق وسع أداء�سبب مص�حة �خصية مما قد ي�ون لھ تأث�� سل�ي ع��  االستثماري الصندوق 

: ي�ــــــــون �ـــــــ� �عــــــــض الصــــــــ�وك، حــــــــق ملصـــــــدر الصــــــــك أن �ســــــــتد�� الصـــــــك املصــــــــدر و�ــــــــدفع للمســــــــتثمر االســــــــتدعاءمخـــــــاطر  •

رأس مالـــــــھ املســـــــتثمر باإلضـــــــافة إ�ـــــــ� أر�ـــــــاح أقـــــــل مـــــــن األر�ـــــــاح ال�ـــــــي يـــــــتم دفعهـــــــا �ـــــــ� حـــــــال اســـــــتكمال �امـــــــل مـــــــدة الصـــــــك، �ـــــــ� 

هــــــــذه األمــــــــوال املســــــــتعادة ممــــــــا  اســــــــتثمارعــــــــادة األمثــــــــل إل  االســــــــتثمار إيجــــــــادهــــــــذه ا�حالــــــــة ســــــــيعمل مــــــــدير الصــــــــندوق ع�ــــــــ� 

 الصندوق وسعر الوحدة. أداءقد ي�ون لھ تأث�� سل�ي ع�� 

ــة  • ــ� مخــــــــاطر ضــــــــر�بية متنوعــــــ ــ� الصــــــــندوق ع�ــــــ ــافة: ينطــــــــوي االســــــــتثمار �ــــــ مخــــــــاطر ضــــــــر�بة الــــــــدخل وضــــــــر�بة القيمــــــــة املضــــــ

ينــــــة قــــــد ت�ــــــون ذات صــــــلة �ــــــ� الصــــــندوق نفســــــھ والــــــبعض اآلخــــــر ينطبــــــق ع�ــــــ� ظــــــروف مع االســــــتثمار�عضــــــها ينطبــــــق ع�ــــــ� 

تقليـــــــــل العوائـــــــــد املرتبطـــــــــة  إ�ـــــــــ�بمســـــــــتثمر معـــــــــ�ن. وســـــــــوف تـــــــــؤدي الضـــــــــرائب ال�ـــــــــي يتكبـــــــــدها مـــــــــال�ي الوحـــــــــدات بالضـــــــــرورة 

ــتثمار ــتثمر�ن ا�حتملـــــــــ�ن ا�حصــــــــول ع�ـــــــــ� مشـــــــــورة  باالســــــ ــ� ســـــــــعر الوحـــــــــدة. و�جــــــــب ع�ـــــــــ� املســــــ �ـــــــــ� الصــــــــندوق وانخفـــــــــاض �ــــــ

 .�� الوحدات وتملكها و�يعها االستثماربة ع�� مهنية متخصصة من مستشار ضر��ي بخصوص الضرائب امل��ت

 

 : آلية تقييم ا�خاطر )5
حيث �عتمد هذه اآللية ع�� أن يقوم مدير    يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقو�م ا�خاطر يتم تبن��ا فيما يتعلق بأصول الصندوق 

الصندوق بتقييم مؤشرات ا�خاطر التالية �ش�ل دوري: مؤشرات مخاطر السيولة، التغ��ات ال�ي تطرأ ع�� األنظمة والتشريعات من الدولة  

الشرع بالضوابط  االل��ام  املصا�ح،  تضارب  ال��كز،  ومراقبة  االستثمارات  تنوع  مدى  التنظيمية،  ا�جهات  تجاوز  أو  عدم  من  والتأكد  ية، 

 استثمارات الصندوق �حدود ا�خاطر ال�ي يضعها مدير الصندوق. 
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 : الفئة املس��دفة لالستثمار �� الصندوق  )6
حسب   واملؤهل�ن  خارجها  أو  السعودية  داخل  من  اعتبار��ن   

ً
أ�خاصا أو  طبيعي�ن   

ً
أ�خاصا سواء  الفئات  جميع  ويس��دف  عام  الصندوق 

 لسوق املالية.�عليمات ولوائح هيئة ا

 : حدود االستثمار /قيود )7
 يل��م مدير الصندوق بالقيود ال�ي تنص عل��ا الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية وع�� هذه النشرة من شروط وأح�ام

 الرقابة الشرعية للصندوق.   كما لن �ستثمر الصندوق �� أي أوراق مالية ال تتوافق مع املعاي�� الشرعية املعتمدة من �جنة الصندوق 

 : العملة )8
عملة الصندوق �� الر�ال السعودي، �� حالة السداد �عملة أخرى غ�� العملة األساسية للصندوق، يقوم مدير الصندوق بإجراء التحو�ل 

 لسعر الصرف السائد �� وقت االش��اك. وأي فروقات �� أسعار الصرف يتحملها املستثمر وحده  
ً
 دون أي ال��ام من مدير الصندوق. الالزم وفقا

 : مقابل ا�خدمات والعموالت )9
 بيان تفاصيل �جميع املدفوعات من أصول صندوق االستثمار  .أ

 الصندوق  إدارة رسوم •

 حفظ رسوم •

 القانو�ي  ا�حاسب أ�عاب •

 اإلس��شاديإعداد املؤشر املعياري /  مصار�ف •

 املستقل�ن  اإلدارة مجلس أعضاء م�افآت •

 الشرعية ال�جنة أ�عاب •

 الرقابية  الرسوم •

 تداول  موقع ع�� املعلومات �شر رسوم •

دفعها من قبل صندوق    ووقت جدول يو�ح جميع الرسوم واملصار�ف، مع كيفية حساب مقابل ا�خدمات والعموالت واأل�عاب،   .ب

 االستثمار 

 

 التفاصيل البند م

 ال يوجد رسوم االش��اك  1

.% من صا�� قيمة  0.45 أ�عاب إدارة 2
ً
 وتدفع شهر�ا

ً
 تحتسب يوميا

ً
 أصول الصندوق سنو�ا

3 
 رسوم حفظ 

ــــــــــدفع  25,000  وتـ
ً
ــا ــــــــ ــــــــــندوق.  وتحتســـــــــــب يوميـ ــــــــــول الصـ ــا مـــــــــــن أصـ ــــــــ ــــــــــتم دفعهـ ــــــــــنو�ة و�ـ ــــــــــة سـ ــــــــــع ملراجعـ ــــــــــنو�ا، وتخضـ ــــــــــال سـ ر�ـ

.
ً
 شهر�ا

أ�عاب ال�جنة   4

 الشرعية
18,000 .

ً
، تدفع من أصول الصندوق �ل ستة أشهر وتحتسب يوميا

ً
 ر�ال سنو�ا

أ�عاب ا�حاسب  5

 القانو�ي
 وتدفع 18,000

ً
   وتحتسب السنة �� مرت�ن  الصندوق  أصول  من ر�ال سنو�ا

ً
 . يوميا

6 
 الرسوم الرقابية

 يتحملهـــــــــا الصـــــــــندوق تـــــــــدفع مـــــــــن أصـــــــــول الصـــــــــندوق وتـــــــــدفع لهيئـــــــــة الســـــــــوق املاليـــــــــة عنـــــــــد  7,500
ً
ر�ـــــــــال ســـــــــعودي ســـــــــنو�ا

.
ً
 املطالبة وتحتسب يوميا

املعلومات  رسوم �شر  7

 ع�� موقع تداول 

ــــــــــــة  5,000 ــــــــــــة عنـــــــــــــد املطالبـ ــــــــــــوق املاليـ ــــــــــــدفع للسـ ــــــــــــندوق وتـ ــــــــــــول الصـ ــــــــــــن أصـ ــــــــــــدفع مـ ــــــــــــندوق تـ ــــــــــــا الصـ  يتحملهـ
ً
ــــــــــــنو�ا ر�ـــــــــــــال سـ

.
ً
 وتحتسب يوميا

م�افأة أعضاء مجلس   8

 اإلدارة املستقل�ن 

  000,6ر�ــــــال ســــــعودي عــــــن �ــــــل اجتمــــــاع و�حــــــد أق�ــــــ�ى  3,000
ً
مســــــتقل. وهــــــذه  ل�ــــــل عضــــــو ر�ــــــال ســــــعودي ســــــنو�ا

.
ً
 وتدفع �عد ا�جلسة مباشرة

ً
 الت�اليف سوف �غطى من أصول الصندوق، تحتسب يوميا

9 

 رسوم أخرى 

املقدمـــــــة مــــــــن الغ�ـــــــ� أو مــــــــن األطـــــــراف ذوو العالقــــــــة مثـــــــل ا�خــــــــدمات  وا�خــــــــدماتناتجـــــــة عــــــــن التعامـــــــل  ومصــــــــار�فرســـــــوم 

 إاليـــــــــتم خصـــــــــم  لــــــــنجميـــــــــع األحـــــــــوال  و�ــــــــ�% 0.5تتجـــــــــاوز  أالاملتوقــــــــع  ومـــــــــنالن��يـــــــــة  واملصــــــــار�ف واالستشـــــــــار�ةالقانونيــــــــة 

 .الفعلية والرسوماملصار�ف  
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إ�� القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق ع�� مستوى الصندوق ومالك الوحدة خالل    جدول اف��ا��ي يو�ح �سبة ت�اليف الصندوق  .ج

 عمر الصندوق، ع�� أن �شمل �سبة الت�اليف املتكررة وغ�� املتكررة 

 تو�ح النقطة(ح) من هذه الفقرة الرسوم واملصار�ف االف��اضية إ�� القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق. 

فروضة ع�� االش��اك واالس��داد ونقل امللكية ال�ي يدفعها مالكو الوحدات، وطر�قة احتساب  بيان تفاصيل مقابل الصفقات امل .د

 ذلك املقابل 

 رسوم االش��اك واالس��داد: ال توجد  •

 نقل امللكية: ال ينطبق  •

 رسوم االس��داد املبكر ال يوجد  •

 الصندوق �شأن التخفيضات والعموالت ا�خاصةاملعلومات املتعلقة بالتخفيضات والعموالت ا�خاصة وشرح سياسة مدير  .ه

 ال يوجد 

 املعلومات املتعلقة بالز�اة والضر�بة  . و

يملك من وحدات    ال يتو�� مدير الصندوق إخراج ز�اة الوحدات االستثمار�ة عن املستثمر�ن وتقع ع�� مالك الوحدة مسؤولية إخراج ز�اة ما

ورة �� الشروط واألح�ام ال �شمل ضر�بة القيمة املضافة، وسيتم تحميل الضر�بة �ش�ل  الرسوم والعموالت واملصروفات املذ�  نإ  استثمار�ة.

 لألسعار املنصوص عل��ا �� ضر�بة القيمة املضافة والئحتھ التنفيذية
ً
 منفصل وفقا

 بيان أي عمولة خاصة ي��مها مدير الصندوق  .ز

 ال يوجد 

ال�ي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات ع��  مثال اف��ا��ي يو�ح جميع الرسوم واملصار�ف ومقابل الصفقات   .ح

 أساس عملة الصندوق 

ـــــوم    ـــ ـــ الـرســ ـــــح جـمـيـع  ـــ ـــ يـو�ــ ــــ�ـي  ـــ ـــ افـ�ـ�ا�ــ ــال  ــ مـثــ

ــــــفقات ال�ي ُدفعت   ــــــار�ف ومقابل الصــ واملصــ

 (ر�ال سعودي)من أصول الصندوق 

جـــمـــيـــع   ــــــح  ـــ ـــ يـــو�ــ ــ�ـــي  ــ ـــ ـــ ــ�ـــ�ا�ــ افـ ــال  ــ ــثــ مـ

ــــل   ــابــ ــ ـــار�ــــف ومــــقــ ـــ ـــ ـــ ـــ واملصــ ــوم  ــ ـــ ـــ ـــ الــــرســ

ــل  ــ قبــ من  ــــت  ُدفعــ ــات ال�ـي  ــ ــفـقــ ــ ـــ ـــ الصــ

 الوحدات (ر�ال سعودي)مالك 

الرســوم واملصــار�ف االف��اضــية 

ــــول   ـــ ـــ إ�� القيمــــة اإلجمــــاليــــة ألصــ

 الصندوق 

 _ 100,000 50,000,000 إجما�� قيمة األصول بداية السنة

 %0.45 450 225,000 رسوم إدارة الصندوق 

 %0.05 50 25,000 رسوم ا�حفظ 

 %0.04 36 18,000 رسوم مراجع ا�حسابات 

 %0.02 24 12,000 م�افأة أعضاء مجلس اإلدارة املستقل�ن 

 %0.03 36 18,000 أ�عاب ال�جنة الشرعية 

 %0.01 15 7,500 الرسوم الرقابية

 %0.01 10 5,000 رسوم �شر املعلومات ع�� موقع تداول 

 %0.50 500 250,000 (تقدير�ة) أخرى رسوم 

 _ 1,125 562,500 إجما�� الرسوم واملصار�ف 

 _ 2,000 1,000,000 %) تقديري 2يضاف: الر�ح خالل السنة (

صا�� االستثمار االف��ا��ي ��اية السنة  

 املالية
50,437,500 100,875 

_ 

 

 

 التقييم والتسع��:   )10
 تقو�م أصول الصندوق:  .أ

   التقو�م  يتم
ً
  املستحقات   م��ا  مخصوما  ا�حفظة  تضمها  ال�ي  األصول   جميع  ع��  بناءً   التقو�م  تحديد  و��ون   العملة  أساس  ع��  يوميا

 . الوقت ذلك �� اإلستثمار بصندوق  ا�خاصة

  وأسعار   واألسعار  القيم  بتحديد  يتعلق  فيما  ف��ا  موثوق   نظم  ع��  الصندوق   مدير  �عتمد  وقد  ،األصول   نوع  ع��  التقو�م  طر�قة  �عتمد

 . الصرف



12 

 

 : الصندوق  أصول  لتقو�م تيةآلا املبادئ باتباع الصندوق  مدير يقوم سوف

يتم تقو�م الص�وك املدرجة أو املتداولة �� سوق منظمة أو ع�� نظام �سع�� آ�� حسب سعر آخر صفقة تمت �� ذلك السوق أو  •

ال   و��النظام   بتقو�م  النظام  أو  السوق  ذلك  ظروف  سماح  عدم  للمعادلة  حال  وفقا  تقو�مها  فسيتم  القيمة   التالية:ص�وك 

 الدف��ية+ األر�اح امل��اكمة.

