
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 نشرة معلومات
Information Memorandum 

 
1439H Rabe Awal 
2017G December 
0Bهـ1439 ربيع أول 
 م2017 ديسمبر

هذه هي النسخة المعدلة من شروط وأحكام صندوق أصول وبخيت لإلصدارات األولية التي تعكس التغييرات التالية: اضافة فقرة رقم  
 م 04/12/2017، حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ )13ضرائب في المادة رقم () الرسوم وال9(

 

 
 

 رئيس إدارة اإللتزام ومكافحة غسل األموالمستشار و  الرئيس التنفيذي
 سلمان حيدر مازن الداود

 
 

 بشأن الصندوق قبل اتخاذ أي قرار استثماريالمعلومات على المستثمرين المحتملين قراءة نشرة 
Potential Investors must read this IM before making an investment decision related to the Fund 

All the information and terms included in the Information   
Memorandum (IM) of the  Osool &Bakheet IPO Fund (the 
Fund) managed by Osool & Bakheet Investment Company is in 
compliance with the Investment Funds Regulations issued by 
the Capital Market Authority of the Kingdom of Saudi Arabia 

 

المعلومـات جميع المعلومـات والبنـود المـذكورة فـي نشـرة إن 
والذي تـديره لإلصدارات األولية بخيت  أصول و الخاصة بصندوق

ــت االســتثمارية شــركة أصــول و  ــة بخي ــام الئح ــابق ألحك مط
صناديق االستثمار التابعة لهيئة السوق المالية فـي المملكـة 

 العربية السعودية
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بســم هللا والصــالة والســالم علــى رســول هللا وعلــى آلــه وصــحبه 
 أجمعين وبعد:

بخيـت  أصـول و صـندوقهذه نشـرة خاصـة بالشـروط واألحكـام لــ "
بالئحـة صـناديق  لتـزموق اسـتثماري م" وهو صندلإلصدارات األولية

االستثمار الصادرة من هيئة السـوق الماليـة فـي المملكـة العربيـة 
ــى  ــي الصــندوق شــتركالمالســعودية. ويجــب عل ــراءة نشــرة  ف ق

المعلومات الخاصة بالصـندوق قـراءة تامـة حيـث أنهـا تحتـوي علـى 
 معلومات تفصيلية عن الصندوق.

In the name of Allah the most merciful and compassionate, and 
peace be upon Prophet Mohammad and his companions. 

This Information Memorandum (“IM”) sets out the Terms and 
Conditions of Osool & Bakheet IPO Fund, an investment fund 
that has been established according to the Investment Funds 
Regulations issued by the Capital Market Authority of the 
Kingdom of Saudi Arabia. Potential investors must read this IM 
thoroughly, as it contains detailed information about the Fund.    

 إشعار هام
علــى المســتثمرين المحتملــين قــراءة نشــرة المعلومــات قبــل  •

 اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق.

االستثمار في األسهم ينطوي علـى مخـاطرة عاليـة، إال أن إن  •
مـن االسـتثمار نسـبياً  االستثمار في الصندوق يعتبر أكثر أمانـاً 

ويرجـى نظـراً لتنويـع االسـتثمار. المباشر في سـوق األسـهم 
) من شـروط وأحكـام الصـندوق 12االطالع بعناية على الفقرة (

"المخــاطر الرئيســة لالســتثمار فــي الصــندوق" للتعــرف علــى 
 .المخاطر المحتملة لالستثمار في الصندوق

ســهم اإلصــدارات األوليــة ألفــي  يســتثمر الصــندوق أموالــه •
ــعودية ــركات الس ــاهمة  الش ــركات المس ــهم الش ــذلك أس وك

سوق خـالل الـثالث سـنوات األولـى مـن الفي  المدرجة حديثاً 
 مـن أصـول %50 يستثمر بما ال يزيد عـن  كما يجوز أن،إدراجها

ــــي أســــهم الشــــركات الســــعودية الصــــغيرة الصــــندوق  ف
% مــن صــافي قيمــة أصــول 30ومــا ال يزيــد عــن ، والمتوســطة

(بما في ذلك وحـدات  الصندوق في الوحدات العقارية المتداولة
، ومـا ال يزيـد عـن مـن قبـل مـدير الصـندوق)الصناديق المـدارة 

