
 

 

 ةــــــة للطروحات األوليــــــــصندوق مشارك

 واألحكـــــام الشـروط
 

 

متوافق مع ضوابط معايير اللجنة  صندوق مشاركة للطروحات األولية، صندوق عام مفتوح (أ

 الشرعية.

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

استثمار متوافق مع املعايير على أنه صندوق  صندوق مشاركة للطروحات األوليةم اعتماد ت (ج

 الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية، دار املراجعة الشرعية، املعينة للصندوق. 

 اإلستثمار إن  شروط وأحكام الصندوق واملستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق  (د

وتاريخ  2006 – 219 – 1رقم  القرار املالية بموجب السوق  هيئة مجلس عن الصادرة

بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي  رقم  24/12/2006هــ املوافق  3/12/1427

وتاريخ  2016 – 61 – 1هــ املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2/6/1424بتاريخ  30م / 

واضحة و صحيحة  وغير و وتتضمن معلومات كاملة  م 23/5/2016هــ املوافق  16/8/1437

مضللة وال تتضمن أي حذف أو إسقاط يحتمل أن يؤثر على املعلومات وشمولية هذه الشروط 

 تغيير أو تعديل. أي  واألحكام ويتم تحديثها وتعديلها حال حدوث 

املعلومات الرئيسة  وملخصاملعلومات  ومذكرةقراءة هذه الشروط واألحكام  على املستثمر يجب هـ( 

 ستثمار في هذا الصندوق.لل  بتمعن قبل إتخاذ أي قرار 

واملالحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء فيها و( لقد قمت / قمنا بقراءة الشروط واألحكام 

 واملوافقة عليها وتم الحصول على نسخة منها والتوقيع عليها.

م وتم تحديثها 15/09/2014هـ املوافق 20/11/1435صدرت هذه  الشروط واألحكام بتاريخ  (ز 

 .م 03/2018/ 13هـــ املوافق  25/06/1439بتاريخ 

 بتاريخ  املالية من قبل هيئة السوق وطرح وحداته  تمت املوافقة على تأسيس الصندوق  (ح

 م15/09/2014هـ املوافق 20/11/1435

 

 

 

 



 

 25من  2  صندوق مشاركة للطروحات األولية 

 ملخص الصندوق 
 

 Musharaka IPO Fund –صندوق مشاركة للطروحات األولية  اسم الصندوق 

 صندوق استثمار مفتوح نوع الصندوق 

 شركة مشاركة املالية مدير الصندوق 

 اإلنماء للستثمارشركة  أمين الحفظ 

 الريال السعودي عملة الصندوق 

 رتفعم املخاطر ى مستو 

 املؤشر االسترشادي
شركة  مؤشر مشاركة ألسهم اإلصدارات األولية يتم حسابه بواسطة

 ستاندرد آند بورز

 أهداف الصندوق 

الطروحات األولية في سوق األسهم يهدف الصندوق لالستثمار في 

املدرجة في السوق الثانوية و التي لم يمض على  السعودية، أسهم الشركات

إدراجها في سوق األسهم السعودية فترة خمس سنوات، حقوق األولوية 

القابلة للتداول لتلك الشركات التي لم يمض على إدراجها في سوق األسهم 

السعودية فترة خمس سنوات واملتوافقة مع املعايير الشرعية، و وحدات 

 (،  REITعقارية املتداولة )الريتصناديق اإلستثمار ال

 ريال سعودي 10 سعر الوحدة عند بداية الطرح

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

الحد األدنى لالشتراك اإلضافي 

 واالسترداد
 ريال سعودي لألفراد واملؤسسات 10,000

االشتراك آخر موعد الستالم طلبات 

 واالسترداد
 في اليوم السابق ليوم التعامل  مساء   الثانيةحتى 

 يومي االثنين والخميس من كل أسبوع أيام التقويم والتعامل

أيام اإلعالن عن سعر التقويم 

 وأماكن الحصول عليها

 خالل يوم العمل التالي ليوم التقويم ويتم الحصول على اسعار التقويم من

 مكاتب مدير الصندوق أو من املوقع االلكتروني ملدير الصندوق أو تداول 

موعد دفع قيمة الوحدات املستردة 

 للمشتركين

قبل اقفال العمل في اليوم الثاني التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد 

 سعر االسترداد

 واحدة(ملرة تدفع % من قيمة االشتراك أو االضافة ) 1.50 رسوم االشتراك

  1.75 رسوم إدارة الصندوق 
 
 % من صافي قيمة األصول سنويا

 *الحفظأمين رسوم 
  أكثر  هماأي ،أصول الصندوق  قيمة% من 0.05ريال، أو  40,000

 
تدفع  سنويا

  أصول الصندوق من 
 
 سنويا

 تدفع من أصول الصندوق  35,000 املحاسب القانونيرسوم 
 
 ريال سنويا

 تدفع من أصول الصندوق  28,000 رسوم اللجنة الشرعية
 
 ريال سنويا

 تدفع من أصول الصندوق  7,500 الرسوم الرقابية
 
 ريال سنويا



 

 25من  3  صندوق مشاركة للطروحات األولية 

رسوم نشر معلومات الصندوق على 

 موقع تداول 
5,000  

 
 تدفع من أصول الصندوق ريال سنويا

مصاريف إعداد املؤشر 

 االسترشادي
 تدفع من أصول الصندوق  26,250≈ دوالر أمريكي  7,000 

 
 ريال سنويا

 رسوم االسترداد املبكر
  30عند االسترداد خالل 

 
من تاريخ االشتراك يتم االسترداد وفقا تقويميا يوما

 
 
 % رسوم استرداد1لسعر التقويم التالي ناقصا

 من تاريخ االشتراك تقويميا 30ال يوجد أي رسوم استرداد بعد مرور  رسوم االسترداد
 
 يوما

 تاريخ الطرح 
هـ املوافق 18/12/1435الطرح األولي لوحدات الصندوق في  بدأ

 م30/10/2014هـ املوافق 06/01/1436م ويستمر حتى نهاية 12/10/2014

  تدفع% من قيمة أصول الصندوق ،أيهما أكثر 0.01،أو  ريال 10,000 بمبلغ إيداع رسوم شاملة *رسوم أمين الحفظ:
ً
 منسنويا

 .الصندوق  أصول 

 

  



 

 25من  4  صندوق مشاركة للطروحات األولية 

  قائمة املحتويات
 1 _______________________________________ صندوق مشاركــــــــة للطروحات األوليــــــة

ــام  1 ___________________________________________________ الشـروط واألحكـــ

 2 ____________________________________________________ ندوقملخص الص

 4 ____________________________________________________ قائمة المحتويات

 5 ___________________________________________________ قائمة المصطلحات

وط وأحكـــــ  8 _______________________________________________ ام الصندوقشر

 8 _____________________________________________________ :معلومات عامة  -1

 8 ______________________________________________________ النظام المطبق:  -2

 9 ____________________________________________________ الصندوق: أهداف  -3

 10 _____________________________________________________ مدة الصندوق:   -4

 10 ______________________________________________ قيود / حدود اإلستثمار:   -5

 10 _______________________________________________________ العملة :  -6

 10 ____________________________________ والعموالت واألتعاب:  مقابل الخدمات -7

8-   :  11 ___________________________________________________ التقويم والتسعير

 13 _______________________________________________________ التعامالت:   -9

 16 ___________________________________________________ زيــــع: . سياسة التو 10

 16 _________________________________________ . تقديم التقارير لمالكي الوحدات: 11

 17 _______________________________________________ . سجل مالكي الوحدات: 12

 18 ____________________________________________ . إجتماعات مالكي الوحدات: 13

 19 _______________________________________________ :الوحدات مالكي  . حقوق14

 19 _____________________________________________ مسؤولية مالكي الوحدات: . 15

 19 _________________________________________________ . خصائص الوحدات: 16

وط وأحكام الصندوق: 17 ي شر
 
ات ف  19 _____________________________________ . التغيير

 21 ______________________________________________ . إنهاء صندوق اإلستثمار: 18

 21 ___________________________________________________ . مدير الصندوق: 19

 23 _____________________________________________________ لحفظ: . أمير  ا20

21 : ي
 24 _________________________________________________ . المحاسب القانون 

 24 ___________________________________________________ . أصول الصندوق: 22

 25 ______________________________________________ الوحدات:  مالك من . إقرار23

 

 



 

 25من  5  صندوق مشاركة للطروحات األولية 

 قائمة املصطلحات
 صندوق مشاركة للطروحات األولية )"الصندوق"(، هو برنامج استثمار جماعي مفتوح الصندوق 

 مدير الصندوق واملستثمرين وتم ترخيصهللمشاركة تم تأسيسه كترتيب تعاقدي بين 

 بواسطة هيئة السوق املالية.

استثمار صندوق 

 مفتوح 

برنامج استثمار جماعي برأس مال متغير، يقوم بإصدار وحدات جديدة أو يسترد وحدات 

قائمة في أي وقت وفقا لشروطه وأحكامه. ويمكن للمستثمر شراء وحدات الصندوق أو 

 لصندوق من خالل مدير الصندوق.استردادها مباشرة من ا

شركة مشاركة املالية )"مشاركة"(، هي شركة مساهمة سعودية )مقفلة( تم تأسيسها  مدير الصندوق 

هـ. وهي شخص 29/03/1435 ق وتاريخ/73بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 

اعتباري مرخص له وفقا لالئحة األشخاص املرخص لهم بموجب ترخيص هيئة السوق 

هـ  ملزاولة نشاط إدارة صناديق اإلستثمار 18/12/1434وتاريخ  13169-27املالية رقم 

 والتعامل بصفة أصيل في األوراق املالية.والترتيب الحفظ واملشورة و 

 اء للستثماراإلنمشركة  أمين الحفظ

اتفاقية االشتراك في صندوق مشاركة للطروحات األولية وأي معلومات أخرى ذات عالقة  طلب االشتراك

 يوافق عليها املستثمر بغرض املشاركة في وحدات الصندوق بعد موافقة مدير الصندوق.

 هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية.  الهيئة

جميع أصول الصندوق بما في ذلك االستثمارات التي تم الدخول فيها واألموال النقدية  أصول املحفظة

 بانتظار االستثمار.        

 االصدارات أو االكتتابات األولية العامة لألسهم العادية للشركات التي يتم طرحها  الطروحات األولية
 
 طرحا

 
عاما

 لالكتتاب ألول مرة في السوق األولية.

هي السوق التي يتم فيها طرح األوراق املالية للشركات للمرة األولى، والتي يتم فيها شراء  ألوليةالسوق ا

 من املصدر أو متعهد التغطية.
 
 عاما

 
 األوراق املالية طرحا

 السوق الثانوية

 )الرئيسة(

تداول  التي هي السوق 
ُ
قواعد  إدراجها بموجب وقبول  تسجيلها تم التي األسهم فيها ت

بعد مرحلة الطرح األولي، ويتم املالية  السوق  هيئة مجلس عن التسجيل واإلدراج الصادرة

 عن املصدر 
 
 األولوية وحقوق فيها شراء األوراق املالية للشركات من مستثمر آخر عوضا

 .األسهم بتلك الخاصة

تداول  التي السوق هي  املوازية السوق 
ُ
القواعد  بموجب إدراجها وقبول  تسجيلها تم التي األسهم فيها ت

وتاريخ  2016 – 151 – 3رقم  القرار بموجب املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة

 باملرسوم املالية الصادر السوق  نظام على م بناء   21/12/2016ـ املوافق ـــــــه 22/3/1438

 .األسهم بتلك الخاصة األولوية وحقوق   هـ 2/6/1424 وتاريخ)  30م/ ( رقم امللكي

األسواق املالية 

 الناشئة

هي األسواق التي تمر بمرحلة التطور والنمو من حيث الحجم والنشاط وجودة األدوات ولكنها 

 لم تصل بعد ملرحلة النضج الكامل.

طروحة لالكتتاب في سوق مساهمة ملشركات هي عبارة عن نوع من أنواع األوراق املالية  األسهم العادية

وتتميز  مجموعة من الحقوق، هتمنحتمثل حق ملكية لصاحبها و  ل".األسهم السعودية "تداو 

 بمجموعة من الصفات. 



 

 25من  6  صندوق مشاركة للطروحات األولية 

 االستثمار صندوق 

املتداول  العقاري 

 (REIT)الريت 

  مطروح عقاري  استثمار صندوق 
 
  طرحا

 
تداول  عاما

ُ
 ويتمثل ،الثانوية السوق  في وحداته ت

  مطورة راتاعق في االستثمار في الرئيس االستثماري  هدفه
 
،اإنش تطويرا

 
 لتحقيق قابلة ئيا

،أوت دوري   دخل   ع جيري 
  الصندوق  أرباح صافي محددة من  نسبة وتوزَّ

 
 مالكي على نقدا

 .أدنى بحد سنوي  بشكل وذلك عمله، فترة خالل الصندوق  هذا في الوحدات

تاريخ إغالق فترة تاريخ السريان الذي يبدأ فيه الصندوق عملياته وهو اليوم الذي يعقب  تاريخ التشغيل

 الطرح األولي لوحدات الصندوق، أو أي تاريخ آخر يقرره مدير الصندوق.

تاريخ إغالق فترة الطرح األولي للشتراك في وحدات الصندوق، أو أي تاريخ آخر يقرره مدير  تاريخ اإلغالق

 الصندوق.

لصندوق في إطار استراتيجية يقصد بها العمليات االستثمارية التي ينفذها مدير استثمار ا العمليات

 االستثمار لتحقيق أهداف الصندوق.

أي يوم عمل )من األحد إلى الخميس( باستثناء أيام العطل الرسمية للمملكة العربية  يوم االشتراك

 السعودية، سواء خالل فترة الطرح األولي أو بعد بدء تشغيل الصندوق.

  اململكة في عمل يوم يوم 
 
 .ملكة العربية السعوديةامل في الرسمية العمل أليام طبقا

يقصد به أي يوم يتم فيه تحديد صافي قيمة األصول وحساب صافي قيمة األصول للوحدة  تاريخ / يوم التقويم

 في صندوق مشاركة للطروحات األولية.

  ،إجمالي أصول الصندوق  صافي قيمة األصول 
 
وقسمة الناتج على إجمالي عدد وحدات  ،إجمالي الخصوم ،ناقصا

 .كما هو في تاريخ التقويم ،الصندوق 

  .صندوق مشاركة للطروحات األولية املشتركين في حملة الوحدات

  وحدات مشاركة قياسية استثمارية وتمثل مشاركة نسبية حقيقية في أصول الصندوق. الوحدات

ل نقل الوحدات إليه أو استحواذه عليهاكل شخص طبيعي أو اعتباري قد  الشخص املحظور 
ّ
 :يشك

 بأي نظام  أو مطلب ألي بلد أو جهة حكومية في أي سلطة قضائية، •
 
سواء بحد  إخالال

 ذاته أو بالتزامن مع أي ظروف أخرى ذات صلة، أو

تحميل الصندوق أي مسؤولية ضريبية ما كان ليتكبدها أو يتحملها لوال وجود هذا  •

وق بتقديم طلب تسجيل أو التزام بأي متطلبات تسجيل فيما يتعلق الشخص، أو يلزم الصند

 فيها أو يعتزم التسجيل فيها
 
 . بأي من وحداته في أي دولة ال يكون الصندوق مسجال

تحليل املؤشرات املالية للشركة مثل نسب الربحية والسيولة والديون وهي تقيس مدى  التحليل الكمي

 األموال وإدارتها وقدرتها على تحقيق األرباح.كفاءة الشركة في استخدام 

 تحليل املؤشرات غير املالية مثل كفاءة إدارة الشركة وحجم املنافسة واألوضاع االقتصادية. التحليل النوعي

الشروط واألحكام املضمنة في هذه النشرة والتي يتم بموجبها عمل الصندوق وتنظيم العالقة  الشروط واألحكام

 فيه. تركينصندوق واملشبين مدير ال

املستثمرون/ 

 املشتركون 

 حملة وحدات صندوق مشاركة للطروحات األولية املشاركين فيه لغرض االستثمار.

 املرابحات وعقود تمويل التجارة والتي تتسم بسيولتها العالية وقلة املخاطر. أدوات أسواق النقد

 العربية السعودية.هيئة السوق املالية باململكة  الهيئة املنظمة

الظروف 

 االستثنائية

كحاالت الركود االقتصادي واضطرابات أسواق املال التي حالة األزمات االقتصادية الحادة 

أو األزمات السياسية تترافق مع هبوط حاد في أسعار األوراق املالية واألصول األخرى. 

 والصراعات بين الدول.كالحروب 
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الئحة صناديق 

 االستثمار

 القرار املالية بموجب السوق  هيئة مجلس عن الئحة صناديق اإلستثمار املعدلة الصادرة

بناء على نظام السوق  24/12/2006هــ املوافق  3/12/1427وتاريخ  2006 – 219 – 1رقم 

هــ املعدلة بقرار مجلس هيئة  2/6/1424بتاريخ  30املالية الصادر باملرسوم امللكي  رقم م / 

 م  23/5/2016هــ املوافق  16/8/1437وتاريخ  2016 – 61 – 1ية رقم السوق املال
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 ام الصندوق ـــــشروط وأحك
 

 :معلومات عامة  -1
 اسم مدير الصندوق:  (أ

 شركة مشاركة املالية

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

 

 عنوان املكتب الرئيس ملدير الصندوق:  (ب

 شركة مشاركة املالية 

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

  31952الخبر  712ص. ب. 

 920006811 هاتف:

 + 966( 13) 8818412فاكس  

 

 املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق:   (ج
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 : أهداف الصندوق  -3
 : بما في ذلك نوع الصندوق  األهدافوصف  (أ

صندوق مشاركة للطروحات األولية هو صندوق استثمار عام مفتوح يهدف إلى تنمية رأس املال على املدى الطويل 

وتحقيق أداء يفوق معدل أداء املؤشر االسترشادي للصندوق )مؤشر مشاركة ألسهم اإلصدارات األولية والذي يتم 

 أدائه على موقع مدير الصندوق. حسابه بواسطة شركة ستاندرد آند بورز( والذي يتم اإلعالن عن 

 : اإلستثمار فيها التي يجوز للصندوق  األوراق املالية (ب

  . سواء السوق الرئيسة أو السوق املوازية م السعوديةالطروحات األولية في سوق األسه -1

التي لم يمض على إدراجها في سوق األسهم  و  وازيةالسوق املأو و /  الشركات املدرجة في السوق الثانوية أسهم -2

  .السعودية فترة خمس سنوات

حقوق األولوية القابلة للتداول لتلك الشركات التي لم يمض على إدراجها في سوق األسهم السعودية فترة  -3

  .خمس سنوات

 . ( REITوحدات صناديق اإلستثمار العقارية املتداولة )الريت -4

أدوات أسواق النقد مباشرة واملصدرة من بنوك سعودية بالريال السعودي خاضعة إلشراف مؤسسة النقد  -5

العربي السعودي و / أو  املصدرة من مؤسسات مالية خاضعة لرقابة وإشراف جهة رقابية مماثلة ملؤسسة 

ملصدرة ألدوات أسواق ويتم اختيار تلك البنوك ا،النقد العربي السعودي في دول مجلس التعاون الخليجي 

ومن  ،( والصادر عن وكالة موديز للتصنيف االئتمانيAالنقد بناء  على التصنيف االئتماني بحد أدنى فئة )

 املمكن أن تخصص جميع النسب املحددة لالستثمار في أدوات النقد لدى جهة واحدة.