 املشا��ة وفقا للمعادلة التالية: القيمة الدف��ية+ األر�اح امل��اكمة االستثمار�ةواألدوات  غ�� املدرجةيتم تقو�م الص�وك  •

 + الفوائد/األر�اح امل��اكمة.يتم تقو�م املرابحات وغ��ها من الطروحات بطر�قة القيمة االسمية  •

 فيتم تقو�مها حسب آخر صا�� قيمة أصول منشور ل�ل وحدة. ستثمارإل بالنسبة ا�� صناديق ا •

أم�ن ا�حفظ. و�عد  آخرأي استثمار   • يوافق عل��ا  ال�ي  بناًء ع�� الطرق والقواعد  ال�ي يحددها مدير الصندوق  العادلة  القيمة   ،

 التحقق م��ا من قبل ا�حاسب القانو�ي للصندوق.  

القائمة املصروفات امل��اكمة) / عدد الوحدات    -املستحقات    -  األصول ل�ل وحدة �اآل�ي: (إجما��    األصول يتم احتساب صا�� قيمة   •

 . وقت التقو�م

 عدد نقاط التقو�م وتكرارها: .ب

التا�� ي�ون ذلك اليوم يوم عمل فإن التقو�م سي�ون يوم العمل    اليتم تقو�م أصول الصندوق قبل ��اية عمل يوم التقو�م ا�حدد، وعندما  

ال��ائي لتقديم التعليمات ا�خاصة �عمليات من املوعد  واحد  يتجاوز يوم عمل    اليقوم مدير الصندوق بتأخ�� تقو�م الصندوق �ش�ل مؤقت    قد

إذا قرر مدير الصندوق �ش�ل معقول عدم إم�انية تقو�م جزء كب�� من أصول الصندوق �ش�ل يمكن التعو�ل عليھ بما ��  واالس��دادالشراء 

 ا�حصر الظروف ال�ي يقفل ف��ا السوق الرئي��ي �� وقت التقو�م. الذلك ع�� سبيل املثال 

 : ي سيتم اتخاذها �� حالة ا�خطأ �� التقو�م أو ا�خطأ �� التسع��اإلجراءات ال� .ج

تقو�م أصل من أصول الصندوق �ش�ل خاطئ أو حساب سعر الوحدة �ش�ل خاطئ يوثق ا�خطأ �ش�ل مباشر و�تم إبالغ الهيئة تم  حال    ��

 عن ا�خطأ �� التقو�م أو  
ً
% أو أك�� من سعر الوحدة. و�تم اإلفصاح عن ذلك �� موقع مدير الصندوق  0.50�ش�ل ما �سبتھ    التسع�� الذيفورا

مدير الصندوق بتعو�ض جميع مال�ي الوحدات املتضرر�ن (بما �� ذلك   مالصندوق. سيقو �و�ي للسوق و�� تقار�ر  اإللك�  عاإللك��و�ي واملوق

 مال�ي الوحدات السابق�ن) عن جميع أخطاء التقو�م أو التسع�� دون تأخ��.

 : طر�قة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االش��اك واالس��داد .د

 للصندوق �� يوم التقو�م وفق املعادلة التالية: األصول ع�� صا�� قيمة الس��داد بناء وا االش��اكيتم حساب أسعار 

 إجما�� قيمة أصول الصندوق  •

خصـــــــــم املصـــــــــار�ف الثابتـــــــــة (مســـــــــتحقة وغ�ـــــــــ� مدفوعـــــــــة) ع�ـــــــــ� ســـــــــبيل املثـــــــــال ال ا�حصـــــــــر أ�عـــــــــاب مجلـــــــــس اإلدارة وأ�عـــــــــاب  •

 شروط وأح�ام الصندوق. مراجع ا�حسابات وأم�ن ا�حفظ والرسوم األخرى املذ�ورة �� 

ــبيل املثـــــــــــال ال ا�حصـــــــــــر رســـــــــــوم إدارة الصـــــــــــندوق والرســـــــــــوم األخـــــــــــرى املـــــــــــذ�و  • �ـــــــــــ� رة خصـــــــــــم املصـــــــــــار�ف املتغ�ـــــــــــ�ة ع�ـــــــــــ� ســـــــــ

 شروط وأح�ام الصندوق. 

قســـــــمة إجمـــــــا�� القيمـــــــة العادلـــــــة ألصـــــــول الصـــــــندوق ناقصـــــــا إجمـــــــا�� ا�خصـــــــوم ع�ـــــــ� إجمـــــــا�� عـــــــدد وحـــــــدات الصـــــــندوق �ـــــــ�  •

 يوم التقو�م ذو العالقة، و�تم تقو�م صا�� قيمة أصول الصندوق �عملة الصندوق.

 وتكرارها:  م�ان ووقت �شر سعر الوحدة .ه

تقو�م ع�� موقع شركة السوق  يوم  مدير الصندوق بتحديث صا�� قيمة أصول الصندوق و�عالن سعر الوحدة �� يوم العمل التا�� ل�ل    سيقوم

 .www.musharaka.saوع�� موقع مدير الصندوق  www.tadawul.com.sa  ل املالية السعودية تداو 

 

 التعامالت:  )11
 : تفاصيل الطرح األو�� .أ

 ع�� طرح وحدات الصندوق وفيما ي�� أهم بيانات الطرح األو��: 
ً
 تمت املوافقة مسبقا

الطرح:   ��  تار�خ  الصندوق  األو�� لوحدات  الطرح  املوافق  29/06/1441يبدأ  ��اية  23/02/2020ه  املوافق  1441/ 10/07م ويستمر ح�ى  ه 

 م 05/03/2020

 ر�ال سعودي 10 سعر الوحدة عند الطرح:

 

http://www.musharaka.sa/
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 : ��ائي لتقديم طلبات االش��اك واالس��داداملوعد ال .ب

يمكن تقديم طلبات االش��اك واالس��داد خالل أي يوم عمل و��ون آخر موعد لتلقي طلبات االش��اك واالس��داد عندما يتسلم مدير الصندوق  

   عشر الثانية  الساعة  قبلالطلب واملبالغ املتعلقة �شراء الوحدات املطلو�ة �� الصندوق  
ً
وم التعامل. و�� حال �سلم الطلب أو املبلغ ي  من  ظهرا

 .�عد الوقت ا�حدد أعاله، فسيتم معاملتھ ع�� أنھ طلب ليوم التعامل التا��

 تقديم طلبات االش��اك واالس��داد:  .ج

�ــــــــ� مــــــــن �ــــــــل أســــــــبوع باســــــــتثناء العطــــــــل الرســــــــمية  ا�خمــــــــيس إ�ــــــــ� األحــــــــدمــــــــن  أيــــــــام التعامــــــــل االشــــــــ��اك واالســــــــ��داد �ــــــــ� يــــــــتم •

 حسب عطل السوق. السعودية اململكة العر�ية

يمكـــــــــــن تقـــــــــــديم طلبـــــــــــات االشـــــــــــ��اك واالســـــــــــ��داد خـــــــــــالل أي يــــــــــــوم عمـــــــــــل و��ـــــــــــون آخـــــــــــر موعـــــــــــد لتلقـــــــــــي طلبـــــــــــات االشــــــــــــ��اك  •

ــ� الصــــــــ ــلم مــــــــدير الصــــــــندوق الطلــــــــب واملبــــــــالغ املتعلقــــــــة �شــــــــراء الوحــــــــدات املطلو�ــــــــة �ــــــ ندوق قبــــــــل واالســــــــ��داد عنــــــــدما يتســــــ

  عشـــــــر الثانيـــــــةالســـــــاعة 
ً
و�ـــــــ� حـــــــال �ســـــــلم الطلـــــــب أو املبلـــــــغ �عـــــــد الوقـــــــت ا�حـــــــدد أعـــــــاله، فســـــــيتم  التعامـــــــلمـــــــن يـــــــوم  ظهـــــــرا

 معاملتھ ع�� أنھ طلب ليوم التعامل التا��.

ا�خاصـــــــة يـــــــتم تنفيـــــــذ جميـــــــع طلبـــــــات االشـــــــ��اك واالســـــــ��داد املكتملـــــــة واملســـــــتلمة قبـــــــل املوعـــــــد ال��ـــــــائي لتقـــــــديم التعليمـــــــات  •

) مـــــــن هـــــــذه الفقـــــــرة بنـــــــاء ع�ـــــــ� ســـــــعر وحـــــــدة الصـــــــندوق 2�شـــــــراء الوحـــــــدات واســـــــ��دادها واملو�ـــــــحة �ـــــــ� الفقـــــــرة الفرعيـــــــة (

 �� يوم التعامل الالحق.

ــ� املســـــــــتثمر الراغــــــــب �ـــــــــ�  • ــام بتعبئـــــــــة جميـــــــــ االشـــــــــ��اكع�ــــــ  القيــــــ
ً
ــ� الصـــــــــندوق أوال ــ�  ع�ــــــ فـــــــــتح  اتفاقيـــــــــةاملعلومــــــــات املطلو�ـــــــــة �ــــــ

وتقـــــــــديم جميـــــــــع املســـــــــتندات املطلو�ـــــــــة مـــــــــن أجـــــــــل فـــــــــتح حســـــــــاب اســـــــــتثماري لـــــــــدى  ال��ـــــــــوالتوقيـــــــــع ع االســـــــــتثماري ا�حســــــــاب 

 مدير الصندوق ل�ي يتم من خاللھ تنفيذ عمليات االش��اك واالس��داد 

ع�ـــــــ� املشـــــــ��ك�ن الـــــــذين يرغبـــــــون �ـــــــ� شـــــــراء وحـــــــدات الصـــــــندوق اســـــــتيفاء و�ســـــــليم نمـــــــوذج طلـــــــب االشـــــــ��اك والتوقيـــــــع ع�ـــــــ�  •

ــ� مــــــــد ــليمها إ�ــــــ ــام و�ســــــ ــا يثبــــــــت اإليــــــــداع �ــــــــ� حســــــــاب الصــــــــندوق لــــــــدى البنـــــــــك الشــــــــروط واألح�ــــــ  بمــــــ
ً
ير الصــــــــندوق م�ــــــــحو�ا

املعتمــــــد. إذا تــــــم الــــــدفع �عملــــــة غ�ــــــ� الر�ــــــال الســــــعودي فســــــيتم تحو�ــــــل املبلــــــغ املســــــتلم إ�ــــــ� الر�ــــــال الســــــعودي و�ــــــتم تنفيــــــذ 

 �اكاالشــــــــــ�طلــــــــــب  املســــــــــتثمر تقــــــــــديماالشــــــــــ��اك ع�ــــــــــ� أســــــــــاس صــــــــــا�� قيمــــــــــة املبلــــــــــغ بالر�ــــــــــال الســــــــــعودي كمــــــــــا أنــــــــــھ بإم�ــــــــــان 

 الك��ونيا من خالل املوقع اإللك��و�ي ملدير الصندوق. 

ر�ــــــــــــال ســــــــــــعودي لأل�ــــــــــــخاص ) 50,000(ر�ـــــــــــال ســــــــــــعودي لأل�ــــــــــــخاص الطبيعيـــــــــــ�ن و ) 10,000( لالشــــــــــــ��اكا�حـــــــــــد األد�ــــــــــــى  •

 .االعتبار��ن

ــال  • ــ� حــــــ ــ��اك مــــــــن خــــــــالل ا�خصــــــــم املباشــــــــر مــــــــن حســــــــاب املســــــــتثمر لــــــــدى مــــــــدير الصــــــــندوق. و�ــــــ ــتيفاء مبلــــــــغ االشــــــ يــــــــتم اســــــ

ســــــــــتثمر أن يـــــــــدفع قيمــــــــــة اشــــــــــ��اكھ بطر�قـــــــــة أخــــــــــرى عــــــــــدا ا�خصـــــــــم مــــــــــن ا�حســــــــــاب، كشـــــــــيك �خ�ــــــــــ�ي أو شــــــــــيك رغبـــــــــة امل

 عنــــــــــد التحصــــــــــيل الفع�ــــــــــ� ملبلــــــــــغ االشــــــــــ��اك و�ــــــــــتم 
ً
مصــــــــــر�� أو حوالــــــــــة بنكيــــــــــة، فســــــــــيتم اعتبــــــــــار طلــــــــــب االشــــــــــ��اك مكــــــــــتمال

 ملا ورد أعاله. 
ً
 تنفيذه وفقا

ــ� يــــــــوم التعامـــــــــل وتحســــــــب بقســـــــــم • ــتثمر عـــــــــدد مــــــــن الوحـــــــــدات �ــــــ  منــــــــھ رســـــــــوم يخصــــــــص للمســــــ
ً
ــ��اك مطروحـــــــــا ة قيمــــــــة االشــــــ

االشـــــــ��اك املســـــــتحقة ع�ـــــــ� صـــــــا�� قيمـــــــة الوحـــــــدة كمـــــــا �ـــــــ� إغـــــــالق يـــــــوم التعامـــــــل املع�ـــــــي. و�بـــــــدأ االســـــــتثمار فـــــــور تخصـــــــيص 

 الوحدات.