% من صافي قيمة أصـوله فـي أسـهم الشـركات المدرجـة 30
 .في السوق الموازي (نمو)

يقر مدير الصندوق بأن جميع المعلومات والبنـود المـذكورة فـي  •
هيئة الصادرة من الئحة صناديق االستثمار تلتزم بهذه النشرة 

 سعودية.السوق المالية في المملكة العربية ال
 

أنهــا  نعتقــدمــن مصــادر  النشــرةلقــد تــم تجميــع بيانــات هــذه  •
صحيحة ودقيقة في تاريخ إعدادها، كمـا أنـه لـم يـتم إخفـاء أو 
عـــدم تضـــمين أيـــة معلومـــات معروفـــة لـــدينا بهـــدف تضـــليل 

ال تضـمن اسـتمرارية صـحة وكمـال  النشرةالمستثمر. كما أن 
 اد.المعلومات والتوقعات الواردة عقب تاريخ اإلعد

 

وافقت هيئة السوق المالية على طرح وحـدات هـذا الصـندوق  •
 م.05/02/2008هـ الموافق 27/01/1429بتاريخ 

بهــدف تقــديم جميــع نشــرة المعلومــات هــذه لقــد تــم إعــداد  •
       

          
          

   
 

Important Notice 
• Potential Investors must read this IM before making an 

investment decision related to the Fund. 
 

• Investing in stocks involves high risk; however, investing in 
the Fund is relatively less risky than direct investment in the 
stock market due to the diversity of the Fund’s investments. 
Investors should carefully read Article 12 “Principal 
Investment Risks” of the Fund’s Terms and Conditions, to 
familiarize themselves with the Fund’s potential risks. 

 
• The Fund invests its capital in the Initial Public Offering of 

Saudi joint stocks companies and newly listed companies in 
the market during their first three years of listing.  
Additionally, the Fund is allowed to invest no more than 50 
% of its net asset value in Small and Medium Cap. Stocks, no 
more than 30% of its asset value in REITs (including the 
funds’ units that managed by the fund’s manager) and not 
more than 30% of its asset value in listed companies in the 
parallel market (Nomu) Stocks.   

 
• The Fund Manager confirms that all information and terms 

in this IM are in compliance with the Investment Funds 
Regulations issued by the Capital Market Authority of the 
Kingdom of Saudi Arabia. 

• The data contained in this IM have been collected from 
sources that we believe to be true and precise as of the date 
of this IM and no material facts known to the Fund Manager 
have been omitted from this IM to mislead potential 
investors. Additionally, the IM does not guarantee that the 
information and forecasts herein will continue to be valid 
and complete after the publication date of this IM. 

• CMA approved the offering of the Units of this Fund on 
27/01/1429H, corresponding to 05/02/2008G. 
 

• This IM has been prepared to present all the information 
which could help potential investors in their decision to 
subscribe to the Fund. However, neither the information 

          
         

 

 
 دوق:اسم وعنوان مدير الصن

 بخيت االستثماريةشركة أصول و 
 11526الرياض   63762ص.ب.   

 المملكة العربية السعودية
 966-11-419-1797هاتف: 
 966-11-419-1899فاكس: 

 CRD@OBIC.COM.SAلكتروني: ابريد 

 
The Fund Manager name and address: 
Osool &Bakheet Investment Company 

P. O. Box 63762 Riyadh 11526 
Kingdom of Saudi Arabia 

Tel: 966-11-419-1797 
Fax +966-11-419-1899 

Email : CRD@OBIC.COM.SA 
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 :Fund Summary :الصندوق دليلملخص 
 

 Fund Name:  Osool & Bakheet IPO Fund  لإلصدارات األوليةبخيت أصول و  صندوق  االسم الرسمي:

 Initial Offer Price: SAR 1.00  يلایر سعود 1.00 للوحدة: سعر االكتتاب

 Minimum Initial Subscription Amount: SAR 10,000  لایر سعودي 10,000 للمستثمر الواحد: الحد األدنى لالكتتاب

 ,Subscription Commencement Date: 23 Safar 1429H (March 1  م2008مارس  1 -هـ  1429صفر  23 تاريخ بداية االكتتاب:
2008G) 