 سياسات اإلستثمار وممارساته:  (ج

 (5خمس )تتركز استثمارات الصندوق في الطروحات األولية لألسهم وأسهم الشركات التي لم يمض على إدراجها  -1

سنوات في سوق األسهم السعودية واملتوافقة مع املعايير الشرعية. ويستهدف الصندوق الحدود املوضحة في 

ارات على حسب املجاالت االستثمارية الجدول أدناه في استثماراته وتعتمد استراتيجية توزيع أوزان االستثم

 %.60املتاحة. وفي الظروف االستثنائية قد يلجأ مدير الصندوق لالحتفاظ بأصوله على شكل نقدي بنسبة 

 

 الحد األعلى الحد األدنى املالية الورقةنوع  م

 %100 %0 الطروحات األولية 1

 )حتى  2
 
 %100 %0 سنوات( 5األسهم املدرجة حديثا

 )حتى  3
 
   سنوات( 5حقوق األولوية لألسهم املدرجة حديثا

 %16 %0 السوق الرئيسة 

 %04 %0 السوق املوازية 

 %50 %0 أدوات أسواق النقد 4

 0% 50% ( REITوحدات صناديق اإلستثمار العقارية املتداولة )الريت 5

 %20 %0 أسهم الشركات املدرجة في السوق املوازية )نمو( 6

 

اإلدارة النشطة التي تركز على مبدأ تبديل املراكز االستثمارية الستثمارات الصندوق.  نهجيتبنى مدير الصندوق  -2

نوعي مع األخذ بعين االعتبار حركة األسهم خالل الفترة األولى من الو  تم تقييم الشركات من خالل التحليل الكميوي
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 في  االدراج ومقارنة مؤشراتها املالية بمؤشرات القطاع
 
والسوق ودراسة سلوك حركة األسهم املدرجة حديثا

الفترات السابقة. ومن ثم بناء محفظة الصندوق وتحديد أوزان االستثمارات ومراجعتها بشكل مستمر لضمان 

 . االلتزام بالحدود اإلستثمارية واستراتيجية الصندوق الرئيسية

 أوراق مالية.لن يقوم الصندوق باالستثمار بأي مشتقات  -3

 تقتصر استثمارات الصندوق على األوراق املالية املصدرة في اململكة العربية السعودية. -4

لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على املستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح املوزعة في  -5

 الصندوق.

 

 :مدة الصندوق   -4
 دة له.تالي اليوجد مدة محدلالصندوق عام ومفتوح وبا 

 

 :ستثماراإل  دقيود / حدو   -5
يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام 

 . ومذكرة املعلومات الصندوق 

 

 العملة : -6
للصندوق، يقوم مدير في حالة السداد بعملة أخرى غير العملة األساسية وعملة الصندوق هي الريال السعودي، 

 لسعر الصرف السائد في وقت االشتراك. وأي فروقات في أسعار الصرف 
 
الصندوق بإجراء التحويل الالزم وفقا

 يتحملها املستثمر وحده دون أي التزام من مدير الصندوق.

 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: -7
 احتسابها:تفاصيل جميع املدفوعات من أصول الصندوق وطريقة  (أ

%( من مبلغ االشتراك كحد أعلى يدفعها املستثمر مرة واحدة عند االشتراك االضافي 1.50 رسوم االشتراك : لغاية ) .1

 ملدير الصندوق.

 تدفع ملدير الصندوق نظير تقديمه  ( %1.75 ) رسوم إدارة الصندوق: .2
 
من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا

.لخدمات إدارة االستثمار ورعايته لل
 
 صندوق. وتحسب في كل يوم تقويم وتتراكم ليتم دفعها ملدير الصندوق شهريا

ويتم  أيهما أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق،  )%0.05 (أو( ريال 40,000مبلغ وقدره ) حفظ:الأمين رسوم  .3

 خصم الرسوم بشكل يومي بقسمة املبلغ اإلجمالي على عدد أيام السنة.

. ويتم خصم الرسوم بشكل يومي بقسمة  (35,000)مبلغ وقدره أتعاب املحاسب القانوني:  .4
 
ريال سعودي سنويا

 املبلغ اإلجمالي على عدد أيام السنة.

، ويتم خصم الرسوم بشكل يومي بقسمة املبلغ 28.000مبلغ وقدره ) أتعاب اللجنة الشرعية:  .5
 
( ريال سعودي سنويا

 اإلجمالي على عدد أيام السنة.

 7,000)مصاريف إعداد املؤشر االسترشادي: سيقوم الصندوق بدفع مصاريف إعداد املؤشر االسترشادي بقيمة  .6

. 26,250دوالر أمريكي ما يقارب ( 
 
  ريال سعودي سنويا
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ريال ( 3,000قدرها ) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين: يحصل كل عضو مجلس إدارة مستقل على مكافأة .7

. (24,000) الواحد بحد أقص ى سعودي لالجتماع
 
  ريال سعودي سنويا

 لقاء عمليات املراجعة واإلفصاح للصندوق ( 7,500مبلغ وقدره )الرسوم الرقابية:  .8
 
 ، ريال سعودي سنويا

. (5,000) مبلغ وقدره  رسوم نشر املعلومات على موقع تداول: .9
 
  ريال سعودي سنويا

 أصول الصندوق عند تنفيذ الصفقات.رسوم التعامل )التداول(: تدفع مباشرة من  .10

لن قد تفرضها الجهات التنظيمية و / أو التشريعية و/ أو مصاريف ضرورية ألعمال الصندوق و مصاريف أخرى:  .11

 وسيتم خصم املصاريف الفعلية فقط.  ،من صافي قيمة أصول الصندوق  (%0.05)تتجاوز نسبة 

 واإلسترداد ونقل امللكية التي يدفعها مالكوتفاصيل مقابل الصفقات املفروضة على اإلشتراك  (ب

 الوحدات وطريقة احتسابها:

من مبلغ االشتراك كحد أعلى يدفعها املستثمر  مرة واحدة عند االشتراك أو  ( %1.50رسوم االشتراك: لغاية ) .1

 االشتراك االضافي ملدير الصندوق. 

  .اإلستردادأي مقابل على ال يوجد رسوم أو  .2

 ثالثون  من إجمالي قيمة االسترداد في حال تم االسترداد خالل( %1نسبة ) استرداد مبكر تمثليتم خصم رسوم  .3

 من تاريخ االشتراك. (30)
 
 تقويميا

 
 يوما

من مبلغ االشتراك كحد  (%1.50لغاية ) يقوم مدير الصندوق بخصم رسوم اإلشتراكفي حالة نقل امللكية  .4

 . من املستثمر املنقول إليه الوحدات  أعلى

 :الصندوق  مدير  يبرمها خاصة عمولة أي مقابل (ج

 يوجد ال 

  :التقويم والتسعير  -8
  كيفية تقويم كل أصل يملكه الصندوق: (أ

.  يتم احتساب إجمالي صافي قيمة أصول الصندوق من خالل جمع قيمة كل أصل من أصوله. وتحدد قيمة األسهم 1

األسهم وحقوق األولوية املتداولة املتوفرة في محفظة الصندوق وحقوق األولوية املتداولة على أساس أسعار إغالق 

ذلك اليوم. وتحدد قيمة الطروحات األولية لألسهم قبل االدراج في سوق األسهم السعودية على أساس سعر تكلفة 

 قيمة حقوق األولوية القابلة للتداول بسعر التكلفة عند التخصيص،
 
كما  الشراء بعد عملية التخصيص. وتحدد أيضا

 إليها األرباح 
 
تحدد قيمة األصول املستثمرة في أدوات أسواق النقد )املرابحات( على أساس تكلفة العقد مضافا

 املستحقة حتى نقطة التقويم.

صافي قيمة األصول للوحدة االستثمارية الواحدة هو السعر الذي يتم االشتراك واالسترداد بناء  عليه. ويتحدد صافي . 2

النسبة للمستثمر بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على إجمالي وحدات الصندوق االستثماري قيمة األصول ب

القائم في يوم التعامل املعني للحصول على صافي قيمة األصول للوحدة االستثمارية الواحدة. وبالتالي يكون صافي قيمة 

ملكها بصافي قيمة األصول للوحدة األصول بالنسبة للمستثمر هو حاصل ضرب عدد الوحدات االستثمارية التي ي

( أن تقويم الجزء 
 
االستثمارية الواحدة وإذا حدد مدير الصندوق ألي سبب معقول )كأن يكون سوق األسهم مقفال

األكبر من أصول الصندوق غير عملي أو غير ممكن بصورة يمكن التعويل عليها، فيمكنه تعليق إعالن سعر وحدة 

ق لعمل الصندوق يتم تحديده وإبالغ املستثمرين به في موعد أقصاه نهاية العمل في . أي تعليفة مؤقتةالصندوق بص

يوم التعامل التالي بعد اإلعالن عنه. ولن يكون هناك تقويم لصافي قيمة األصول للوحدة االستثمارية إلى أن يعلن مدير 

يوم تعامل يلي انتفاء وجود الظرف الذي الصندوق انتهاء التعليق على أن يضمن مدير الصندوق انتهاء التعليق في أول 

 تسبب في التعليق وعدم وجود أي ظرف آخر يبرر استمرار التعليق.
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وقسمة الناتج يتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق بطرح إجمالي مطلوبات الصندوق من إجمالي قيمة أصوله. . 3

اإلعالن عن قيمة الوحدة قبل ظهر يوم العمل م توي .كما هو في تاريخ التقويم ،على إجمالي عدد وحدات الصندوق 

 التالي. 