ال يحصــــــل املســــــتثمر ع�ــــــ� شــــــهادة ملكيــــــة للوحــــــدات االســــــتثمار�ة، بــــــل يــــــتم قيــــــد جميــــــع الوحــــــدات االســــــتثمار�ة �ــــــ� �ــــــجل  •

فيــــــــــــھ مــــــــــــدير الصــــــــــــندوق بصــــــــــــيغة رقميــــــــــــة أو خطيــــــــــــة أو بوســــــــــــيلة الك��ونيــــــــــــة، و�تســــــــــــلم �ــــــــــــل الوحــــــــــــدات الــــــــــــذي يحــــــــــــتفظ 

 يب�ن تفاصيل الوحدات ال�ي اش��اها املستثمر.
ً
 مستثمر من مدير الصندوق إشعارا

يمكـــــــن للمســـــــتثمر طلـــــــب اســـــــ��داد جميـــــــع وحداتـــــــھ أو جـــــــزء م��ـــــــا وذلـــــــك مـــــــن خـــــــالل �عبئـــــــة وتقـــــــديم طلـــــــب اســـــــ��داد موقـــــــع  •

دير الصـــــــــندوق خـــــــــالل أي يـــــــــوم عمـــــــــل. وآخـــــــــر موعـــــــــد الســـــــــتالم نمـــــــــاذج طلـــــــــب االســـــــــ��داد مـــــــــن مـــــــــن قبـــــــــل املســـــــــتثمر إ�ـــــــــ� مـــــــــ

 املســــــــتثمر قبــــــــل 
ً
التعامــــــــل و�ــــــــ� حالــــــــة �ســــــــلم الطلــــــــب �عــــــــد الوقــــــــت ا�حــــــــدد فســــــــيتم  �ــــــــ� يــــــــوم الســــــــاعة الثانيــــــــة عشــــــــر ظهــــــــرا

 معاملتھ ع�� أنھ طلب ليوم التعامل التا��.



14 

 

يحســـــــب املبلـــــــغ الــــــــذي �ســـــــتلمھ املســــــــتثمر نتيجـــــــة طلبــــــــھ لالســـــــ��داد بضـــــــرب عــــــــدد الوحـــــــدات املطلــــــــوب اســـــــ��دادها بصــــــــا��  •

 قيمة األصول للوحدة �� يوم التعامل الذي تم فيھ تنفيذ طلبات االس��داد. 

ل قيــــــد مبلـــــــغ يــــــتم دفــــــع عوائــــــد االســــــ��داد إ�ــــــ� املســــــتثمر بالعملــــــة ال�ــــــي يــــــتم االســــــتثمار ��ــــــا �ــــــ� الصــــــندوق، وذلــــــك مــــــن خــــــال •

العمــــــــــل �ـــــــــ� اليـــــــــوم الرا�ــــــــــع التـــــــــا�� لنقطــــــــــة  إقفـــــــــالعوائـــــــــد االســـــــــ��داد �ــــــــــ� حســـــــــاب املشـــــــــ��ك لــــــــــدى مـــــــــدير الصــــــــــندوق قبـــــــــل 

 التقو�م ال�ي تم ف��ا تحديد سعر االس��داد.

 أي قيود ع�� التعامل �� وحدات الصندوق  .د

 ال ينطبق

ق، واإلجراءات  .ه
ّ
 : املتبعة �� تلك ا�حاالتا�حاالت ال�ي يؤجل معها التعامل �� الوحدات أو �عل

 �� حال طلبت الهيئة ذلك. •

�ــــــ� حــــــال تـــــــم �عليــــــق التـــــــداول �ــــــ� الســــــوق املاليـــــــة ال�ــــــي �ســـــــتثمر ��ــــــا الصــــــندوق. أو أي مـــــــن األوراق املاليــــــة ال�ـــــــي يــــــرى مـــــــدير  •

 . الصندوق الصندوق أ��ا �ش�ل �سبة مهمة من صا�� أصول 

عمل من    رأى مدير الصندوق �ش�ل معقول أن التعليق يحقق مصا�ح مال�ي الوحدات ع�� أال تز�د ف��ة التعليق عن يوم  إذا •

املوعد ال��ائي لتقديم طلبات االش��اك واالس��داد. والطلبات املستلمة خالل ف��ة التعليق يتم تنفيذها �� أول يوم �عامل تا�� 

 .
ً
 وع�� أساس تناس�ي مع أولو�ة التنفيذ للطلبات الواردة أوال

 : اإلجراءات ال�ي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االس��داد ال�ي ستؤجل . و

 هيئة السوق املالية:  من الئحة صناديق االستثمار الصادرة من )66(املنظمة لتأجيل عمليات االس��داد تخضع ا�� املادة  األح�ام

 يجـــــــوز ملـــــــدير الصـــــــندوق تأجيـــــــل تنفيـــــــذ أي طلبـــــــات اســـــــ��داد إذا بلـــــــغ إجمـــــــا�� �ســـــــبة جميـــــــع طلبـــــــات االســـــــ��داد ملـــــــال�ي •

  % من صا�� قيمة أصول الصندوق.  10الوحدات �� أي يوم �عامل أك�� من 

يــــــتم اختيــــــار طلبــــــات االســــــ��داد ال�ــــــي تؤجــــــل بنــــــاء ع�ــــــ� األســــــبقية وحجــــــم االســــــ��داد حيــــــث يقــــــوم مــــــدير الصــــــندوق بتنفيــــــذ  •

 
ً
داد % مـــــــــن صـــــــــا�� قيمـــــــــة أصـــــــــول الصـــــــــندوق. أمـــــــــا طلبـــــــــات االســـــــــ�� 10�ـــــــــ� حـــــــــدود  وذلـــــــــكطلبـــــــــات االســـــــــ��داد املســـــــــتلمة أوال

 .املتبقية فيتم تأجيلها ا�� يوم التعامل التا��

 

 األح�ام املنظمة لنقل ملكية الوحدات ا�� مستثمر�ن آخر�ن  .ز

 ال ينطبق

 بيان ا�حد األد�ى لعدد أو قيمة الوحدات ال�ي يجب ع�� مالك الوحدات االش��اك ف��ا أو اس��دادها:  .ح

) هو  لالش��اك  األد�ى  سعودي  10,000ا�حد  ر�ال   () و  الطبيعي�ن  األد�ى  50,000لأل�خاص  ا�حد  االعتبار��ن.  لأل�خاص  سعودي  ر�ال   (

) 10,000) عشرة أالف ر�ال سعودي �جميع املستثمر�ن. ويش��ط ع�� املستثمر االحتفاظ بمبلغ (10,000لالش��اك اإلضا�� أو االس��داد هو (

ر�ال سعودي لأل�خاص االعتبار��ن كحد أد�ى للرصيد و�حق ملدير    ) خمسون ألف50,000عشرة آالف ر�ال سعودي لأل�خاص الطبيعي�ن و(

 إلجراءات االس��داد الواردة �� شروط وأح�ام 
ً
الصندوق تصفية حساب املش��ك �� حال عدم االحتفاظ با�حد األد�ى من الرصيد وذلك وفقا

 الصندوق. 

 � حال عدم الوصول إ�� ذلك ا�حد األد�ى �� الصندوق: ا�حد األد�ى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعھ، واإلجراء املتخذ � .ط

) مليون ر�ال سعودي، �� حال لم يتم الوصول لهذا املبلغ خالل ف��ة الطرح، سيقوم مدير الصندوق برد مبالغ االش��ا�ات أل�حا��ا 10عشرة (

 لتنظيم خاضع طرف مع وامل��مة النقد سوق  فقاتوص البنكية الودائع �� الطرح ف��ة  خالل املبالغ تلك  استثمار تم حال و��دون أي حسم،  

 .األصلية االش��اك ملبالغ ا�حققة األر�اح تلك إضافة سيتم عل��ا، ر�ح تحقيق وتم اململكة خارج مماثلة رقابية لهيئة أو النقد مؤسسة

 سياسة التوزيع:   )12
 عوائد، يتم إعادة استثمارها ملص�حة الصندوق. ال يقوم الصندوق بتوزيع أر�اح ع�� حام�� الوحدات، و�� حال تحقيق 

 تقديم التقار�ر ا�� مال�ي الوحدات:  )13

•  
ً
يقـــــــــوم الصـــــــــندوق بإعـــــــــداد التقـــــــــار�ر الســـــــــنو�ة (بمـــــــــا �ـــــــــ� ذلـــــــــك القـــــــــوائم الســـــــــنو�ة املراجعـــــــــة) والبيـــــــــان الر�ـــــــــع ســـــــــنوي وفقـــــــــا

 دون مقابل.  لالئحة صناديق االستثمار، و�ل��م مدير الصندوق ب��و�د مال�ي الوحدات ��ا عند الطلب
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) أشــــــــهر مــــــــن ��ايــــــــة ف�ــــــــ�ة التقر�ــــــــر 3يل�ــــــــ�م مــــــــدير الصــــــــندوق بإتاحــــــــة التقــــــــار�ر الســــــــنو�ة ل�جمهــــــــور خــــــــالل مــــــــدة ال تتجــــــــاوز ( •

ا�حـــــــــــددة �ـــــــــــ� شـــــــــــروط وأح�ـــــــــــام الصـــــــــــندوق و�ـــــــــــ� املوقـــــــــــع اإللك��و�ـــــــــــي ملـــــــــــدير الصـــــــــــندوق، وذلـــــــــــك �ـــــــــــ� األمـــــــــــاكن والوســـــــــــائل 

 واملوقع اإللك��و�ي للسوق أو أي موقع آخر متاح ل�جمهور بحسب الضوابط ال�ي تحددها الهيئة. 

 مـــــــ30ســــــوف يقـــــــوم مـــــــدير الصـــــــندوق بإعـــــــداد القـــــــوائم املاليـــــــة األوليــــــة و�تاح��ـــــــا ل�جمهـــــــور خـــــــالل مـــــــدة ال تتجـــــــاوز ( •
ً
ن ) يومـــــــا

��ايــــــة ف�ــــــ�ة القــــــوائم وذلــــــك �ــــــ� الوســــــائل ا�حــــــددة �ـــــــ� املوقــــــع اإللك��و�ــــــي ملــــــدير الصــــــندوق واملوقــــــع اإللك��و�ــــــي للســـــــوق أو 

 أي موقع آخر متاح ل�جمهور بحسب الضوابط ال�ي تحددها الهيئة. 

ــتثمار خــــــــالل مــــــــدة ال • ــناديق االســــــ  لالئحــــــــة صــــــ
ً
ــا ــان الر�ــــــــع ســــــــنوي وفقــــــ ــاوز يل�ــــــــ�م مــــــــدير الصــــــــندوق بإتاحــــــــة و�شــــــــر البيــــــ  تتجــــــ

) أيـــــــــــام مـــــــــــن ��ايـــــــــــة الر�ـــــــــــع املع�ـــــــــــي وذلـــــــــــك �ـــــــــــ� الوســـــــــــائل ا�حـــــــــــددة �ـــــــــــ� املوقـــــــــــع اإللك��و�ـــــــــــي ملـــــــــــدير الصـــــــــــندوق واملوقـــــــــــع 10(

 اإللك��و�ي للسوق أو أي موقع آخر متاح ل�جمهور بحسب الضوابط ال�ي تحددها الهيئة.

الـــــــــذي يـــــــــديره للفحـــــــــص مـــــــــن جانـــــــــب يل�ـــــــــ�م مـــــــــدير الصـــــــــندوق بإتاحـــــــــة صـــــــــا�� قيمـــــــــة األصـــــــــول ا�حاليـــــــــة للصـــــــــندوق العـــــــــام  •

ــابقة �ـــــــــــ� امل�اتـــــــــــب امل�ـــــــــــجلة ملـــــــــــدير  ــام صـــــــــــا�� قيمـــــــــــة األصـــــــــــول الســـــــــ مـــــــــــال�ي الوحـــــــــــدات دون مقابـــــــــــل، و�تاحـــــــــــة جميـــــــــــع أرقـــــــــ

 . الصندوق 

 عند طل��ا.   •
ً
 يقر مدير الصندوق باالل��ام بتقديم القوائم املالية السنو�ة املراجعة للصندوق مجانا

 �جل مال�ي الوحدات:  )14
 د �جل محّدث ملال�ي الوحدات ، وحفظھ �� اململكة بيان �شأن إعدا .أ

 .يتم االحتفاظ ��جل محدث �� جميع األوقات ملال�ي الوحدات �� اململكة، حيث �عت�� دليال قاطعا ع�� ملكية الوحدات املثبتة فيھ

 بيان معلومات عن �جل مال�ي الوحدات  .ب

إ�� أي مال   ل�جل مال�ي الوحدات 
ً
الرئي��ي ملدير  ُيقدم مدير الصندوق م�خصا للوحدات مجانا عند الطلب وذلك من خالل ز�ارة املقر  ك 

 الصندوق أو إرسالھ بال��يد اإللك��و�ي أو الفاكس.

 اجتماع مال�ي الوحدات:  )15
 الظروف ال�ي يد�� ف��ا إ�� ا�� عقد اجتماع ملال�ي الوحدات:   .أ

 .منھ بمبادرة  الوحدات ملال�ي اجتماع لعقد الدعوة  الصندوق  ملدير يجوز  •

 مــن كتــا�ي �ســلم طلــب مــن أيــام (10)عشــرة  خــالل الوحــدات مــال�ي مــع الجتمــاعل بالــدعوة  الصــندوق  يقــوم مــدير •

 .ا�حفظ أم�ن

 مــن كتــا�ي أيــام مــن �ســلم طلــب (10)عشــرة  خــالل الوحــدات مــال�ي مــع جتمــاعال ل بالــدعوة  الصــندوق  يقــوم مــدير •

 وحــدات قيمــة مــن األقــل ع�ــ� ٪) (25 أو منفــردين مجتمعــ�ن يمل�ــون  الــذين الوحــدات مــال�ي مــن أك�ــ�  أو مالــك

 الصندوق.