 Subscription last Date: 7 Rabia Awal 1429H (March 15, 2008G)  م2008مارس  15 -هـ 1429ربيع األول  7 تاريخ االنتهاء من االكتتاب:

كل يوم عمل قبل  :مواعيد استالم طلبات االشتراكات واالستردادات
 Cut Off Time For Receiving Subscription and Redemption  سوق الاغالق 

Applications: Every business day before closing the market 

 Dealing Days: Every Business Day of the Market  سوق الكل يوم تعمل فيه  أيام التعامل:

 Term of the Fund: Unlimited  مفتوح المدة عمر الصندوق:

 Fees and Expenses: See Article (13) of the Terms and Conditions  ) من الشروط واألحكام13أنظر الفقرة ( الرسوم والمصاريف:

 

 
 Related Parties األطراف ذوو العالقة:

 

 بخيت االستثمارية شركة أصول و ير الصندوق:مد
رخص بناًء على الئحة األشخاص المرخص لهـم  )1010219805سجل تجاري رقم (

-07رقــم (  الحفــظدارة والتعامــل ولتقــديم خــدمات اإل  هيئــة الســوق الماليــة مــن
دور  –بـرج البحـرين  –حـي العليـا  –طريق الملك فهد  –الرياض العنوان:  ،)08126

-1797دية، هـاتف: المملكة العربية السـعو 11526الرياض  63762ص.ب.  الميزانين
  www.OBIC.com.saالموقع االلكتروني  966-11-419-1899فاكس  419-11-966

Fund Manager:  Osool &Bakheet Investment Company  
Commercial Registration No. (1010219805), offer Management, Dealing and 
custody services, CMA License No. (08126-07)  address: Riyadh - King Fahad 
Road - Olaya district - Bahrain Tower - mezzanine floor, P.O. Box 63762 Riyadh 
11526 Kingdom of Saudi Arabia, Tel 966-11-419-1797, Fax 966-11-419-1899, 
website: www.OBIC.com.sa 

 بخيت االستثمارية شركة أصول و أمين الحفظ:
) رخص بناًء على الئحة األشخاص المرخص لهـم 1010219805رقم ( سجل تجاري

الرياض )، العنوان: 08126 -07رقم (  لمزاولة مهنة الحفظمن هيئة السوق المالية 
 63762. ص.ب. دور الميـزانين –بـرج البحـرين  –حـي العليـا  –طريق الملك فهد  –

-1899فاكس  966-11-419-1797المملكة العربية السعودية، هاتف:  11526ياض الر
 www.OBIC.com.saالموقع االلكتروني  419-11-966

Custodian: Osool & Bakheet Investment Company  
Commercial Registration No. (1010219805),  offer custody service, CMA 
License No. (08126-07) , address: Riyadh - King Fahad Road - Olaya district - 
Bahrain Tower - mezzanine floor, P.O. Box 63762 Riyadh 11526 Kingdom of 
Saudi Arabia, Tel 966-11-419-1797, Fax 966-11-419-1899, website: 
www.OBIC.com.sa 

 شركاهالفوزان و KPMG  :مراجع الحسابات
 المملكة العربية السعودية،  11663الرياض  92876 ص.ب.العنوان: 
 .966-11-874-8600، فاكس: 966-11-874-8500هاتف: 

Auditor: KPMG Al Fozan & partner   
P. O. Box 92876, Riyadh 11663, Kingdom of Saudi Arabia, 
Tel +966-11-874-8500, Fax +966-11-874-8600. 

 محامون ومستشارون  الزمخشريو القاسم :المستشار القانوني
 المملكة العربية السعودية،   11623الرياض  89402العنوان: ص.ب. 

 .966-11-460-0602فاكس   966-11-460-0066هاتف: 
 

Legal Advisor: AlGasim and Al Zamakhshari Lawyers & Consultants  
P. O. Box 89402, Riyadh 11623, Kingdom of Saudi Arabia, 
Tel 966-11-460-0066, Fax 966-11-460-0602 
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 :Glossary قائمة المصطلحات:
 

 .The Company: Osool & Bakheet Investment Company .بخيت االستثمارية شركة أصول و :شركةال

 .Fund Manager: Osool & Bakheet Investment Company .بخيت االستثمارية شركة أصول و مدير الصندوق:

 .لإلصدارات األولية بخيت أصول و مجلس إدارة صندوق مجلس اإلدارة:
Board of Directors: The Board of Directors of Osool & Bakheet IPO 
Fund.  