 عدد  نقاط التقويم وتكرارها: (ب

تثناء العطل الرسمية األثنين والخميس من كل أسبوع باسم أصول الصندوق في كل يوم تعامل من يومي يتم تقوي

 لسوق األسهم السعودية بعد اقفال التداول في نهاية يوم التعامل. 

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

 . حدوث املشكلة وأسبابهاتحديد وقت  .1

 لتزام بها.إلاإبالغ قسم املطابقة و  .2

 .الرسوم(،اإلسترداد ،العمليات التي تمت في هذه الفتره )اإلشتراك  ورصد تحديد .3

 بالطريقة املناسبة.ة لحل املشكله مع تعديل العمليات وضع خطه تصحيحي .4

   سير العمل بالطريقة املالئمة.من  املتابعة من أجل الـتحقق .5

 .أسباب املشكلة واإلجراء / اإلجراءات التصحيحية التي تمتكتابة تقرير يتضمن توثيق املشكلة من خالل  .6

 . إلى إدارة املطابقة واإللتزامالتقرير  نسخة من إرسال .7

  .ملجلس إدارة الصندوق مناقشة التقرير في اول اجتماع   .8

 تطوير اجراءات مناسبة لتالفي حدوث مثل هذا الخطأ. .9

  .وحفظ جميع السجالت املتعلقة بذلك للمدة النظامية املطلوبة ك بالشكل املناسبالقيام بتوثيق ذل .10

 جميع تعويضإذا تبين أن هناك مالكي وحدات قد تضرروا فعليا نتيجة هذا الخطأ، سيقوم مدير الصندوق ب .11

 .تأخير دون  التسعير أو التقويم أخطاء جميع عن (السابقين الوحدات الكيم ذلك في ابم ( رريناملتض داتالوح مالكي

  إبالغ الهيئة .12
 
 الوحدة سعر من أكثر أو )٪ 0.5( هنسبت ما يشكل التسعير أو التقويم في خطأ أي عن فورا

  ذلك عن واإلفصاح
 
تي يتم ال الصندوق  تقارير وفي للسوق  اإللكتروني واملوقع ملدير الصندوق  اإللكتروني وقعامل في فورا

  إعدادها
 
  ( من هذه الشروط واألحكام. 11للمادة ) وفقا

 ساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات اإلشتراك واإلسترداد:تطريقة اح (د

 منه رسوم  .1
 
تحتسب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات اإلشتراك من خالل قسمة قيمة االشتراك مطروحا

االشتراك املستحقة على صافي قيمة الوحدة كما في إغالق يوم التعامل املعني ويبدأ اإلستثمار فور تخصيص الوحدات. 

الصندوق على إجمالي وحدات الصندوق  ويتحدد صافي قيمة األصول بالنسبة للمستثمر بقسمة صافي قيمة أصول 

االستثماري القائم في يوم التعامل املعني للحصول على صافي قيمة األصول للوحدة االستثمارية الواحدة. وبالتالي 

يكون صافي قيمة األصول بالنسبة للمستثمر هو حاصل ضرب عدد الوحدات االستثمارية التي يملكها بصافي قيمة 

 ثمارية الواحدة. األصول للوحدة االست

يحسب املبلغ الذي يستلمه املستثمر نتيجة طلبه لالسترداد بضرب عدد الوحدات املطلوب استردادها بصافي  .2

 قيمة األصول للوحدة في يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ طلبات االسترداد. 

 من  30خالل % من إجمالي قيمة االسترداد في حال تم االسترداد 1يتم خصم رسوم استرداد تمثل  .3
 
 تقويميا

 
يوما

 تاريخ االشتراك.

يتم دفع عوائد االسترداد إلى املستثمر بالعملة التي يتم االستثمار بها في الصندوق، وذلك من خالل قيد مبلغ  .4

عوائد االسترداد في حساب املشترك لدى مدير الصندوق قبل اقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي 

 ها تحديد سعر االسترداد. تم في
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 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها: (ه

 على موقع شركة السوق املالية السعودية تداول بنشر يقوم مدير الصندوق 
 
سعر الوحدة مرتين أسبوعيا

www.tadawul.com.sa  وعلى موقع مدير الصندوقwww.musharaka.sa  .في يوم العمل الذي يلي يوم التقويم 

 

  : التعامالت  -9
 مسؤولية مدير الصندوق بشأن طلبات اإلشتراك واإلسترداد: (أ

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

  الصندوق لكي يتم من خالله تنفيذ عمليات االشتراك واالسترداد.

 من استيفائه للمتطلبات النظامية.  دراسة كل طلب والتحقق .2

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

 .مجاناباللغة العربية 

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

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

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

 .الصندوق 

م التعليمات الخاصة تنفيذ جميع طلبات االشتراك واالسترداد املكتملة واملستلمة قبل املوعد النهائي لتقدي .6

 الصندوق في يوم التعامل الالحق. بشراء الوحدات واستردادها بناء على سعر وحدة

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

عميل" عند فتح الحساب اإلستثماري للاملسجل في نموذج  الجوالرسال رسالة نصية لكل عميل على رقم إ .8

 اإلشتراك واإلسترداد. 

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

 مساء   الثانيةعندما يتسلم مدير الصندوق الطلب واملبالغ املتعلقة بشراء الوحدات املطلوبة في الصندوق قبل الساعة 

يوم التعامل. وفي حال تسلم الطلب أو املبلغ بعد الوقت املحدد أعاله، فسيتم معاملته على أنه من اليوم الذي يسبق 

 طلب ليوم التعامل التالي.

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

لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد يتم دفع عوائد االسترداد ملالك الوحدات قبل اقفال العمل في اليوم الرابع التالي 

 قيمة الوحدات املستردة. 

 القيود على التعامل في وحدات الصندوق: (ج

 ال يوجد.

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

 الحاالت:

تم تعليق التداول في السوق املالية التي يستثمر بها الصندوق ، أو أي من األوراق املالية التي يرى مدير  حالفي 

 لتقديره بعدم إمكانية تقويم أصول الصندوق 
 
الصندوق أنها تشكل نسبة مهمة من صافي أصول الصندوق أو  وفقا

يحق ملدير الصندوق تأجيل تقويم أصول الصندوق بشكل يعول عليه، كإقفال سوق االسهم  في يوم التعامل ، فإنه 

 املوعد من عمل يوميوتعليق حق املستثمرين في االشتراك واالسترداد واالستبدال على أن ال تزيد فترة التعليق عن 
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 مع تناسبي أساس على ذلك بعد تنفيذه سيتم ذلك على بناء   يتم الطلبات من طلب واي الطلبات، لتقديم النهائي

  الواردة للطلبات لتنفيذا أولوية
 
 .أوال

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

 من% 10 الــ عن يزيد تعامل يوم أي في استالمها يتم التي االسترداد طلبات مبالغ إجمالي مجموع كان إذا ما حال في

  االسترداد طلبات من طلب أي يؤجل أن تقديره حسب الصندوق  ملدير  يجوز  فإنه ، الصندوق  أصول  صافي
 
 أو  كليا

 
 
 تخفيضه يتم األسترداد طلبات من طلب وأي ،% 10 الـ مستوى  عن الزيادة عدم يكفل بما والتناسب، بالنسبة جزئيا

 يوم في ذلك بعد ترد التي االسترداد طلبات على األولوية إعطائه أساس على ذلك بعد تنفيذه سيتم ذلك على بناء  

  صادر  أوال  الوارد"  التالي التعامل
 
 .إليه املشار % 10 الـ حد تجاوز  عدم األحوال كل في يراعى أن على"، أوال

 األحكام املنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين: (و 

بتعبئة النموذج الخاص  هـر اآلخر الذي سيتم نقل الوحدات ليقوم كال من حامل الوحدات الحالي واملستثم .1

املعد لهذا الغرض مع األخذ باإلعتبار اإلجراءات املتبعة من قبل مدير الصندوق فيما يتعلق باإلشتراك ألي مستثمر 

واألحكام. ويقوم مدير  طالشرو ( من هذه 9واملوضحة حسب الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة ) جديد في الصندوق 

ملستثمر املنقول إليه الوحدات ويتم تقويم قيمة وحداته في الصندوق حسب الصندوق بخصم رسوم اإلشتراك من ا

  ( من هذه الشروط واألحكام.8ما هو موضح في الفقرة  الفرعية )د( من الفقرة )

  (30) إذا تم تقديم نموذج طلب نقل الوحدات خالل ثالثون  .2
 
 من  يوما

 
إشتراك حامل الوحدات ريخ تاتقويميا

%( من إجمالي قيمة 1 وحداته ملستثمر آخرـ تطبق عليه رسوم إسترداد مبكر وهي خصم نسبة )الذي يرغب في نقل 

 الوحدات التي يرغب في نقل ملكيتها ملستثمر آخر.