يل�ـــــــ�م مـــــــدير الصـــــــندوق بإعـــــــداد جـــــــدول أعمـــــــال اجتمـــــــاع مـــــــال�ي الوحـــــــدات ع�ـــــــ� أن يأخـــــــذ �ـــــــ� االعتبـــــــار املوضـــــــوعات ال�ـــــــي  •

 %) ع�ــــــــ� األقــــــــل مــــــــن قيمــــــــة وحــــــــدات10يرغــــــــب مــــــــال�ي الوحــــــــدات �ــــــــ� إدراجهــــــــا، و�حــــــــق ملــــــــال�ي الوحــــــــدات الــــــــذين يمل�ــــــــون (

الصــــــــندوق إضــــــــافة موضــــــــوع أو أك�ــــــــ� إ�ــــــــ� جــــــــدول األعمــــــــال شــــــــر�طة أال يتــــــــداخل املوضــــــــوع املق�ــــــــ�ح مــــــــع مســــــــؤوليات مــــــــدير 

 الصندوق وواجباتھ بموجب الئحة صناديق االستثمار. 

 

 إجراءات الدعوة ا�� عقد اجتماع مال�ي الوحدات:   .ب

 كتا�ي إشعار و�إرسال ،للسوق  اإللك��و�ي واملوقع ملدير الصندوق  اإللك��و�ي املوقع �� ذلك عن باإلعالن الوحدات مال�ي تتم الدعوة الجتماع

( عشرة  قبل ا�حفظ وأم�ن  مال�ي الوحدات جميع إ�� ( تز�د ال و�مدة     االجتماع من األقل  ) ع�� 10أيام    )21عن واحد وعشرون 
ً
 قبل يوما

  واإلشعار. اإلعالن املق��حة �� ووقتھ والقرارات وم�انھ االجتماع و�تم تحديد تار�خ .االجتماع

 

 مال�ي الوحدات اجتماعات �� التصو�ت  وحقوق  الوحدات مال�ي  تصو�ت  طر�قة .ج

  الوحــدات مــال�ي اجتمــاع ي�ــون  ال •
ً
 %)25( مجتمعــ�ن الوحــدات يمل�ــون  مــال�ي مــن عــدد حضــره  إذا إال �ــحيحا

  الصندوق.  وحدات قيمة من األقل ع��
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 ذلــك عــن بــاإلعالن ثــان بالــدعوة الجتمــاع الفقــرة أعــاله، يقــوم مــدير الصــندوق  �ــ� املو�ــح النصــاب ُ�ســتوف إذا لــم •

 ا�حفــظ وأمـ�ن الوحــدات مــال�ي جميـع إ�ــ� كتـا�ي إشــعار للســوق و�إرســال اإللك��و�ــي واملوقـع اإللك��و�ــي موقعـھ �ـ�

  الثــا�ي االجتمــاع وُيعــّد  .أيــام (5) عــن خمســة تقــل ال بمــدة  االجتمــاع الثــا�ي موعــد قبــل
ً
 �ســبة �انــت أيــا �ــحيحا

 .االجتماع �� الوحدات املمثلة

الوحـــدات كتابـــة وفقـــا لصـــيغة التوكيـــل  مـــال�ي اجتمـــاع �ـــ� لتمثيلـــھ لـــھ وكيـــل �عيـــ�ن مالـــك وحـــدات ل�ـــل يجـــوز  •

تــــنص  نظاميــــة أو شــــرعية و�الــــة بموجــــب أو .لالجتمــــاعاملعتمـــدة لــــدى مــــدير الصــــندوق وال�ــــي ترفــــق مــــع الــــدعوة 

 .أعمالها جدول  بنود الوحدات والتصو�ت ع�� مال�ي اجتماعات حضور  �� كيلالو  حق ع�� صراحة

 �ــ� يــنص لــم مــا .إليــھ يؤجــل الحــق اجتمــاع أي أو لصــدوره  التــا�� مــال�ي الوحــدات الجتمــاع ســاري  التوكيــل ي�ــون  •

  �ــان �حامــل الوحــدات إذا يجــوز  ذلــك. ال خــالف ع�ــ� التوكيــل
ً
 �حضــور  آخــر �ــخص توكيــل - طبيعيــا �خصــا

 ا�حديثة.  التقنية وسائل ع��  عنھ نيابة للشركة العامة اجتماع ا�جمعية

   .وسيلة بأي ل�حضور  �خص آخر وتوكيل الوحدات مال�ي اجتماع حضور  ب�ن يجوز �حامل الوحدات ا�جمع ال •

 .االجتماع وقت يمتلكها �ل وحدة  عن الوحدات مال�ي اجتماع �� واحد بصوت اإلدالء وحدات مالك ل�ل يجوز  •

جداول   واالطالعقرارا��ا   ع�� والتصو�ت مداوال��ا  �� واالش��اك الوحدات مال�ي اجتماعات عقد يجوز  •  أعمالها ع�� 

  وذلك ا�حديثة التقنية وسائل  العالقة بواسطة ذات واملستندات
ً
 ي��:  ملا وفقا

 .وصو�ي مرئي واملساهم�ن ونقل الشركة ب�ن  مباشر  اتصال طر�ق عنالوحدات حامل  مشاركة ت�ون  أن •

واملناقشة و�بداء العروض ومتا�عة واالستماع بفعالية املشاركةالوحدات  �حامل   يتاح أن •  ع�� والتصو�ت الرأي 

 .القرارات

 هذه  يحضروا لم و�ن-اجتماعات حملة الوحدات   أعمال جدول  بنود ع�� �حملة الوحدات اآل�� التصو�ت إتاحة يجوز  •

الوحدات التصو�ت يتيح أن ع�� ،-االجتماعات �حملة  دون   ،االجتماع خالل  أو قبل سواءً  بأصوا��م، اإلدالء اآل�� 

 .ع��م نيابة ل�حضور  وكالء �عي�ن إ�� ا�حاجة

الوحدات اجتماعات عقد يحول  ال • ا�حديثة، وسائل بواسطة حملة   امل�ان �� االجتماعات تلك عقد دون  التقنية 

  االجتماعات تلك حضور  حق ومنحهم وة،الدع �� ا�حدد
ً
 .�خصيا

 التقنية بواسطة وسائل حملة الوحدات اجتماع �� املشارك�ن �سبة الوحدات ال�ي يملكها حملة الوحدات تحتسب •

  املصوت�ن وحملة الوحدات ا�حديثة
ً
 .االجتماع ل�حة عقد الالزم النصاب ضمن آليا

 باختالف نوع القرار حسب األنظمة واللوائح  تختلف %)51باألغلبية بنسبة (ت�ون املوافقة ع�� القرارات  •

 

 حقوق مال�ي الوحدات:  )16
 قائمة بحقوق مال�ي الوحدات .أ

  من شروط وأح�ام الصندوق.) 13ا�حصول ع�� تقار�ر دور�ة ومعلومات عن الصندوق حسب الفقرة ( •

 للصندوق.املوافقة ع�� التغي��ات األساسية  •

 أسا��ي. �غي��  أي سر�ان قبل وحدا��م اس��داد الوحدات ملال�ي يحق •

 ا�حصول ع�� ��خة محدثة من شروط وأح�ام الصندوق باللغة العر�ية مجانا دون مقابل. •

 ا�حصول ع�� اإلجراءات ا�خاصة بمعا�جة الش�اوى عند طل��ا.  •

السياســـــــــــات واإلجـــــــــــراءات ال�ـــــــــــي يتبعهـــــــــــا مـــــــــــدير الصـــــــــــندوق ملعا�جـــــــــــة �عـــــــــــارض املصـــــــــــا�ح وأي ا�حصـــــــــــول ع�ـــــــــــ� ��ـــــــــــخة مـــــــــــن  •

 .�عارض مصا�ح محتمل و/أو فع�� عند طل��ا دون مقابل

 �� مواعيدها ا�حددة. االس��دادتحصيل مبالغ  •

ل ومــــــــــن خـــــــــالل الوســــــــــائ االســـــــــتثمارتلقـــــــــي اإلشـــــــــعارات املطلو�ــــــــــة خـــــــــالل املــــــــــدد الزمنيـــــــــة املقــــــــــررة حســـــــــب الئحـــــــــة صــــــــــناديق  •

 ع�� سبيل املثال ال ا�حصر: املناسبة

 ع�� شروط وأح�ام الصندوق.  غ�� أساسيةبالتغي��ات  اإلشعارات •

 .ا�حصول ع�� التقار�ر األولية والتقار�ر السنو�ة بدون مقابل عند طل��ا •
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 .حضور اجتماعات مال�ي الوحدات والتصو�ت ع�� اتخاذ قرارات •

 .يوم 21دوق قبل برغبة مدير الصندوق بإ��اء الصن اإلشعار •

 أو التدخل �� إدارة الصندوق بأي وجھ من الوجوه.  الوحدات االش��اكوال يجوز ملال�ي  •

 

 سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصو�ت املرتبطة بأي أصل للصندوق العام الذي يديره  .ب

 يمتل�و��اال يمارس مدير الصندوق وتا�عيھ حقوق التصو�ت املرتبطة بالوحدات ال�ي 

 

 مسؤولية مال�ي الوحدات:  )17
  ي�ون مالك الوحدات ال منھ، جزء أو الصندوق  �� الستثماره  مالك الوحدات خسارة  عدا فيما

ً
الصندوق إال ��  وال��امات  ديون  عن مسؤوال

املذ�ورة أعاله عند تقو�مھ لفرص  حدود ما يمتل�ونھ من وحدات �� الصندوق. وع�� �ل مستثمر أن �عطي عناية خاصة لعوامل ا�خاطر  

 االستثمار �� الصندوق. 

 

 خصائص الوحدات:  )18
 يتضمن الصندوق فئة واحدة من الوحدات حيث تتساوي جميع الوحدات �� ا�حقوق واالل��امات. 

 التغي��ات �� شروط وأح�ام الصندوق:  )19
افقات  .أ  واإلشعارات ا�حددة بموجب الئحة صناديق االستثمار األح�ام املنظمة لتغي�� شروط وأح�ام الصندوق واملو

يخضع هذا الصندوق �جميع األح�ام املنظمة لتغي�� شروط وأح�ام صناديق االستثمار العامة واملوافقات واإلشعارات بموجب املواد  

 من الئحة صناديق االستثمار. ) 63) و (62(

 شروط وأح�ام الصندوق بيان اإلجراءات ال�ي ستتبع لإلشعار عن أي �غي��ات ��  .ب

و��    يل��م مدير الصندوق بمتطلبات الئحة صناديق االستثمار عند إجراء أي �عديل ع�� شروط وأح�ام الصندوق وذلك بحسب نوع التغي�� 

 �التا��:  

 التغي��ات األساسية:  •

 يل��م مدير الصندوق بأخذ موافقة مال�ي الوحدات للصندوق من خالل قرار صندوق عادي.  -

مــــــــال�ي الوحــــــــدات وال�جنــــــــة الشــــــــرعية للصــــــــندوق با�حصــــــــول يل�ــــــــ�م مــــــــدير الصــــــــندوق �عــــــــد ا�حصــــــــول ع�ــــــــ� موافقــــــــة  -

 ع�� موافقة هيئة السوق املالية. 

 بل إجراء أي �غي�� أسا��ي. يل��م مدير الصندوق با�حصول ع�� موافقة مجلس إدارة الصندوق ق -

يل�ــــــــــ�م مــــــــــدير الصــــــــــندوق بإشــــــــــعار مــــــــــال�ي الوحــــــــــدات واإلفصــــــــــاح عــــــــــن تفاصــــــــــيل التغي�ــــــــــ�ات األساســــــــــية �ــــــــــ� موقعــــــــــھ  -

) أيـــــــام مـــــــن ســـــــر�ان 10اإللك��و�ــــــي وأي موقـــــــع آخـــــــر متــــــاح ل�جمهـــــــور بحســـــــب الضـــــــوابط ال�ــــــي تحـــــــددها الهيئـــــــة قبــــــل (

 التغي��. 

الصـــــــــــندوق ال�ـــــــــــي �عـــــــــــدها مـــــــــــدير ار�ر ات األساســـــــــــية �ـــــــــــ� تقـــــــــــيل�ـــــــــــ�م مـــــــــــدير الصـــــــــــندوق �ـــــــــــ� بيـــــــــــان تفاصـــــــــــيل التغي�ـــــــــــ�  -

 الصندوق. 

 يحق ملال�ي الوحدات اس��داد وحدا��م قبل سر�ان أي �غي�� أسا��ي دون فرض أي رسوم اس��داد. -

 التغي��ات غ�� األساسية:  •

ق الوحـــــــــدات واإلفصـــــــــاح �ـــــــــ� املوقـــــــــع اإللك��و�ـــــــــي ملـــــــــدير الصـــــــــندو  الهيئـــــــــة ومـــــــــال�ييل�ـــــــــ�م مـــــــــدير الصـــــــــندوق بإشـــــــــعار  -

وأي موقـــــــــع آخـــــــــر متـــــــــاح ل�جمهـــــــــور بحســـــــــب الضـــــــــوابط ال�ــــــــــي تحـــــــــددها الهيئـــــــــة عـــــــــن أي �غي�ـــــــــ�ات غ�ـــــــــ� أساســـــــــية �ــــــــــ� 

 ) أيام من سر�ان التغي��،10الصندوق قبل (

 يل��م مدير الصندوق با�حصول ع�� موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي �غي�� غ�� أسا��ي.  -

ر�ر الصـــــــــندوق ال�ـــــــــي �عـــــــــدها مـــــــــدير ااألساســـــــــية �ـــــــــ� تقـــــــــغ�ـــــــــ� �ات يل�ـــــــــ�م مـــــــــدير الصـــــــــندوق �ـــــــــ� بيـــــــــان تفاصـــــــــيل التغي�ـــــــــ -

 الصندوق. 