 استثمار مدير الصندوق في الصندوق: (ز 

أربعة يجوز ملدير الصندوق االشتراك في الصندوق ابتداء من طرحه، وقد قام مدير الصندوق ابتداء  باستثمار مبلغ 

 للمستوى  مشاركته تغيير نسبةب وقد يقوم مدير الصندوق ( ريال سعودي في الصندوق 4,000,000) يينمال 
 
تدريجيا

. وهذا االجراء يعكس ثقة 
 
في الصندوق وفي استراتيجيته االستثمارية. وسيتم  الصندوق مدير الذي يعتبر مناسبا

 اإلفصاح عن إجمالي قيمة هذه االستثمارات في نهاية كل سنة مالية.

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

ون آخر موعد لتلقي طلبات االشتراك واالسترداد ويك يمكن تقديم طلبات االشتراك واالسترداد خالل أي يوم عمل

 الثانية مساء  عندما يتسلم مدير الصندوق الطلب واملبالغ املتعلقة بشراء الوحدات املطلوبة في الصندوق قبل الساعة 

من اليوم الذي يسبق يوم التعامل. وفي حال تسلم الطلب أو املبلغ بعد الوقت املحدد أعاله، فسيتم معاملته على أنه 

 طلب ليوم التعامل التالي.

 إجراءات تقديم طلبات اإلشتراك واإلسترداد: (ط

ثناء العطل الرسمية يتم شراء واسترداد الوحدات في أيام التعامل من يومي االثنين والخميس من كل أسبوع باست .1

 لسوق األسهم السعودية. 

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

الثانية عندما يتسلم مدير الصندوق الطلب واملبالغ املتعلقة بشراء الوحدات املطلوبة في الصندوق قبل الساعة 

يوم الذي يسبق يوم التعامل. وفي حال تسلم الطلب أو املبلغ بعد الوقت املحدد أعاله، فسيتم معاملته من ال مساء  

 على أنه طلب ليوم التعامل التالي.
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يتم تنفيذ جميع طلبات االشتراك واالسترداد املكتملة واملستلمة قبل املوعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة  .3

بناء على سعر وحدة الصندوق في  ( من هذه الفقرة2) الفرعية املوضحة في الفقرةبشراء الوحدات واستردادها و 

 يوم التعامل الالحق.

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

دير دى مل استثماري  فتح حساب من أجل املطلوبةالحساب اإلستثماري والتوقيع عليه وتقديم جميع املستندات 

 الصندوق لكي يتم من خالله تنفيذ عمليات االشتراك واالسترداد.

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

يثبت اإليداع في حساب الصندوق لدى البنك  باإلضافة إلى ماالشروط واألحكام وتسليمها إلى مدير الصندوق 

املعتمد. إذا تم الدفع بعملة غير الريال السعودي فسيتم تحويل املبلغ املستلم إلى الريال السعودي ويتم تنفيذ 

 االشتراك على أساس صافي قيمة املبلغ بالريال السعودي.

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

املستثمر أن يدفع قيمة اشتراكه بطريقة أخرى عدا الخصم من الحساب، كشيك شخص ي أو شيك مصرفي أو 

 عند التحصيل الفعلي ملبلغ
 
 ملا ورد  حوالة بنكية، فسيتم اعتبار طلب االشتراك مكتمال

 
االشتراك ويتم تنفيذه وفقا

  .الفقرةهذه ( من 2الفقرة الفرعية )في 

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

تخصيص االشتراك املستحقة على صافي قيمة الوحدة كما في إغالق يوم التعامل املعني. ويبدأ االستثمار فور 

 الوحدات.

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

الوحدات الذي يحتفظ فيه مدير الصندوق بصيغة رقمية أو خطية أو بوسيلة الكترونية، ويتسلم كل مستثمر من 

 يبين تفاصيل الوحدات التي ا
 
 شتراها املستثمر.مدير الصندوق إشعارا

يمكن للمستثمر طلب استرداد جميع وحداته أو جزء منها وذلك من خالل تعبئة وتقديم طلب استرداد موقع من  .9

قبل املستثمر إلى مدير الصندوق خالل أي يوم عمل. وآخر موعد الستالم نماذج طلب االسترداد من املستثمر قبل 

ق يوم التعامل وفي حالة تسلم الطلب بعد الوقت املحدد فسيتم في يوم العمل الذي يسب الثانية مساء  الساعة 

 معاملته على أنه طلب ليوم التعامل التالي.

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

 % 1رداد. ويتم خصم رسوم استرداد تمثل قيمة األصول للوحدة في يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ طلبات االست

 من تاريخ االشتراك. (30) ثالثون  من إجمالي قيمة االسترداد في حال تم االسترداد خالل
 
 تقويميا

 
 يوما

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

اب املشترك لدى مدير الصندوق قبل اقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي تم االسترداد في حس

 فيها تحديد سعر االسترداد.

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

فسيقوم مدير الصندوق بتحميل مالك الوحدات املصاريف املتعلقة باشتراكه بالصندوق اآلخر كرسوم اشتراك. 

 ردة فيويتم تقويم وحداته في الصندوق عند االستبدال بنفس طريقة تقويم االسترداد حسب التعليمات الوا

واملتعلقة باجراءات تقديم طلبات اإلشتراك  هذه الشروط واألحكام املنصوص عليها في (9الفقرة )ذ( من املادة )

. ويتوجب على الراغب باالشتراك في الصندوق اآلخر التوقيع على الشروط واألحكام الخاصة واإلسترداد

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

 استردادها:

( ريال سعودي 50,000) خمسون ألف ( ريال سعودي لألفراد و 10,000)عشرة آالف الحد األدنى لالشتراك املبدئي هو 

مرين. ( عشرة أالف ريال سعودي لجميع املستث10,000للمؤسسات، الحد األدنى لالشتراك اإلضافي أو االسترداد هو )

( خمسون ألف ريال 50,000( عشرة آالف ريال سعودي لألفراد و)10,000ويشترط على املستثمر االحتفاظ بمبلغ )

سعودي للمؤسسات كحد أدنى للرصيد ويحق ملدير الصندوق تصفية حساب املشترك في حال عدم االحتفاظ بالحد 

 إلجراءات االسترداد 
 
 هذه الشروط واألحكام. الواردة فياألدنى من الرصيد وذلك وفقا

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

 في الصندوق:

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

 بجمع الحد األدنى خالل فترة الطرح األولي ( مليون 40الصندوق هو أربعون )
 
ريال سعودي، وقد قام الصندوق مسبقا

 ثم بدأ عملياته بعد ذلك.

اإلجراءات التصحيحية التي يمكن ان يقوم بها مدير الصندوق لضمان استيفاء متطلب العشرة  (ل

 ( ماليين ريال سعودي او مايعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق:10)

 من أجلليس فقط مدير الصندوق إلى إتباع استراتيجية تسويقية مالئمة ومرنة حسب متطلبات الظروف  سيسعى

 لبل  الحفاظ على الحد األدنى املطلوب لصافي قيمة أصول الصندوق 
 
، حيث أن سعي زيادة رأس مال الصندوق أيضا

 
 
 إلستقطاب  سترشاديوالتفوق على أداء املؤشر اإل  مدير الصندوق ألن يكون أداء الصندوق جيدا

 
 محفزا

 
سيكون عامال

، باإلستثمار  في الصندوق مما يساهم في ـ إضافة لذلمستثمرين جدد
 
ك قد يقوم مدير الصندوق، حيثما يكون مناسبا

 مة أصول الصندوق. قيزيادة 

 

 . سياسة التوزيع:10
 ع دخل أو رباح على حملة الوحدات.ال يتم توزي

 

 الوحدات:  . تقديم التقارير ملالكي11
 :والسنوية األولية املالية الفترات ذلك في بما املالية، بالتقارير  املتعلقة املعلومات ( أ

بما في ذلك القوائم املالية املراجعة( والتقارير السنوية املوجزة  ( سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية -1

 ملتطلبات امللحق رقم )
 
من الئحة صناديق االستثمار. وسيقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي  (5والتقارير األولية وفقا

 الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل.

يوم من نهاية فترة التقرير التي يستثمر فيها الصندوق وذلك في  70سيقوم الصندوق بإتاحة تقاريرة السنوية خالل  -2

 ة.األماكن وبالوسائل املحدده في الفقرة )ب( من هذه املاد

يوم من نهاية فترة التقرير التي يستثمر فيها الصندوق وذلك في  35سيقوم الصندوق بإتاحة تقاريرة األولية خالل  -3

 األماكن وبالوسائل املحددة في الفقرة )ب( من هذه الالئحة.

كي سيقوم مدير الصندوق بإتاحة صافي قيمة األصول الحالية للصندوق الذي يديرة للفحص من جانب مال -4

الوحدات دون مقابل، وسيقوم كذلك بإتاحة جميع أرقام صافي قيمة األصول السابقة في املكاتب املسجلة ملدير 

 الصندوق.
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سوف يقوم مدير الصندوق بتزويد كل مالك وحدات ببيانات صافي أصول الوحدات التي يمتلكها وسجل صفقاته  -5

 من كل صفق 15في وحدات الصندوق الصندوق خالل 
 
 ة في وحدات الصندوق التي يقوم بها مالك الوحدات.يوما

سيقوم مدير الصندوق بإرسال بيان سنوي الى مالكي الوحدات )بما في ذلك أي شخص تملك الوحدات خالل السنة  -6

 من نهاية السنة  30املعد في شأنها البيان( يلخص صفقاته في وحدات الصندوق على مدار السنة املالية خالل 
 
يوما

ية، وسيحتوي هذا البيان على إجمالي مقابل الخدمات واملصاريف واألتعاب املخصومة من مالك الوحدات املال

والواردة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات، باإلضافة إلى تفاصيل لجميع مخالفات قيود االستثمار 

 أو مذكرة املعلومات. املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار أو في شروط وأحكام الصندوق 

سيقوم مدير الصندوق باالفصاح على موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق أو بالطريقة التي تحددها الهيئة  -7

 عن معلومات الصندوق بنهاية كل ربع سنوي والتي يجب ان تتضمن املعلومات اآلتية على األقل:

 

سهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم قائمة ألسماء ونسب املصدرين الذين تشكل أ -

 من الربع املعني.

 نسبة األتعاب االجمالية للربع املعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق. -

 مبالغ األرباح املوزعة في الربع املعني ونسبتها إلى السعر األولي للوحدة )إن وجدت(. -

 مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في الربع املعني.قيمة ونسب استثمار  -

 مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع املعني الى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام. -

 معايير ومؤشرات قياس املخاطر. -

 معايير ومؤشرات أداء الصندوق. -

 نسبة التمويل من قيمة صافي أصول الصندوق. -

 

 ل إتاحة تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق:ب( أماكن ووسائ

 دون مقابل عن طريق يستطيع املستثمرون أو املستثمرون املحتملين الحصول على تقارير الصندوق 
 
طلبها خطيا

دير الصندوق املوقع اإللكتروني ملبالتواصل مع إدارة صناديق اإلستثمار لدى مدير الصندوق أو من خالل 

 www.musharaka.sa  ، )أو من خالل املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداولwww.tadawul.com.sa 

 

 :السنوية املالية بالقوائم الوحدات مالكي تزويد وسائل( ج

 دون مقابل عن طريق يستطيع املستثمرون أو املستثمرون املحتملين الحصول على تقارير الصندوق 
 
طلبها خطيا

املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق بالتواصل مع إدارة صناديق اإلستثمار لدى مدير الصندوق أو من خالل 

 www.musharaka.sa  من خالل املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( ، أوwww.tadawul.com.sa 

 

 . سجل مالكي الوحدات:12
 . اململكة في الوحدات ملالكي سجل بحفظ الصندوق  مدير  يقوم -1

  الوحدات مالكي سجل يعد -2
 
  دليال

 
 . فيه املتثبته الوحدات ملكية على قاطعا

  الوحدات مالكي سجل معلومات تحديث يتم سوف -3
 
 .املعلومات في تغيير  أي حدوث عند فورا

 

http://www.musharaka.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.musharaka.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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  :. إجتماعات مالكي الوحدات13
 :الوحدات ملالكي اجتماع عقد إلى فيها ىُيدع تيال الظروف .أ

 . همن بمبادرة الوحدات ملالكي اجتماع لعقد الدعوة الصندوق  ملدير يجوز  .1

 كتابي تسلم طلب من أيام  ( 10)عشرة  خالل الوحدات مالكي مع الجتماع بالدعوة الصندوق  يقوم مدير .2

 .الحفظ أمين من

 طلبأيام من تسلم   ( 10)عشرة  خالل خالل الوحدات مالكي مع الجتماع بالدعوة الصندوق  يقوم مدير .3

 وحدات قيمة من األقل على (٪ (25 منفردين أو  مجتمعين يملكون  الذين الوحدات مالكي من أكثر أو مالك من كتابي

 الصندوق.

 :الوحدات ملالكي اجتماع عقد إلى الدعوة إجراءات .ب

 واملوقع الصندوق  ملدير  اإللكتروني املوقع في ذلك عن باإلعالن الوحدات مالكي تتم الدعوة الجتماع .1

 األقل ىعل ( 10) أيام عشرة قبل  الحفظ وأمين الوحدات مالكي جميع إلى كتابي إشعار وبإرسال ، للسوق  اإللكتروني

  (21) واحد وعشرون عن تزيد ال وبمدة   االجتماع من
 
ووقته  ومكانه االجتماع ويتم تحديد تاريخ .االجتماع قبل يوما

  واإلشعار. املقترحة  في اإلعالن والقرارات

 :الوحدات مالكي اجتماعات في تالتصوي وحقوق  الوحدات مالكي تتصوي طريقة        .ج

1.  
 
 ىعل  %(25) مجتمعين يملكون  الوحدات مالكي من عدد حضره إذايكون إجتماع مالكي الوحدات صحيحا

  . الصندوق  وحدات قيمة من األقل

بالدعوة  يقوم مدير الصندوق  ،عاله( أجالفقرة ) من( 1 ( الفرعية الفقرة في املوضح النصاب ُيستوف لم إذا .2

 جميع إلى كتابي إشعار للسوق وبإرسال اإللكتروني واملوقع اإللكتروني موقعه في ذلك عن باإلعالن ثان الجتماع

  الثاني االجتماع وُيعّد  .أيام  (5) خمسة عن تقل ال بمدة االجتماع  موعد قبل الحفظ وأمين الوحدات مالكي
 
 صحيحا

 .االجتماع في الوحدات املمثلة نسبة كانت أيا

وفقا لصيغة  يكتاببشكل  الوحدات مالكي اجتماع في لتمثيله له وكيل تعيين مالك وحدات لكل يجوز  .3

 تنص نظامية أو شرعية وكالة بموجب أو، التوكيل املعتمدة لدى مدير الصندوق والتي ترفق مع الدعوة للجتماع

 .أعمالها جدول  بنود على والتصويتالوحدات  مالكي اجتماعات حضور  في الوكيل حق على صراحة

 في ينص لم ما .إليه يؤجل الحق اجتماع أي أو لصدوره التالي مالكي الوحدات الجتماع ساري  التوكيل يكون   .4

  كان لحامل الوحدات إذا يجوز  ال. ذلك خالف على التوكيل
 
اجتماع  لحضور  آخر شخص توكيل - طبيعيا شخصا

 الحديثة.  التقنية وسائل عبر عنه نيابة للشركة العامة الجمعية

 بأي للحضور  آخر شخص وتوكيل الوحدات مالكي اجتماع حضور  بين الجمعلحامل الوحدات  يجوز  ال .5

  .وسيلة

 توق يمتلكها كل وحدة عن الوحدات مالكي اجتماع في واحد بصوت اإلدالء وحدات مالك لكل يجوز   .6

 .االجتماع

 جداول واإلطالع على  هاقرارات ىعل يتوالتصو  مداوالتها في واالشتراك الوحدات مالكي اجتماعات عقد يجوز  .7

  وذلك الحديثة التقنية وسائل بواسطة العالقة  ذات واملستندات أعمالها
 
 .يلي ملا وفقا

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

 والتصويت واملناقشة الرأي وإبداء العروض ومتابعة واالستماع بفعالية املشاركة حامل الوحدات ل يتاح أن .ب

 .القرارات على
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 لم وإن-حملة الوحدات  اجتماعات أعمال جدول  بنود على حملة الوحداتل اآللي التصويت إتاحة يجوز  .ت

 خالل أو قبل سواء   بأصواتهم، اإلدالء لحملة الوحدات اآللي التصويت يتيح أن على ،-االجتماعات هذه يحضروا

 .عنهم نيابة للحضور  وكالء تعيين إلى الحاجة دون  ،اعاإلجتم

 في االجتماعات تلك عقد دون  الحديثة، التقنية وسائل بواسطة حملة الوحدات اجتماعات عقد يحول  ال .ث

  االجتماعات تلك حضور  حق همومنح الدعوة، في املحدد املكان
 
 .شخصيا

 وسائل بواسطة حملة الوحدات اجتماع في املشاركين نسبة الوحدات التي يملكها حملة الوحدات تحتسب .ج

  املصوتين حملة الوحداتو  الحديثة التقنية
 
 .االجتماع عقد لصحة الالزم النصاب ضمن آليا

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

 

 :الوحدات مالكي . حقوق 14
 ( من هذه الشروط واألحكام.11الحصول على تقارير دورية ومعلومات عن الصندوق حسب الفقرة رقم ) -1

( من هذه الشروط 17) ( من البند3حسب الفقرة الفرعية ) غييرات األساسية للصندوق على التاملوافقة  -2

 واالحكام وذلك بموجب املادة السادسة والخمسون من الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية. 

 .استرداد رسوم أي فرض دون أو مهم  أساس ي تغيير أي سريان قبل وحداتهم استرداد وحداتال ملالكي يحق -3

 . حال من األحوالاالشتراك أو التدخل في إدارة الصندوق بأي  وحدات الال يجوز ملالكي  -4

 

 . مسؤولية مالكي الوحدات:15
  مالك الوحدات يكون  ال منه، جزء أو الصندوق  في الستثماره مالك الوحدات خسارة عدا فيما

 
 ديون  عن مسؤوال

 إال في حدود ما يمتلكونه من وحدات في الصندوق. الصندوق  والتزامات

 

 . خصائص الوحدات:16
 الوحدات في الحقوق واإللتزامات. يتضمن الصندوق فئة واحدة من الوحدات حيث تتساوي جميع

 

  غييرات في شروط وأحكام الصندوق:. الت17
 الئحة بموجب املحددة واإلشعارات واملوافقات الصندوق  وأحكام شروط لتغيير  املنظمةاألحكام أ. 