 يحق ملال�ي الوحدات اس��داد وحدا��م قبل سر�ان أي �غي�� أسا��ي دون فرض أي رسوم اس��داد. -
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 إ��اء وتصفية صندوق االستثمار: )20
 ا�حاالت ال�ي �ستوجب إ��اء الصندوق:  .أ

 إذا تب�ن أن قيمة أصول الصندوق تحت اإلدارة غ�� �افية لت��ير التشغيل االقتصادي للصندوق  •

ــا مــــــــدير الصــــــــندوق أ��ـــــــــا  • ــي يــــــــرى ف��ــــــ ــام أو أي مـــــــــن الظــــــــروف األخــــــــرى ال�ــــــ ــانون أو النظــــــ ــ� القــــــ ــ� �ــــــ �ــــــــ� حالــــــــة حــــــــدوث أي �غي�ــــــ

 سبب �اف إل��اء الصندوق. 

 اإلجراءات املتبعة  .ب

  الوحــداتومــال�ي  الهيئــة إشــعار •
ً
  )21واحــد وعشــرون ( عــن تقــل ال مــدة  قبــل كتابيــا

ً
إ��ــاء  املزمــع التــار�خ مــن يومــا

 . إ��ائھفيھ، وذلك �� حالة رغبة مدير الصندوق  الصندوق 

ــا  • القيـــــــــــام بـــــــــــإجراءات تصـــــــــــفية أصـــــــــــول الصـــــــــــندوق، حيـــــــــــث يـــــــــــتم �ســـــــــــديد الـــــــــــديون واالل��امـــــــــــات املتعلقـــــــــــة با�خصـــــــــــوم وأمـــــــــ

 مــــــن ��ايـــــــة إجــــــراءات التصـــــــفية 30توزيعهــــــا ع�ـــــــ� املشــــــارك�ن خـــــــالل ثالثــــــون ( األصــــــول املتبقيــــــة مـــــــن التصــــــفية فيـــــــتم
ً
) يومـــــــا

 و�النسبة ال�ي تمثلها وحدا��م منسو�ة إ�� إجما�� الوحدات و�تم إصدار تأكيد من مدير الصندوق بذلك.  

أصـــــــول  �ـــــــ� حالـــــــة بـــــــدء تصـــــــفية الصـــــــندوق، فإنـــــــھ لـــــــن يـــــــتم القيـــــــام بـــــــأي توزيعـــــــات للمســـــــتثمر�ن مـــــــا لـــــــم يـــــــتم تصـــــــفية �افـــــــة •

 الصندوق واستالم حصيلة التصفية بواسطة مدير الصندوق. 

 العــام الصــندوق  مــدة  عــن ان��ــاء للســوق  اإللك��و�ــي املوقــعو  اإللك��و�ــي موقعــھ �ــ� بــاإلعالن الصــندوق  مـدير يقـوم •

 .تصفيتھ ومدة 

 

 أ�عاب مدير الصندوق �� حال ان��اء مدة الصندوق  .ج

 �� حال ان��اء مدة الصندوق.  تخصم من أصول الصندوق ال يتقا��ى مدير الصندوق أي أ�عاب 

 مدير الصندوق:  )21
 :وعنوانھ اسم مدير الصندوق  .أ

 شركة مشاركة املالية ("مشاركة") 

 برج أدير الدور الثالث عشر  –  طر�ق األم�� تر�ي بن عبد العز�ز  –ا�خ�� 

 31952ا�خ��  712ص.ب. 

 920006811هاتف: 

 +  966) 13( 8818412فاكس: 

www.musharaka.sa  

 ومسؤوليات مدير الصندوق: ت واجبا

 لهـــم املـــرخص األ�ـــخاص والئحـــةالئحـــة صـــناديق االســـتثمار  أح�ـــام بموجـــب الوحـــدات مـــال�ي ملصـــ�حة العمـــل •

 الصندوق. وأح�ام وشروط

 الصندوق.  وحدات طرح •

 مضللة. وغ��  و�حيحة ووا�حة �املة وأ��ا الصندوق واكتمالها وأح�ام شروط دقة من التأكد •

 وضع هي�ل الصندوق و�دارتھ و�شغيلھ وخدمات إدارة محفظة الصندوق. •

http://www.musharaka.sa/


19 

 

 .معهــا التعامــل ســرعة وضــمان دوق،نالصــ �ــ� اســتثمارات تــؤثر ال�ــي ا�خــاطر لرصــد واإلجــراءات السياســات وضــع •

 .األقل عل سنوي  �ش�ل ا�خاطر تقو�م �عملية القيام السياسات واإلجراءات تلك تتضمن بحيث

 وضع إجراءات اتخاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ أعمال الصندوق. •

بجميــــــــــــــع األنظمــــــــــــــة واللــــــــــــــوائح والتعليمــــــــــــــات الســــــــــــــار�ة �ــــــــــــــ� اململكــــــــــــــة العر�يــــــــــــــة الســــــــــــــعودية ذات العالقــــــــــــــة �عمــــــــــــــل  االل�ــــــــــــــ�ام •

 الصندوق.

ــاي��  التأكــــــــد مــــــــن • نظاميــــــــة وســــــــالمة العقــــــــود ال�ــــــــي يــــــــتم إبرامهــــــــا ملصــــــــ�حة الصــــــــندوق واالل�ــــــــ�ام بالضــــــــوابط والقــــــــرارات واملعــــــ

 .ال�جنة الشرعية للصندوق الصادرة عن 

 .االستثمارالنظامية املنصوص عل��ا �� الئحة صناديق  وال�جالت املتعلقة بالصندوق للف��ة  بالدفاتر االحتفاظ •

 بواســـــــــطة موظفيـــــــــھ، ع�ـــــــــ� ســـــــــبيل املثـــــــــال التأكـــــــــد مـــــــــن �ـــــــــحة ينـــــــــوي مـــــــــدير الصـــــــــندوق تقـــــــــديم جم •
ً
يـــــــــع ا�خـــــــــدمات تقر�بـــــــــا

البيانــــــــــــات، عمليــــــــــــات التســــــــــــو�ة واملطابقــــــــــــة، حفــــــــــــظ �ــــــــــــجالت العمــــــــــــالء، حفــــــــــــظ �ــــــــــــجالت الصــــــــــــندوق، صــــــــــــيانة النظــــــــــــام 

ــار�ر  توكيـــــــــــــل مهامــــــــــــــھ، أوأو  ،تفــــــــــــــو�ضغ�ــــــــــــــ� أنـــــــــــــھ يجـــــــــــــوز ملــــــــــــــدير الصـــــــــــــندوق، وفــــــــــــــق تقـــــــــــــديره ا�خـــــــــــــاص،  .و�صـــــــــــــدار التقـــــــــــ

نــــــــــــازل ع��ــــــــــــا أو التعاقــــــــــــد مــــــــــــن البــــــــــــاطن �شــــــــــــأ��ا مــــــــــــع شــــــــــــركة تا�عــــــــــــة أو �ــــــــــــخص مــــــــــــرخص بــــــــــــأداء هــــــــــــذه أو الت ،صـــــــــــالحياتھ

ع أن �ســـــــــــــتخدم مـــــــــــــدير الصـــــــــــــندوق ســـــــــــــلطة  .ا�خـــــــــــــدمات �ـــــــــــــ� اململكـــــــــــــة العر�يـــــــــــــة الســـــــــــــعودية
َّ

، لـــــــــــــيس مـــــــــــــن املتوقـــــــــــــ
ً
وحاليـــــــــــــا

 و�صــــــــــرف النظــــــــــر عـــــــــن التفــــــــــو�ض لطــــــــــرٍف أو شــــــــــركٍة تا�عــــــــــٍة واحـــــــــدٍة أو أك�ــــــــــ�، يبقــــــــــى مــــــــــدير الصــــــــــندوق  .التفـــــــــو�ض هــــــــــذه 

ــا  عـــــــــــن إدارة الصـــــــــــندوق وتنظـــــــــــيم أصـــــــــــولھ وحفظهـــــــــ
ً
 عـــــــــــن إدارة الصـــــــــــندوق،  .مســـــــــــؤوال

ً
ويعـــــــــــد مـــــــــــدير الصـــــــــــندوق مســـــــــــؤوال

 عند �عي�ن تا�ع أو أي طرٍف آخر للقيام بتلك األعمال
ً
 .وحفظ أصولھ وخدمات إدارتھ و�ظل مسؤوال

�ــــــــــي تحصــــــــــل �ســــــــــبب و�تحمــــــــــل مــــــــــدير الصــــــــــندوق املســــــــــؤولية املاليــــــــــة عــــــــــن خســــــــــائر الصــــــــــندوق الناتجــــــــــة عــــــــــن األخطــــــــــاء ال •

 .إهمالھ ا�جسيم أو سلوكھ املتعمد
 

 رقم ال��خيص الصادر عن هيئة السوق املالية وتار�خھ:   .ب

 13169-27رقم ال��خيص: 

 ه   18/12/1434تار�خھ: 

 العنوان امل�جل وعنوان املكتب الرئي��ي ملدير الصندوق:   .ج

 شركة مشاركة املالية

 برج أدير الدور الثالث عشر  –  العز�ز طر�ق األم�� تر�ي بن عبد  –ا�خ�� 

 31952ا�خ��  712ص.ب. 

 920006811هاتف: 

 +  966) 13( 8818412فاكس: 

عنوان املوقع اإللك��و�ي ملدير الصندوق، وعنوان أي موقع إلك��و�ي مرتبط بمدير الصندوق يتضمن معلومات عن صندوق   .د

 االستثمار  

 .musharaka.sawww   (موقع مدير الصندوق) 

www.saudiexchange.sa  (موقع تداول) 

 رأس املال املدفوع ملدير الصندوق:  .ه

 مليون ر�ال سعودي (مدفوع بال�امل).  65رأس مال شركة مشاركة املالية هو 

 م�خص باملعلومات املالية ملدير الصندوق اإليرادات واألر�اح للسنة املالية السابقة: . و

 " ر�ال سعودي"   ميالدي 2021ية األرقام كما �� ��ا البند  

 25,513,275 إجما�� الدخل التشغي�� 

 17,460,468   إجما�� املصار�ف التشغيلية

 8,052,411 صا�� الدخل التشغي�� 

 

 األدوار األساسية ملدير الصندوق ومسؤولياتھ فيما يتعلق بصندوق االستثمار: .ز

http://www.musharaka.sa/
http://www.saudiexchange.sa/
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 ) من هذه الشروط واألح�ام. 21) من املادة (بالفقرة (يل��م مدير الصندوق بالواجبات املذ�ورة �� 

 أي أ�شطة عمل أو مصا�ح أخرى ملدير الصندوق تمثل أهمية جوهر�ة، أو ممكن تتعارض مع أ�شطة صندوق االستثمار:  .ح

 ال يوجد 

 بيان حق مدير الصندوق �� �عي�ن مدير صندوق من الباطن  .ط

 صندوق من الباطن مدير�عي�ن  ملدير الصندوق يحق  

 

 

 األح�ام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدالھ:  .ي

  إجراء أي اتخاذو  الصندوق  مدير عزل  للهيئة
ً
، وذلك تراه  آخر تدب��  أي اتخاذ أو بديل صندوق  مدير لتعي�ن تراه مناسبا

ً
 وقوع حال �� مناسبا

 :اآلتية ا�حاالت من أي

 املــرخص الئحــة األ�ــخاص بموجــب بــذلك الهيئــة إشــعار دون  اإلدارة  �شــاط ممارســة عــن الصــندوق  مــدير توقـف •

 .لهم

 .قبل الهيئة من �عليقھ أو �حبھ أو اإلدارة  �شاط ممارسة �� الصندوق  مدير ترخيص إلغاء •

  .اإلدارة  �شاط ممارسة �� ترخيصھ إللغاء الصندوق  مدير من الهيئة إ�� طلب تقديم •

 .التنفيذية لوائحھ أو النظامب�ام ل�باال جوهر�ا الهيئة تراه  �ش�ل أخل قد الصندوق  مدير أن الهيئة رأت إذا •

 آخـر �ـخص وجــود عـدم مـع أو اســتقالتھ �جـزه  أو الصــندوق  أصـول  يـدير الــذي االسـتثمار�ة ا�حفظـة مــدير وفـاة  •

ا�حفظــة،  مــدير يــديرها ل�ــيا الصــناديق أصــول  أو أصــول الصــندوق  إدارة  ع�ــ� قــادر الصــندوق  لــدى مــدير م�ــجل

 و�� هذه ا�حالة، يقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة خالل يوم�ن من حدوث أي م��ا.

 جوهر�ة.  أهمية ذات أ��ا معقولة أسس عل بناءً  الهيئةترى  ى أخر  حالة أي •

 مشغل الصندوق:  )22
 اسم مشغل الصندوق:  .أ

 شركة مشاركة املالية ("مشاركة") 

 املالية وتار�خھ: رقم ال��خيص الصادر عن هيئة السوق   .ب

 13169-27رقم ال��خيص:  

 ه   18/12/1434تار�خھ: 

 العنوان امل�جل وعنوان العمل ملشغل الصندوق:   .ج

 شركة مشاركة املالية

 برج أدير الدور الثالث عشر  –  طر�ق األم�� تر�ي بن عبد العز�ز  –ا�خ�� 

 31952ا�خ��  712ص.ب. 

 920006811هاتف: 

 +  966) 13( 8818412فاكس: 

 األدوار األساسية ملشغل الصندوق ومسؤولياتھ فيما يتعلق بصندوق االستثمار:  .د

�عمل مشغل الصندوق ملص�حة مال�ي الوحدات بموجب أح�ام الئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسات السوق املالية وشروط وأح�ام 

 الصندوق، تتمثل األدوار األساسية ملشغل الصندوق بالتا��: 

 شر صا�� قيمة أصول الصندوق �� املوقع اإللك��و�ي وموقع تداول.� •

 لشروط وأح�ام الصندوق. •
ً
 تنفيذ طلبات االش��اك واالس��داد وفقا

 التأكد من دقة شروط وأح�ام الصندوق. •

 إعداد القوائم املالية للصندوق حسب الئحة صناديق االستثمار. •

�ر ا�خاصـــــــــة ��يئـــــــــة الســـــــــوق املاليـــــــــة حســـــــــب مـــــــــا نصـــــــــت عليـــــــــھ الئحـــــــــة تقـــــــــديم التقـــــــــار�ر ملـــــــــال�ي الوحـــــــــدات وتقـــــــــديم التقـــــــــار  •

 صناديق االستثمار.
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��ـــــــــــــــجيل جميـــــــــــــــع املبـــــــــــــــالغ ا�خاصـــــــــــــــة باســـــــــــــــتثمارات الصـــــــــــــــندوق واملصـــــــــــــــار�ف واأل�عـــــــــــــــاب بحســـــــــــــــاب الصـــــــــــــــندوق و�جـــــــــــــــراء  •

 التسو�ات الالزمة.