 :االستثمار صناديق

 :األساسية التغييرات على الوحدات ومالكي الهيئة موافقة -1

 املقترح األساس ي التغيير  على الصندوق  في الوحدات مالكي موافقة على بالحصول  الصندوق  مدير  يقوم سوف -

 .عادي صندوق  قرار  خالل من

 للفقرة السابقة من هذه املادة على  الصندوق  مدير  يقوم سوف -
 
بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات وفقا

 .للصندوق الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على التغيير األساس ي املقترح 

 إن)  استرداد رسوم اي فرض دون  أساس ي يغيير  أي سريان قبل وحداتهم إسترداد الصندوق  وحدات ملالكي يحق -

 (. وجدت

 :االستثمار صناديق الئحة من 56 رقم للمادة وفقا األتيه الحاالت من أي"  االساس ي التغيير "  بمصلح يقصد -
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 .طبيعته أو  الصندوق  أهداف في مهم تغيير  أي -أ

 .للصندوق  املخاطر  وضع في تأثير  له يكون  سوف تغيير  أي -ب

 .الصندوق  مدير  منصب من الصندوق، ملدير  الطوعي اإلنسحاب -ت

 .الصندوق  مدير  بها وتبلغ آلخر  حين من الهيئة تقررها آخرى  حاالت أي -ث

 :ةمهم تغييرات بأيومالكي الوحدات  الهيئةإشعار  – 2

  الصندوق  في الوحدات ومالكي الهيئة بإشعار  الصندوق  مدير  يقوم سوف -
 
 مقترحة مهم تغيرات بأي كتابيا

 ( 21) عن اإلشعار  فترة تقل ال  أن ويجب للصندوق،
 
 هذا لسريان الصندوق  مدير  قبل من املحدد املوعد قبل يوما

 .التغيير

 (.وجدت إن)  إسترداد رسوم أي فرض دون  مهم تغيير  أي سريان قبل وحداتهم إسترداد الوحدات ملالكي يحق -

 شأنه ومن ، االستثمار  صناديق الئحة من 56 للمادة وفقا أساسيا يعد ال  تغيير  أي"  مهم ير "تغي بمصطلح يقصد -

 : أن

 .الصندوق  في مشاركتهم في النظر  الوحدات مالكي يعد ان إلى املعتاد في يؤدي -أ

 إدارة مجلس أعضاء من عضو  اي أو  الصندوق  مدير  إلى الصندوق  أصول  من املدفوعات زيادة إلى يؤدي -ب

 .منهما ألي تابع أي أو  الصندوق 

  يقدم -ت
 
 .الصندوق  أصول  من تسدد املدفوعات من جديدا نوعا

 .الصندوق  أصول  من تسدد التي األخرى  املدفوعات أنواع جوهري  بشكل يزيد -ث

 .الصندوق  مدير  بها وتبلغ آلخر  حين من الهيئة تقررها آخرى  حاالت أي -ج

 : اإلشعار  واجبةإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات  –3

  الوحدات ومالكي الهيئة بإشعار  الصندوق  مدير  يقوم سوف      -
 
 الذي الصندوق  في اإلشعار  واجبة تغييرات بأي كتابيا

 .التغيير سريان من أيام( 8) قبل يديره

 من الئحة صناديق االستثمار. 57 و  56 املادتين أحكام ضمن يقع ال  تغيير  أي"  اإلشعار  واجب التغيير "  بمصلح يقصد   -

 

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

 املوقع في األساسية التغييرات تفاصيل عن ويفصح الوحدات مالكي بإشعار  الصندوق  مدير  يقوم سوف -

 .التغيير سريان من أيام( 10) قبل وذلك ، املالية للسوق  اإللكتروني واملوقع الصندوق  ملدير  اإللكتروني

 الصندوق  مدير  يعدها التي الصندوق  تقارير  في األساسية التغييرات تفاصيل ببيان الصندوق  مدير  يقوم سوف -

 
 
 . االستثمار  صناديق الئحة من( 71)رقم للمادة وفقا

يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل التغييرات املهمة في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع  سوف -

 .التغيير سريان من ايام( 10) قبل وذلك املالية، للسوق اإللكتروني 

  املهمةاصيل التغييرات يقوم مدير الصندوق ببيان تف سوف -
 
في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا

 ( من الئحة صناديق االستثمار .71للمادة رقم)
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 ملدير  اإللكتروني املوقع في اإلشعار  الواجبة التغييرات تفاصيل عن باإلفصاح الصندوق  مدير  يقوم سوف -

 ( 21) خالل وذلك املالية، للسوق  اإللكتروني واملوقع الصندوق 
 
 .التغيير سريان من يوما

في تقارير الصندوق التي يعدها مدير  اإلشعار  الواجبةيقوم مدير الصندوق ببيان تفاصيل التغييرات  سوف -

 للمادة رقم)
 
 ( من الئحة صناديق االستثمار .71الصندوق وفقا

 

 . إنهاء صندوق اإلستثمار: 18
 :هافي الصندوق يجوز ملدير الصندوق إنهاء الحاالت التي  .أ

 كتابي الوحدات ومالكي الهيئة إشعار عليه فيجب العام، الصندوق  إنهاء  الصندوق  مدير أراد إذا .1
 
 في برغبته ا

  (21واحد وعشرون ) عن تقل ال مدة ك قبللذ
 
 اإلخالل دون  فيه، العام الصندوق  إنهاء املزمع التاريخ من يوما

 .الصندوق  وأحكام بشروط

سعودي ملدة أكثر  ريال ماليين (10 عشرة ) الصندوق عن مبلغ أصول  قيمة نخفاض صافيار استمر ا حال في .2

دون الحصول على استثناء أو موافقة من هيئة السوق املالية على اإلستمرار للفترة الزمنية  أشهر متواصلة (6) ستة  من

 املناسبة. 

 إذا تبين له أن قيمة أصول الصندوق تحت اإلدارة غير كافية لتبرير التشغيل االقتصادي للصندوق،  .3

  دوق وحملة الوحدات. نتأثير  سلبي على مصلحة الص قد يكون له في القانون أو النظام حدوث أي تغيير  .4

 أي ظروف أخرى يري مدير الصندوق أنها سبب كاف إلنهاء الصندوق.  .5

 :في حالة تحقق إحدى الحاالت أعاله تي سيتخذها مدير الصندوق جراءات الاإل  .ب

  ا.فور  الصندوق  نهاءلقيام بما يلزم إلا .1

  ومالكي الوحدات الهيئة إشعار .2
 
   (21واحد وعشرون )  عن تقل ال مدة قبل كتابيا

 
إنهاء  املزمع التاريخ من يوما

 . مدير الصندوق انهائه أرادفيه، وذلك في حالة  الصندوق 

وذلك عند تحقق إحدى الحاالت  أيام( 5خمسة ) ومالكي الوحدات كتابيا خاللهيئة السوق املالية إشعار  .3

 (.18) بند( أعاله من ال3( و )2) الفرعيتين ورة حسب الفقرتينكاملذ

تم تسديد الديون وااللتزامات املتعلقة بالخصوم وأما ي حيث ،أصول الصندوق  ةتصفيالقيام بإجراءات  .4

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

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

يتم تصفية كافة أصول لم ما في حالة بدء تصفية الصندوق، فإنه لن يتم عمل أي توزيعات للمستثمرين  .5

 الصندوق واستالم حصيلة التصفية بواسطة مدير الصندوق. 

 الصندوق  مدة عن انتهاء للسوق  اإللكتروني املوقع و اإللكتروني موقعه في باإلعالن الصندوق  مدير يقوم .6

 . تصفيته ومدة العام

 

  . مدير الصندوق:19

 ومسؤولياته: وواجباته مدير الصندوق  مهام -أ
 وشروط لهم املرخص األشخاص الالئحة والئحة هذه أحكام بموجب الوحدات مالكي ملصلحة العمل .1

 .الصندوق  وأحكام

 . الصندوق  وحدات طرح .2
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 .مضللة وغير وصحيحة وواضحة كاملة وأنها الصندوق واكتمالها وأحكام شروط دقة من التأكد .3

 الصندوق.وضع هيكل الصندوق وإدارته وتشغيله وخدمات إدارة محفظة  .4

 التعامل سرعة وضمان دوق،نالص في استثمارات تؤثر التي املخاطر لرصد واإلجراءات السياسات وضع .5

 .األقل عل سنوي  بشكل املخاطر تقويم بعملية القيام السياسات واإلجراءات تلك تتضمن بحيث .معها

 وضع إجراءات اتخاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ أعمال الصندوق. .6

اإللتزام بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات السارية في اململكة العربية السعودية ذات العالقة بعمل  .7

 الصندوق.

التأكد من نظامية وسالمة العقود التي يتم إبرامها ملصلحة الصندوق وااللتزام بالضوابط والقرارات واملعايير  .8

 الصادرة عن الهيئة الشرعية.

سجالت املتعلقة بالصندوق للفترةالنظامية املنصوص عليها في الئحة صناديق وال بالدفاتر االحتفاظ  .9

 اإلستثمار.

تقديم جميع الخدمات بواسطة موظفيه، على سبيل املثال التأكد من صحة البيانات، بمدير الصندوق قوم ي .10

غير  .التقارير عمليات التسوية واملطابقة، حفظ سجالت العمالء، حفظ سجالت الصندوق، صيانة النظام وإصدار 

أنه يجوز ملدير الصندوق، وفق تقديره الخاص، تفويض أو توكيل مهامه أو صالحياته أو التنازل عنها أو التعاقد من 

، ليس من  .الباطن بشأنها مع شركة تابعة أو شخص مرخص بأداء هذه الخدمات في اململكة العربية السعودية
 
وحاليا

ع أن يستخدم مدير الصندوق 
َّ
وبصرف النظر عن التفويض لطرف  أو شركة  تابعة  واحدة   ه،سلطة التفويض هذاملتوق

ويعد مدير الصندوق مسؤوال عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء  أدى مسؤولياته وواجباته أو أكثر، 

 اص املرخص لهم.بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخ

يتحمل مدير الصندوق املسؤولية املالية عن خسائر الصندوق الناتجة عن األخطاء التي تحصل بسبب  .11

 .إهماله الجسيم أو سلوكه املتعمد

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

عند لكن تبقى املسؤولية النهائية على مدير الصندوق حتى و  مدير صندوق من الباطن دوق تعيينيجوز ملدير الصن

 .تعيين تابع أو أي طرف  آخر للقيام بتلك األعمال

 األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله: -ج

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

، وذلك تراه آخر تدبير
 
 :اآلتية الحاالت من أي وقوع حال في مناسبا

 الئحة األشخاص بموجب بذلك الهيئة إشعار دون  اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق  مدير توقف .1

 .لهم املرخص

 .قبل الهيئة من هتعليق أو هسحب أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق  مدير ترخيص إلغاء .2

  .اإلدارة نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الصندوق  مدير من الهيئة إلى طلب تقديم .3

 .التنفيذية هلوائح أو بالتزام النظام جوهريا الهيئة تراه بشكل أخل قد الصندوق  مدير أن الهيئة رأت إذا .4

 شخص وجود عدم مع هاستقالت أو  عجزه أو صندوق ال أصول  يدير الذي االستثمارية املحفظة مدير وفاة .5

، املحفظة مدير يديرها تيال الصناديق أصول  أو صندوق ال أصول  إدارة على قادر الصندوق  مديرى لد مسجل آخر

 وفي هذه الحالة، يقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة خالل يومين من حدوث أي منها.

  . جوهرية أهمية ذات أنها معقولة أسس عل بناء   الهيئة ترى  ى أخر  حالة أي .6

  صالحياتها من ناأي الهيئة مارست إذا  .7
 
يقوم مدير الصندوق  املادة، هذه من )ت) الفرعية للفقرة وفقا

 وذلك البديل الصندوق  مدير للمسؤوليات إلى السلس النقل تسهيل في املساعدة أجل من كامل بشكل التعاون ب
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 يوم (60ــــ )ال خالل
 
  ذلك كان حيثما بالنقل،يقوم مدير الصندوق و  .الصندوق البديل مدير تعيين نم األولى ا

 
 ضروريا

 
 
 ووفقا

 
 ذي بصندوق االستثمار املرتبطة العقود جميع البديل الصندوق  مدير إلى ،فقط الهيئة لتقدير ومناسبا

 .العالقة

 

 . أمين الحفظ: 20
  ومسؤولياته: وواجباته أمين الحفظ مهام .أ

املستندات والوثائق يحتفظ بكل حيث  الوحدات مالكي و لصالح الصندوق  وحمايتها حفظ أصول الصندوق  .1

الهامة املتعلقة بالصندوق والتي تضم، على سبيل املثال ال الحصر: قرارات االستثمار، العقود الهامة والجوهرية 

املتعلقة بعمليات وأعمال الصندوق، محاضر اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، تقارير التقييم، تقارير األداء 

  والتقارير املالية.

 .أصول الصندوق  بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات جميع اتخاذ .2

   .عمالئه اآلخرين أصول  أصوله وعن عن الصندوق  أصول  التقيد بفصل .3

  الحفظ أمين ُيعّد  .4
 
وأحكام الئحة ومذكرة املعلومات الشروط واألحكام  هذه ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوال

  بها كلف أم مباشر بشكل هؤولياتمسأدى  سواء ، املالية صناديق اإلستثمار الصادرة عن هيئة السوق 
 
  طرفا

 
 ثالثا

  الحفظ أمين وُيعّد ، لهم األشخاص املرخص الئحة أو الئحة صناديق اإلستثمار أحكام بموجب
 
 تجاه مسؤوال

 أو تصرفه سوء أو إهماله أو احتياله بسبب الناجمة خسائر الصندوق  عن الوحدات ومالكي الصندوق  مدير

 .املتعمد تقصيره

 بالدعوة .5
 
 الوحدات متى دعت الحاجة لذلك.  مالكي مع إلجتماع الطلب من مدير الصندوق كتابيا

 وصف بالتفصيل تبين يحددها مدير الصندوق له وخالل فترة معينة التي التواريخ أو التاريخ كشف في تقديم .6

 في الحساب، قيدها تم التي املالية األوراق جميع ومبالغ

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

عند تعيين تابع لكن تبقى املسؤولية النهائية على أمين الحفظ حتى و الحفظ تعيين أمين حفظ من الباطن  يجوز ألمين

 . أو أي طرف  آخر للقيام بتلك األعمال

 أو استبداله: أمين الحفظاألحكام املنظمة لعزل  .ت

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

 :اآلتية

 املرخص الئحة األشخاص بموجب بذلك الهيئة إشعار دون  الحفظ نشاط مارسة عن الحفظ أمين توقف .1

 .لهم

  .الهيئة قبل من هتعليق أو هسحب أو الحفظ نشاط ممارسة في الحفظ أمين ترخيص إلغاء .2

 .الحفظ نشاط ممارسة في هترخيص إللغاء الحفظ أمين من الهيئة إلى طلب تقديم .3

 جوهري الهيئة تراه بشكل  - أخل قد الحفظ أمين أن الهيئة رأت إذا .4
 
 .التنفيذية هلوائح أو النظام  التزامب  - ا

 جوهرية.   أهمية ذات أنها معقولة على أسس بناء   الهيئة راهات ى أخر  حالة أي .5

  الهيئة مارست إذا .6
 
  صالحياتها من أيا

 
 أمين تعيين الصندوق  مدير  على فيجب املادة، هذه من (ت( للفقرة وفقا

  بديل حفظ
 
 من كامل بشكل التعاون  املعزول الحفظ وأمين مدير الصندوق  على يتعين كما الهيئة، لتعليمات وفقا

   (60الــ ) خالل وذلك البديل الحفظ أمين إلى للمسؤوليات النقل السلس تسهيل على املساعدة أجل
 
 من األولى يوما
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  كان حيثما ينقل، أن املعزول الحفظ أمين على ويجب .البديل أمين الحفظ تعيين
 
  ومناسبا ذلك ضروريا

 
 ووفقا

 .العالقة ذي بصندوق االستثمار املرتبطة العقود جميع البديل الحفظ أمين إلى ،فقط الهيئة لتقدير

 

 . املحاسب القانوني:21
 املحاسب القانوني:اسم  .أ

 نيمحاسبون قانونيوشركاه م ك م بيكرتيلي 

   0906 830 013هاتف: 

   7582 834 013فاكس: 

 اململكة العربية السعودية  32415الدمام  44مكتب رقم  4073 + 7135عمارة رقم  طريق امللك فيصل ، حي اليرموك
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  : ومسؤولياته وواجباته القانوني املحاسب مهام .ب

 ملعايير املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية  .1
 
مراجعة القوائم املالية السنوية والنصف السنوية للصندوق وفقا

 الصندوق. وأحكام وشروط االستثمار صناديق الئحة للمحاسبين القانونيين وأحكام

وآداب املهنة وكذلك بمعايير املحاسبة واملراجعة واملعايير الفنية التي تصدرها الهيئة السعودية التقيد بسلوك  .2

 للمحاسبين القانونيين.

بسبب األخطاء الواقعة منه  الصندوق أو حملة الوحداتيسأل املحاسب القانوني عن تعويض الضرر الذي يصيب  .3

 في أداء عمله وتكون املسئولية تضامنية بالنسبة للشركاء في شركات املحاسبة.

 :االستثمار لصندوق  القانوني املحاسب الستبدال املنظمة األحكام       .ج

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

يه مصلحة للصندوق مدير الصندوق ف كان ذلك حسب رأي حالفي  انتقاص او انتفاء صفة اإلستقاللية املطلوبة

 وحملة الوحدات.

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

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

صندوق أو بموجب عدم مقدرة املحاسب القانوني على مواصلة مهامه بكفاءة وفاعلية بناء على تقدير مدير ال .4

  سب القانوني. احإشعار خطي من امل

 

 . أصول الصندوق: 22
 .الصندوق  لصالح الحفظ أمين بواسطة محفوظة الصندوق  أصول  تكون  (أ

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

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

 أّي  وزعامل أو ورةاملش مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ ينأم أو اطنالب نم ندوق الص ديرم

 ديرم أو ندوق الص ديرم انك إذا إال ول،األص كبتل قيتعل افيم ةمطالب أو ندوق الص ول أص في لحةمص

  وزعامل أو املشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن نم ندوق الص
 
 داتلوح مالكا

  كان أو ، هملكيت حدود في كوذل الصندوق،
 
 صناديق ةالئح امأحك بموجب املطالبات بهذه مسموحا

فصح االستثمار
ُ
 .املعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط هذه في عنها وأ

http://www.bakertillyfc.com/
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 الوحدات:  مالك من . إقرار23
لقد قمت / قمنا بقراءة الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسة واملالحق الخاصة بصندوق 

حدات التي اشتركت / اشتركنا فيها، وتم الحصول مشاركة للطروحات األولية وفهما وقبولها واملوافقة عى خصائص الو 

  على نسخة من هذه اإلتفاقية والتوقيع عليها .

 

 

 

 

 

 

 

 