•  
ً
 لشروط وأح�ام الصندوق والئحة االستثمار.التأكد أن جميع استثمارات الصندوق وفقا

 أصول الصندوق لتسع�� وحدات الصندوق كما نصت عليھ شروط وأح�ام الصندوق. تقييم •

 

 بيان حق مشغل الصندوق �� �عي�ن مشغل صندوق من الباطن:   .ه

 يحق ملشغل الصندوق �عي�ن مشغل صندوق من الباطن

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار:  . و
ً
 ثالثا

ً
 املهام ال�ي �لف ��ا مشغل الصندوق طرفا

 ئم املالية للصندوق من قبل محاسب قانو�ي مرخص ومستقل.مراجعة القوا •

 تقديم خدمات ا�حفظ للصندوق وا�خدمات اإلدار�ة املرتبطة من قبل أم�ن حفظ مرخص ومستقل. •

 تقديم خدمات الوساطة املالية ال�ي يتم من خاللها بيع وشراء الوحدات من جهة مرخص لها. •

 املراجعة الشرعية. تقديم خدمات املراجعة الشرعية من قبل �جنة •

 أم�ن ا�حفظ:  )23
 ا�حفظ:   أم�ناسم  .أ

 املالية  إتقانشركة 

 رقم ال��خيص الصادر عن هيئة السوق املالية وتار�خھ:   .ب

   07058-37ترخيص رقم: 

 م 2007-ابر�ل-9تار�خھ: 

 عنوان أم�ن ا�حفظ:   .ج

 برج ذا هيد �وارترز بز�س بارك، طر�ق ال�ورنيش، �� الشاطئ 

 21482، جدة 8021صندوق بر�د: 

 اململكة العر�ية السعودية 

 5106303(12)966+هاتف: 

 5106033(12)966+فاكس: 

 األدوار األساسية ومسؤوليات أم�ن ا�حفظ:   .د

اتخاذ جميع اإلجراءات    عن حفظ أصول الصندوق وحماي��ا لصا�ح مال�ي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن 
ً
أم�ن ا�حفظ مسؤوال ي�ون 

 يما يتعلق بحفظ أصول الصندوق. اإلدار�ة الالزمة ف

 بيان حق أم�ن ا�حفظ �� �عي�ن أم�ن حفظ من الباطن:  .ه

 يحق ألم�ن ا�حفظ �عي�ن أم�ن حفظ من الباطن

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار:  . و
ً
 ثالثا

ً
 املهام ال�ي �لف ��ا أم�ن ا�حفظ طرفا

ولكن تبقى املسؤولية ال��ائية ع�� أم�ن ا�حفظ ح�ى عند �عي�ن تا�ع أو أي طرٍف  ،ال يوجد، و�جوز ألم�ن ا�حفظ �عي�ن أم�ن حفظ من الباطن

 آخر للقيام بتلك األعمال. 

 بيان األح�ام املنظمة لعزل أم�ن ا�حفظ واستبدالھ:   .ز

 :ةاآلتي ا�حاالت من أي حال وقوع �� مناسبا تراه  تدب��  أي اتخاذ أو الصندوق  مدير من  املع�ن ا�حفظ أم�ن عزل  للهيئة

 املــرخص الئحــة األ�ــخاص بموجــب بــذلك الهيئــة إشــعار دون  ا�حفــظ �شــاط مارســةم عــن ا�حفــظ أمــ�ن توقــف •

 .لهم

  .الهيئة قبل من �عليقھ أو �حبھ أو ا�حفظ �شاط ممارسة �� ا�حفظ أم�ن ترخيص إلغاء •

 .ا�حفظ �شاط ممارسة ترخيصھ �� إللغاء ا�حفظ أم�ن من الهيئة إ�� طلب تقديم •

  الهيئة تراه  �ش�ل -أخل  قد ا�حفظ أم�ن أن الهيئة رأت إذا •
ً
 .التنفيذية النظام أو لوائحھ بال��ام ً-جوهر�ا

 جوهر�ة. أهمية ذات أ��ا معقولة ع�� أسس بناءً  الهيئة ترى  أخرى  حالة أي •
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 مـــــــن صـــــــالحيا��ا وفقـــــــا للفقـــــــرات أعـــــــاله، فيجـــــــب ع�ـــــــ� مـــــــدير الصـــــــندوق املع�ـــــــي  •
ً
�عيـــــــ�ن أمـــــــ�ن �ـــــــ� حـــــــال مارســـــــت الهيئـــــــة أيـــــــا

 لتعليمــــــات الهيئــــــة، كمــــــا يتعــــــ�ن ع�ــــــ� مــــــدير الصــــــندوق وأمــــــ�ن ا�حفــــــظ املعــــــزول التعــــــاون �شــــــ�ل �امــــــل 
ً
حفــــــظ بــــــديل وفقــــــا

 مـــــــن 60مـــــــن أجـــــــل املســـــــاعدة ع�ـــــــ� �ســـــــهيل النقـــــــل الســـــــلس للمســـــــؤوليات إ�ـــــــ� أمـــــــ�ن ا�حفـــــــظ البـــــــديل وذلـــــــك خـــــــالل (
ً
) يومـــــــا

 �عيــــــ�ن أمـــــــ�ن ا�حفــــــظ البـــــــديل، و�جـــــــب ع�ــــــ� أمـــــــ�ن ا�حفـــــــظ املعــــــزول 
ً
 ووفقـــــــا

ً
 ومناســـــــبا

ً
أن ينقـــــــل حيثمــــــا �ـــــــان ذلـــــــك ضــــــرور�ا

 .لتقدير الهيئة ا�حض، إ�� أم�ن ا�حفظ البديل جميع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة

رأي �شـــــــ�ل معقـــــــول أن عـــــــزل أمـــــــ�ن ا�حفـــــــظ  إذاكمـــــــا يجـــــــوز ملـــــــدير الصـــــــندوق عـــــــزل أمـــــــ�ن ا�حفـــــــظ بموجـــــــب إشـــــــعار كتـــــــا�ي  •

) 30�ــــــــ� هــــــــذه ا�حالــــــــة ســــــــيقوم مــــــــدير الصــــــــندوق بتعيــــــــ�ن أمــــــــ�ن حفــــــــظ بــــــــديل لــــــــھ خــــــــالل (�ــــــــ� مصــــــــ�حة مــــــــال�ي الوحــــــــدات و

 �ــــــ� موقــــــع مــــــدير الصــــــندوق اإللك��و�ــــــي وموقــــــع 
ً
 مــــــن �ســــــلم أمــــــ�ن ا�حفــــــظ اإلشــــــعار الكتــــــا�ي وســــــيتم اإلفصــــــاح فــــــورا

ً
يومــــــا

 السوق اإللك��و�ي عن �عي�ن أم�ن حفظ بديل. 

 

 مجلس إدارة الصندوق:  )24
 الصندوق، مع بيان نوع العضو�ةأسماء أعضاء مجلس إدارة  .أ

 رئيس مجلس إدارة الصندوق، غ�� مستقل                           األستاذ/ إبراهيم بن فهد العساف 

 عضو مستقل                          األستاذ / أحمد إسماعيل

 عضو مستقل                          الدكتور/ إبراهيم القحطا�ي 

 مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق نبذة عن  .ب

 األستاذ/ إبراهيم بن فهد العساف (رئيس مجلس إدارة الصندوق، عضو غ�� مستقل)

 شغل خاللها العديد من املناصب القيادية �� املالية والتخطيط االستثماري كما أدار العديد    25لدى السيد/ العساف خ��ة امتدت لـ  
ً
عاما

ع� الناجحة  االستثمارات  إبراهيم من  السيد/  حصل  العقاري.  االستثمار  قطاع   �� كب��ة  بخ��ة  و�تمتع  واإلقلي�ي  ا�ح��  املستو��ن   �

العساف ع�� درجة املاجست�� �� إدارة األعمال (املصارف والتمو�ل) من جامعة امللك فهد للب��ول واملعادن وع�� درجة الب�الور�وس �� 

 منصب الرئيس التنفيذي لشركة مشاركة املالية.ا�حاسبة من جامعة امللك فهد للب��ول وامل
ً
 عادن، �شغل السيد/ العساف حاليا

 األستاذ / أحمد بن محمد بن مصطفى إسماعيل (عضو مستقل) 

 �� القطاع املصر�� السعودي والشر�ات املالية وتقلد مناصب قيادية ف��ا    23يحمل األستاذ أحمد إسماعيل خ��ة تمتد ألك�� من  
ً
عاما

ص �� قطاع االئتمان وتطو�ر األعمال. حصل السيد أحمد إسماعيل ع�� درجة املاجست�� �� إدارة األعمال من جامعة هول ��  كما تخص

  
ً
اململكة املتحدة ودرجة الب�الور�وس �� اإلدارة الصناعية من جامعة امللك فهد للب��ول واملعادن. ويشغل السيد أحمد إسماعيل حاليا

لش التنفيذي  الرئيس  الف��ة منصب  السعودية من  العاملي  االستثمار  بيت  تنفيذي لشركة  لالستشارات كما عمل كرئيس  ر�ماس  ركة 

كمدير أول   1992كرئيس عام إدارة تمو�ل الشر�ات بالبنك السعودي الهولندي و�� عام    2007. وع�ن �� عام  2010إ��    2008املمتدة من  

 .إدارة االئتمان بمجموعة سامبا املالية

 مسعد القحطا�ي (عضو مستقل)  آل الدكتور/ إبراهيم بن محمد بن شا�ع 

 �� مجاالت واسعة م��ا االستثمار والتطو�ر العقاري والقطاع الصنا��، حيث   30لدى الدكتور إبراهيم خ��ة واسعة تمتد ألك�� من 
ً
عاما

د، عضو مجلس إدارة شركة سمو، مؤسس وشر�ك  تقلد عدة مناصب إشرافية وتنفيذية آخرها رئيس مجلس إدارة مصا�ع نتوال ل�حدي 

شركة فايننشيا لالستثمار، مؤسس وشر�ك مصنع ا�خليج ل�حجر الصنا��، عضو مجلس إدارة صندوق أر�اح لألسهم السعودية، عضو  

املر��ى   صندوق  إدارة  مجلس  عضو  األولية،  للطروحات  أر�اح  صندوق  إدارة  شه  2مجلس  ع��  إبراهيم  الدكتور  حصل  ادة  العقاري. 

ب�الور�وس علوم إدارة صناعية (درجة الشرف) من جامعة امللك فهد للب��ول واملعادن، وماجست�� األعمال من نفس ا�جامعة ودكتوراة  

 �� االقتصاد من جامعة وسكنسن األمر�كية. 

 وصف أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياتھ .ج

 ف��ـــــــــا. ويشـــــــــمل ذلـــــــــك ع�ـــــــــ�  املوافقـــــــــة ع�ـــــــــ� جميـــــــــع العقـــــــــود والقـــــــــرارات والتقـــــــــار�ر ا�جوهر�ـــــــــة •
ً
ال�ـــــــــي ي�ـــــــــون الصـــــــــندوق طرفـــــــــا

ســـــــــــبيل املثـــــــــــال ال ا�حصـــــــــــر، املوافقـــــــــــة ع�ـــــــــــ� عقـــــــــــود تقـــــــــــديم خـــــــــــدمات اإلدارة للصـــــــــــندوق، وعقـــــــــــود خـــــــــــدمات ا�حفـــــــــــظ وأي 

عقـــــــد يــــــــتم إبرامــــــــھ مــــــــع أي �ـــــــخص مــــــــرخص لــــــــھ لتســــــــو�ق وحــــــــدات الصـــــــندوق ملســــــــتثمر�ن محتملــــــــ�ن، أو تقــــــــديم املشــــــــورة 

 لهم بخصوص شراء الوحدات.
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 لالئحــــــــة اإلشـــــــرا •
ً
، املصــــــــادقة ع�ــــــــ� أي تضــــــــارب مصــــــــا�ح يف�ــــــــح عنــــــــھ مــــــــدير الصــــــــندوق وفقــــــــا

ً
ف، وم�ــــــــى �ــــــــان ذلــــــــك مناســــــــبا

 صناديق االستثمار.

 ع�ـــــــــ� األقـــــــــل مـــــــــع (�جنـــــــــة املطابقـــــــــة واالل�ـــــــــ�ام) إن وجـــــــــدت، أو مـــــــــع مســـــــــؤول املطابقـــــــــة واالل�ـــــــــ�ام  •
ً
االجتمـــــــــاع مـــــــــرت�ن ســـــــــنو�ا

مــــــــدير الصــــــــندوق، للتأكــــــــد مــــــــن ال�ــــــــ�ام مــــــــدير الصــــــــندوق  لــــــــدى اإلرهــــــــابومســــــــؤول التبليــــــــغ عــــــــن غســــــــيل األمــــــــوال وتمو�ــــــــل 

 بجميع اللوائح واألنظمة املتبعة.

 إقرار أي توصية يرفعها املصفي �� حالة �عيينھ. •

التأكــــــــــد مـــــــــــن اكتمـــــــــــال ودقـــــــــــة شــــــــــروط وأح�ـــــــــــام الصـــــــــــندوق وأي مســـــــــــتند آخــــــــــر يتضـــــــــــمن افصـــــــــــاحات تتعلـــــــــــق بالصـــــــــــندوق  •

 ع أح�ام الئحة صناديق االستثمار.ومدير الصندوق و�دارتھ، والـتأكد من توافق ما سبق م

 لشـــــــــــروط وأح�ـــــــــــام  •
ً
التأكـــــــــــد مـــــــــــن قيـــــــــــام مـــــــــــدير الصـــــــــــندوق بمســـــــــــؤولياتھ بمـــــــــــا يحقـــــــــــق مصـــــــــــ�حة مـــــــــــال�ي الوحـــــــــــدات وفقـــــــــــا

 الصندوق وأح�ام الئحة صناديق االستثمار.

ــتثمار ومـــــــــال�ي الوحـــــــــدات فيـــــــــھ، وتتضــــــــمن مســـــــــؤولية أمانـــــــــة عضـــــــــو مجلـــــــــس إدارة  • العمــــــــل بأمانـــــــــة ملصـــــــــ�حة صـــــــــندوق االســــــ

 الصندوق تجاه مال�ي الوحدات واجب اإلخالص واالهتمام و�ذل ا�حرص املعقول.

 تفاصيل م�افآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  .د

) ر�ال سعودي عن االجتماع الواحد، و�سقف قدره  3,000يمنح األعضاء املستقل�ن �� مجلس إدارة الصندوق م�افأة قدرها ثالثة آالف (

 ل�6,000(
ً
 ل عضو مستقل. و�تم �غطية م�افأة أعضاء مجلس اإلدارة من أصول الصندوق. ) ر�ال سعودي سنو�ا

 بيان بأي �عارض متحقق أو محتمل ب�ن مصا�ح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصا�ح الصندوق  .ه

 ال يوجد أي �عارض محتمل أو محقق ب�ن مصا�ح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصا�ح الصندوق. 

 اديق ال�ي �شارك ف��ا عضو مجلس الصندوق ذي العالقة بيان يو�ح جميع مجالس إدارة الصن . و

 اسم الصندوق  اسم العضو 

 صندوق مشاركة ر�ت  األستاذ/ إبراهيم بن فهد العساف 

   2صندوق الب��ال 

 صندوق مشاركة لألسهم السعودية  

 صندوق املاجدية العقاري 

 صندوق البنية التحتية

 صندوق ا�خيول العر�ية السك�ي  

 صندوق مشاركة ر�ت   األستاذ / أحمد بن محمد بن مصطفى إسماعيل

    2 صندوق ال ب��ال

 صندوق مشاركة لألسهم السعودية  

 صندوق البنية التحتية 

 صندوق ا�خيول العر�ية السك�ي 

 ية السك�ي صندوق ا�خيول العر� الدكتور/ إبراهيم بن محمد بن شا�ع ال مسعد القحطا�ي 

   2صندوق ال ب��ال 

 

 

 �جنة الرقابة الشرعية:  )25
 أسماء أعضاء �جنة الرقابة الشرعية، ومؤهال��م:   .أ

تم �عي�ن شركة دار املراجعة الشرعية من قبل مدير الصندوق ك�جنة رقابة شرعية ع�� الصندوق لإلشراف وتقديم املشورة �شأن توافق 

ي��  الصندوق وأ�شطتھ مع الضوابط واملعاي�� الشرعية الصادرة عن هيئة ا�حاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية باإلضافة إ�� املعا

 املقرة من قبل املستشار الشر��.    والضوابط



24 

 

 

واملراجعة   والهي�لة،  الشر��،  التدقيق  خدمات  تقديم  أجل  من  املركزي  البحر�ن  مصرف  قبل  من  مرخصة  شركة  الشرعية  املراجعة  دار 

ت��كز ف��ا السوق    مستشار شر�� من عدة دول   32(الفتوى)، وخدمات اإلشراف والرقابة الشرعية، تتألف شبكة مستشاري الدار من    واالعتماد

 املالية اإلسالمية مثل: مال��يا، اململكة العر�ية السعودية، ا�جزائر، مصر، قطر، اإلمارات، السودان، البحر�ن. 

 

 

 

 

 

 الشيخ / محمد أحمد:

تفوق   خ��ة  واملتعلقة    10لديھ  اإلسالمية  واملصرفية  بالتمو�ل  ا�خاصة  واأل�اديمية  الشرعية  االستشارات  مجال   �� تصميم سنوات  بـإعادة 

قطاع    املنتجات التقليدية، و�عادة هي�لة الصناديق االستثمار�ة سواء �� البنوك وشر�ات التأم�ن وشر�ات إدارة األوراق املالية باإلضافة إ��

قة الشرعية بصورة  األسهم، كما تتوفر لديھ ا�خ��ة املهنية للعمل ع�� إيجاد ا�حلول العملية و الدقيقة والفنية من أجل ا�حصول ع�� املواف

سريعة ومتقنة، بصفتھ املراجع الشر�� الداخ�� للدار فإن عملھ يقوم ع�� مساعدة الشر�ات واملؤسسات املالية لتحس�ن أنظم��ا وهيا�لها 

شر��   لتتوافق مع الضوابط واملعاي�� الشرعية، املستشار محمد أحمد عضو هيئة شرعية ملؤسسات مالية عدة، باإلضافة إ�� �ونھ مستشار

 لقطاعات مختلفة مثل شر�ات تأم�ن التعاو�ي، وشر�ات إدارة األصول وشر�ات التمو�ل.

  الفقھ ع�� الشهادة العالية من جامعة دار العلوم املدارة من قبل املف�ي تقي عثما�ي، باإلضافة إ�� الشهادة العاملية ��    لالعل�ي: حاصالتحصيل  

 وأصولھ من جامعة أحسن العلوم.

 

 : الشيخ محمد إبراهيم عي��ى

وهو عضو �� هيئة التحر�ر لل��جمة األوردية للمعاي��   .تخرج الشيخ محمد إبراهيم عي��ى من جامعة دار العلوم �� كرا���ي متخصصا �� الفقھ

ن األردية واإلنجل��ية  ، وكتب ما يز�د عن ألفي فتوى باللغت� )AAOIFI(الشرعية الصادرة عن هيئة ا�حاسبة واملراجعة للمؤسسات اإلسالمية  

والتأم�ن،  اإلسالمي  واالستثمار  واملالية  اإلسالمية  املصرفية  وا�خدمات  واالستثمار  وا�حج  والز�اة  الصالة  مثل  املوضوعات  من  العديد   ��  

 .ذلك وغ��  والتمو�ل،والت�افل، واألغذية ا�حالل، 

 : لتحصيل العل�يا

 ) 2006 – 2004(تخصص �� الفقھ من جامعة دار العلوم �� كرا���ي 

 أن�ى بامتياز)] (2002[طالب نظامي من جامعة دار العلوم �� كرا���ي 

 

 بيان أدوار �جنة الرقابة الشرعية ومسؤوليا��ا:   .ب

عمليات واستثمارات   �افة  بمراجعة  وتقوم   ." الشرعية  الرقابة  "�جنة  للصندوق  الشر��  املستشار  دور  الشرعية  املراجعة  دار  شركة  تتو�� 

 اقبة تطبيق الضوابط واملعاي�� الشرعية عل��ا واملو�حة أدناه. الصندوق ومر 

والشيخ محمد أحمد. وسيقوم املستشار الشر�� بالرقابة    محمد إبراهيم عي��ىوسيتو�� أعمال املراجعة الشرعية للصندوق �ل من الشيخ  

اتھ متوافقة مع معاي�� ال�جنة الشرعية، علًما بأنھ  الشرعية و�جراء التدقيق السنوي ليؤكد �جلس اإلدارة بأن عمليات الصندوق واستثمار 

 سيتم دفع م�افأ��ا عن خدما��ا من أصول الصندوق. 

 

 تفاصيل م�افآت أعضاء �جنة الرقابة الشرعية: .ج

 وتدفع �ل ستة أشهر من أصول الصندوق.18,000تبلغ أ�عاب ال�جنة الشرعية ثمانية عشر ألف (
ً
 يتم احتسا��ا يوميا

ً
 ) ر�ال سنو�ا

فاصيل املعاي�� املطبقة لتحديد شرعية األصول املعدة لالستثمار واملراجعة الدور�ة لتلك األصول واإلجراءات املتبعة �� حال عدم  ت  .د

افق مع املعاي�� الشرعية:   التو

�� امل�حق  كما املبينة  سالميةإل الشريعة ا ح�امأل قرار��م حول موافقھ الصندوق  اإلصدار اعتمد أعضاء ال�جنة الشرعية ع�� معاي�� وضوابط 

 )1(رقم 
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 مستشار االستثمار:  )26
 ال يوجد 

 املوزع:  )27
 ال يوجد 

 

 مراجع ا�حسابات:  )28
 اسم مراجع ا�حسابات   .أ

   إم)شركة ا�حاسبون املتحدون لالستشارات املهنية (أر إس مراجع ا�حسابات للصندوق: 

 العر�ية السعودية، الر�اض اململكة العنوان:

 12333الر�اض   8335ص.ب 

 114169361 966+هاتف:  

  4169349 11 966+فاكس: 

 www.rsmksa.comاملوقع اإللك��و�ي: 

 األدوار األساسية ومسئوليات مراجع ا�حسابات  .ب

ا ملعـــــــــاي�� ا�حاســـــــــبة واملراجعـــــــــة الصـــــــــادرة عـــــــــن الهيئـــــــــة  • يقـــــــــوم مراجـــــــــع ا�حســـــــــابات بإعـــــــــداد ومراجعـــــــــة القـــــــــوائم املاليـــــــــة وفقـــــــــً

 .للمحاسب�ن القانوني�ن، و�حسب ما هو منصوص عل��ا �� شروط وأح�ام الصندوق  السعودية

د �ســـــــلوك وآداب املهمـــــــة وكـــــــذلك • بمعـــــــاي�� ا�حاســـــــبة واملراجعـــــــة واملعـــــــاي�� الفنيـــــــة ال�ـــــــي تصـــــــدرها الهيئـــــــة الســـــــعودية  التقيـــــــّ

 للمحاسب�ن القانوني�ن 

�ســـــــــــأل ا�حاســــــــــــب القـــــــــــانو�ي عــــــــــــن �عـــــــــــو�ض الضــــــــــــرر الـــــــــــذي يصــــــــــــيب الصـــــــــــندوق أو حملــــــــــــة الوحـــــــــــدات �ســــــــــــبب األخطــــــــــــاء  •

 حاسبة. الواقعة منھ �� أداء عملھ وت�ون املسؤولية تضامنية بالنسبة للشر�اء �� شر�ات ا�

 بيان األح�ام املنظمة الستبدال مراجع ا�حسابات لصندوق االستثمار  .ج

يجــــــــوز ملــــــــدير الصــــــــندوق اســــــــتبدال ا�حاســــــــب القــــــــانو�ي �عــــــــد ا�حصــــــــول ع�ــــــــ� موافقــــــــة مجلــــــــس إدارة الصــــــــندوق �ــــــــ� حالــــــــة  •

فيـــــــــــھ مصـــــــــــ�حة انتقـــــــــــاص أو انتفـــــــــــاء صـــــــــــفة االســـــــــــتقاللية املطلو�ـــــــــــة �ـــــــــــ� حـــــــــــال �ـــــــــــان ذلـــــــــــك حســـــــــــب رأي مـــــــــــدير الصـــــــــــندوق 

 للصندوق وحملة الوحدات. 

 ��حب، أو �عليق رخصة ا�حاسب القانو�ي. أو سلطة مختصة  ،أو قضائية ،صدور قرار من جهة تنظيمية •

 قصور �� أداء مهامھ التعاقدية بما يضر بمص�حة الصندوق وحملة الوحدات.  •

عـــــــدم مقـــــــدرة ا�حاســـــــب القـــــــانو�ي ع�ـــــــ� مواصـــــــلة مهامـــــــھ بكفـــــــاءة وفاعليـــــــة بنـــــــاء ع�ـــــــ� تقـــــــدير مـــــــدير الصـــــــندوق أو بموجـــــــب  •

 إشعار خطي من ا�حاسب القانو�ي. 

 أصول الصندوق:  )29
 .لصا�ح الصندوق  ا�حفظ  أم�ن بواسطة محفوظة الصندوق  ول تكون أص .أ

   .عمالئھ اآلخر�ن أصول  أصولھ وعن عن استثماري  صندوق  �ل  أصول  بفصل ا�حفظ يتقيد أم�ن .ب

 من الصندوق  مدير أو الصندوق  ملدير يكون   وال  .مشاعة الوحدات ملكية ملال�ي  جما�� �ش�ل  مملوكة تكون أصول الصندوق  .ج

 فيما مطالبة الصندوق أو أصول  �� مص�حة أّي  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من ا�حفظ أم�ن أو ا�حفظأم�ن   أو الباطن

 أو الباطن من ا�حفظ  أم�ن أو  ا�حفظ  أم�ن  أو  من الباطن الصندوق  مدير أو الصندوق  مدير �ان إذا  إال األصول، بتلك يتعلق

  املوزع أو املشورة مقدم
ً
  �ان أو ملكيتھ، حدود  �� الصندوق، وذلكلوحدات   مال�ا

ً
الئحة   أح�ام بموجب املطالبات ��ذه  مسموحا

ف�ح االستثمار صناديق
ُ
أ  .واألح�ام الشروط هذه  �� ع��ا و

 معا�جة الش�اوى:  )30
يتم توثيق الش�اوى �ش�ل  يتب�ى مدير الصندوق مفهوم ال��ك�� ع�� رضا العميل، وتقبل االق��احات واالل��ام بحل املشا�ل عند ظهورها، كما 

 �حيح والتعامل معها ع�� وجھ السرعة، و�صورة عادلة مع ا�حفاظ ع�� السر�ة التامة. 
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ن  وتتوافر سياسة التعامل مع الش�اوى باللغة العر�ية ونموذج "ش�وى عميل" باللغت�ن العر�ية واإلنجل��ية ع�� موقع مدير الصندوق كما يمك

 وق. ا�حصول عليھ من مقر مدير الصند

 طرق تقديم الش�وى: 

 إ�� وحدة عالقات املستثمر�ن �� شركة مشاركة املالية، حسب العنوان التا��: •
ً
 يدو�ا

 ).  13طر�ق األم�� تر�ي بن عبد العز�ز، برج أدير، الدور ( •

 اململكة العر�ية السعودية   31952ا�خ��  712بال��يد إ�� وحدة عالقات املستثمر�ن ص.ب  •

)  13( 8818412�عبئة نموذج "ش�وى عميل" و�رسالھ لوحدة عالقات املستثمر�ن ع�� رقم فاكس ع�� الفاكس من خالل  •

966 + 

  و�رسالھ  www.musharaka.saاملوقع  من خالل ال��يد اإللك��و�ي عن طر�ق �عبئة نموذج “ش�وى عميل" واملوجود ع��  •

    ir@musharaka.coإ�� ال��يد 

 ل من تار�خ وصول الش�وى إ�� وحدة عالقات املستثمر�ن. ) أيام عم7يتم الرد ع�� الش�وى خالل ( •

 ضرورة استيفاء العميل ل�افة بيانات نموذج “ش�وى عميل" بما �� ذلك التوقيع املعتمد لدى مدير الصندوق.   •

ضرورة استخدام النموذج ا�خاص بالش�وى واملعتمد لدى مدير الصندوق. ولن يتم النظر إ�� أي ش�وى أو الرد عل��ا ��   •

 ال عدم استخدام هذا النموذج.ح

ير�� اعتماد طر�قة واحدة فقط من الطرق/الوسائل املذ�ورة أعاله إلرسال نموذج الش�وى وعدم إرسالھ بأك�� من   •

 لالزدواجية ح�ى يتمكن مدير الصندوق من الرد �� أسرع وقت ممكن ودون  وسيلة،
ً
 تأخ��.وذلك تجنبا

غ�� راٍض عن استجابة مدير الصندوق، فإن لديھ ا�حق �� تصعيد الش�وى إ��  إذا �ان صاحب الش�وى (العميل) ال يزال  •

 املستو�ات التالية: 

 

 املستوى األول   -1

 شركة مشاركة املالية  –الرئيس التنفيذي  

 +  966138044602 هاتف:

 +  966) 13( 8818412 فاكس:

   ceo@musharaka.coال��يد اإللك��و�ي 

 

 املستوى الثا�ي   -2

) أيام عمل من تار�خ وصول  7وق املالية، وذلك �� حال �عذر الوصول إ�� �سو�ة للش�وى أو لم يتم الرد خالل (هيئة الس •

أو إرسال الش�وى   املالية.و��ون تقديم الش�وى مباشرة من خالل موقع هيئة السوق . الش�وى إ�� إدارة حماية املستثمر�ن

 .11642الر�اض  87171ع�� العنوان ال��يدي لهيئة السوق املالية: ص.ب 

كمــــــا يمكــــــن تقــــــديم الشــــــ�وى مــــــن خــــــالل �ســــــليمها إ�ــــــ� مــــــوظفي اســــــتقبال الشــــــ�اوى �ــــــ� مقــــــر هيئــــــة الســــــوق املاليــــــة حســــــب  •

 العنوان التا��: 

 الر�اض، طر�ق امللك فهد بن عبد العز�ز، برج الفيصلية، الدور العاشر، إدارة ش�اوى املستثمر�ن. 

 7066+ تحو�لة 966112797004و�مكن إرسال الش�وى ع�� فاكس رقم 

 معلومات أخرى:   )31
إن السياسات واإلجراءات ال�ي ستتبع ملعا�جة �عارض املصا�ح وأي �عارض مصا�ح محتمل و / أو فع�� سيتم تقديمها عند طل��ا من   .أ

 مقابل.  ن قبل ا�جمهور أو أي جهة رسمية دو 

الستثمار �� صناديق االستثمار �� �جنة الفصل �� منازعات األوراق إن ا�جهة القضائية ا�ختصة بالنظر �� أي نزاع نا��ئ من أو عن ا .ب

 املالية. 

 قائمة املستندات املتاحة ملال�ي الوحدات:  .ج

 شروط وأح�ام الصندوق. •
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 العقود املذ�ورة �� الشروط واألح�ام.  •

 القوائم املالية ملدير الصندوق. •

م يتم ذكرها �ساهم �� عملية إتخاذ قرارات االستثمار ملال�ي الوحدات  ح�ى تار�خ إعداد هذه الشروط ال يوجد أي معلومات إضافية ل .د

 ا�حالي�ن أو ا�حتمل�ن أو مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق أو املستشارون املهنيون. 

افقت عل��ا هيئة السوق املالية ماعدا ال�ي ذكرت �� سياسات االستثما .ه  ر ومماراساتھ أي إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار و

 اليوجد  

 

 متطلبات املعلومات اإلضافية لصناديق النقد:   )32
 ملبلغ نقدي لدى بنك مح��.  إ -1

ً
 ن االش��اك �� أي وحدة من وحدات صندوق مشاركة للمرابحات والص�وك ال �عد إيداعا

إن قيمة الوحدات و�يرادا��ا معرضة للصعود والهبوط، لذا فإن مال�ي الوحدات قد يتعرضون �خسارة استثمارا��م �� الصندوق، ولن ي�ون   -2

 مدير الصندوق مل��م باس��داد الوحدات بأسعار االش��اك.  

 النظ��ة ال�ي سيتعامل معها الصندوق يتبع مدير الصندوق املن�جية أدناه لتصنيف استثمارات الصندوق أو األطراف   -3

�ستثمر الصندوق �� صفقات السلع القائمة ع�� املرابحة مع مؤسسات مالية مصنفة حسب ما تحدده واحدة من ثالث و�االت التصنيف   •

 ). -BBB() وفيتش Baa3، موديز ()-BBB(بورز  انداالئتما�ي الدولية واملصنفة بحد أد�ى: ستاندرد 

الص�وك املصنفة كص�وك استثمار�ة حسب ما تحدده واحدة من ثالث من و�االت التصنيف االئتما�ي الدولية �ستثمر الصندوق ��   •

ويستث�ى من ذلك الص�وك املصدرة من جهات  )-BBB() وفيتش  Baa3، موديز ()-BBB(بورز    اندواملصنفة بحد أد�ى �التا��: ستاندرد  

تصنيف املصدر بدال من تصنيف اإلصدار عندما يتم   االعتبار . يتم األخذ �ع�ن ح�ومية أو شبھ ح�ومية لدول مجلس التعاون ا�خلي��

 . تصنيف كالهما �وحدت�ن منفصلت�ن

• ) القائمة ع�� املرابحة و�� 15يجوز للصندوق االستثمار و�حد أق��ى �سبة  %) من مجمل قيمة أصول الصندوق �� صفقات السلع 

) وذلك من خالل املؤسسات  -B) وفيتش (B3) موديز (-Bبورز ( اندد أد�ى ستاندرد التصنيف االستثماري و�ح ن الص�وك املصنفة ما دو 

 املالية

�� حال �ان الصندوق سيتعامل مع أي مصدر لصفقات سوق النقد خارج اململكة، فإن مدير الصندوق يقر بأن هذا املصدر خاضع لهيئة  -4

 رقابية مماثلة ملؤسسة النقد العر�ي السعودي.  

 . وق �� عقود املشتقاتلن �ستثمر الصند -5

 إقرار من مالك الوحدات:  )33

 

 لقد قمت/ قمنا باالطالع ع�� شروط وأح�ام صندوق مشاركة للمرابحات والص�وك، واملوافقة ع�� خصائص الوحدات ال�ي اش��كت/اش��كنا ف��ا:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 االسم: 

 التوقيـع: 

 التار�خ:  
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 (1)م�حق رقم  

ـة   ـ ـ ـ ـ ـ ابط الشرعيـ  الضو
 
 

ابحة والصكوك: املعاي�� الشرعية لنشاط صندوق مشاركة   للمر
 

 أن ت�ون السلع محل البيع والشراء سلعا مباحة.  .1

 أو فضة أو عمالت ؛  الأ .2
ً
 ذهبا

ً
.  النھ أل ت�ون السلع ال�ي يبيعها الصندوق آجال

ً
 آجال

ً
 يجوز بيع الذهب أو الفضة بيعا

، و��ون القبض بتسلم الوثائق املعينة ال�ي تفيد ملكية الصندوق للسلع، أو بتسلم    اليبيع الصندوق السلع إ  الأ .3
ً
�عد تملكها وقبضها القبض املعت�� شرعا

 صور تلك الوثائق؛ سواء أ�انت تلك الوثائق شهادات حيازة أم شهادات إثبات التخز�ن.

 ملكية الصندوق لها. يتصرف �� السلع ببيع ونحوه أثناء  الأن �ش��ط الصندوق ع�� السمسار أ .4

. الص�وك وما �� حكمها: �� عقود منفعة    الأ .5
ً
أو تمو�ل أو  يبيع الصندوق السلع باآلجل ع�� من اش��اها منھ؛ لئال ي�ون ذلك من بيوع العينة ا�حرمة شرعا

 عية الالزمة �� حينھ. خذ املوافقة الشر أل صول ع�� حدة أل �سنيد مبنية ع�� أحد البيوع الشرعية. وسيتم النظر إ�� �ل طرح من هذه ا

 ع�� جميع االستثمارات واس��اتيجيات االستثمار املطبقة من قبل مدير الصندوق أن ت�ون معتمدة من الهيئة الشرعية. .6

 مع النماذج من وغ��ها مثل العقود الصندوق  املتعلقة بمعامالت الوثائق يجب أن ت�ون �افة .7
ً
 .الشرعيةالضوابط واملعاي��  متوافقة تماما

 للضوابط واملعاي�� الشرعية.  مخالفة غ��  مباحة الصندوق  استثمارات جميع ت�ون  أن .8

 الر�و�ة. الصيغ وال يمكن التعامل بجميع مع الضوابط واملعاي�� الشرعية فقط، املتوافقة التمو�ل بصيغ الصندوق  �عامل يجوز  .9

  الصندوق  ي�ون  أن .10
ً
 للصندوق.  املعينة الشرعية ئةالهي قبل من الدور�ة الشرعية للرقابة خاضعا

 يجوز التعامل بأدوات وطرق االستثمار اآلتية: .11

•  .
ً
 املرابحات الشرعية وال�ي تتمثل �� شراء بضائع و�يعها ��امش ر�ح بموجب شروط دفع آجلة متفق عل��ا مسبقا

 بة شرعية مقبولة لدى الهيئة الشرعية للصندوق. صناديق املرابحات الشرعية األخرى واملدارة من قبل شر�ات استثمار�ة وال�ي لد��ا هيئات رقا •

ر�اح  الص�وك االستثمار�ة ا�جازة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للصندوق وال�ي تمثل حقوق ملكية غ�� مجزئة �� أصول حقيقية أو منفع��ا واأل  •

 ع�� سبيل املثال وليس ا�حصر الص�وك املصدرة بناء ع�� عقو 
ً
د التعامل سواء باإلجارة أو املشاركة أو املرابحة أو  الناتجة عن تلك األصول وفقا

 االستصناع.

 دوق. صناديق الص�وك االستثمار�ة األخرى واملدارة من قبل شر�ات استثمار�ة وال�ي لد��ا هيئات رقابة شرعية مقبولة لدى الهيئة الشرعية للصن •

 ال يجوز اإلستثمار والتعامل بأدوات وطرق االستثمار اآلتية: .12

 عقود املستقبليات،  •

 العقود اآلجلة، •

 األسهم املمتازة، •

 عقود ا�خيارات، •

 التقليدية،  SWAPعقود املناقلة  •

 البيع ع�� املكشوف،  •

 أدوات أخرى تتعلق بدفع واستالم الفوائد الر�و�ية. •

ر الفائدة مثل ا�خيارات، عقود املستقبليات،  ال يجوز أن �ستثمر الصندوق أو �ستحوذ ع�� سندات تقليدية، أسهم ممتازة، أدوات مالية قائمة ع�� أسعا .13

حالة هي�ل��ا ع��   عقود املناقلة أو األدوات املالية الشب��ة، ومن غ�� املسموح للصندوق القيام ببيع لألسهم ع�� الهامش للشر�ات املستثمر ف��ا، عدا ��

 ومعتمدة من املستشار الشر�� للصندوق. 
ً
 أسس متوافقة شرعا

ير الصندوق باالستثمار �� ودائع قص��ة األجل متوافقة مع الضوابط الشرعية أو حسابات جار�ھ �� مصارف إسالمية من أجل توف��  ال حرج �� قيام مد .14

 مصار�ف الصندوق أو من أجل الدخول �� عمليات وفرص استثمار�ة أخرى. 

 التدقيق الشر��:  .15

 افق عملياتھ مع الضوابط واملعاي�� والقرارات املقرة من قبل الهيئة الشرعية. يتم التدقيق الشر�� بصفة سنو�ة ع�� عمليات الصندوق للتأكد من تو 
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 املعاي�� الشرعية املتعلقة بالتطه��  .16

 يجب تجنيب الدخل غ�� املشروع و�يداعھ �� حساب خاص لصرفھ �� األعمال ا�خ��ية و�تم التطه�� حسب ا�خطوات اآلتية: 

 شركة يتم االستثمار ف��ا.تحديد مقدار الدخل غ�� املشروع ل�ل   •

 تقسيم مقدار الدخل غ�� املشروع للشركة ع�� العدد الك�� ألسهمها ل�حصول ع�� حصة السهم من الدخل غ�� املشروع.  •

 ضرب ناتج القسمة �� عدد أسهم الشر�ات ال�ي تم االستثمار ف��ا ليتم حساب إجما�� الدخل غ�� املشروع الناتج من االستثمار �� الشركة.  •

 رار نفس ا�خطوات ل�ل شركة تم االستثمار ف��ا.تك •

 ضم الدخل غ�� املشروع �جميع الشر�ات ال�ي تم االستثمار ف��ا وتحو�لھ إ�� حساب األعمال ا�خ��ية.  •
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