 .Custodian: Osool &Bakheet Investment Company .بخيت االستثمارية شركة أصول و أمين الحفظ:

 .CMA:  The Capital Market Authority ة.هيئة السوق المالي الهيئة:

أسواق األسهم السعودية وتشمل السوق المالية السعودية  :السوق
 (تداول)، أي السوق الرئيسية و السوق الموازي (نمو).

Market:  The Saudi Markets including the main market (Tadawel) and 
the parallel market (Nomu). 

  .Fund:  Osool & Bakheet IPO Fund .بخيت لإلصدارات األولية أصول و وقصند :الصندوق

أسهم اإلصدارات األولية للشركات التي سيتم إدراجها  :اإلصدارات األولية
في سوق األسهم السعودية والتي لم يمر على إدراجها أكثر من ثالث 

 .سنوات

Initial Public Offerings: Shares of initial public offerings of Saudi joint 
stock companies to be listed in the Saudi stock Market and whose 
listing has not exceeded three years in the Saudi Stock Market. 

 Benchmark: Osool &Bakheet Saudi IPO Index  بخيت ألسهم اإلصدارات األولية أصول و مؤشر االسترشادي: المؤشر

ينقسم الصندوق لوحدات لها القيمة والمميزات والحقوق  الصندوق:وحدات 
 ا.ذاته

Units of the Fund: The Fund is divided into units of equal benefits and 
rights.  

هو الوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقاللية  المصالح:تضارب 
 .مادية أو معنويةبمصلحة شخصية مدير الصندوق قرار 

Conflict of Interest: A situation or position where the Fund Manager’s 
objectivity and independence may be influenced by his own interest 
which may be in conflict with the Fund’s interest.  

لصادرة عن هيئة الئحة صناديق االستثمار ا الئحة صناديق االستثمار:
 السوق المالية.

Investment Funds Regulations: Investment Funds Regulations issued 
by the CMA.  

مجموعة من المؤثرات المحتملة التي يجب اإللمام بها واالحتراز  المخاطر:
 منها قبل اتخاذ القرار االستثماري.

Risks: Potential factors that may negatively impact the Fund and that 
should be  considered before making an investment in the Fund.  

  .Subscribers: The Unit holders or investors in the Fund مالكو وحدات الصندوق. المشتركون:

 . Auditor: KPMG Al Fozan & partner شركاهالفوزان و KPMG مراجع الحسابات:

 .Legal Advisor: AlGasim and Al Zamakhshari Lawyers & Consultants .محامون ومستشارونوالزمخشري القاسم  :ستشار القانونيالم

أي يوم عمل في المملكة طبقاً أليام العمل الرسمية في  يوم عمل:
 . الهيئة

Business Day: Official working days of in the Kingdom of Saudi Arabia 
as per the Capital Market Authority. 

 Dealing Day: Any day in which the Units of the Fund can be . يتم فيه بيع واسترداد وحدات صندوق االستثمار : أي يوميوم التعامل
redeemed or subscribed in. 

 .Calendar Day: Any day, whether Business Day or not  أي يوم، سواء أكان يوم عمل أم ال. يوم تقويمي:
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جميع أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم الصغيرة والمتوسطة: 
 15عن  السوقيها حجمالشركات التي يزيد األسهم السعودية باستثناء 

 .مليار لایر سعودي

Small and Medium Cap Stocks: All the listed companies' Stocks in the 
Saudi Stock Market  with a Market Capitalization not exceeding 15 

Billion Saudi Riyals . 

حاصل ضرب سعر السهم في عدد األسهم الحرة الحجم السوقي: 
 .للشركة

Market Capitalization: The stock price times the number of free float 
stocks of each company. 

في السوق  ركات العادية والممتازة: هي أسهم الشأسهم الشركات
، وأسهم االصدارات األولية، وأسهم حقوق الرئيسة والسوق الموازية (نمو)

 .يةوية واألسهم المتبقية من عملية االكتتاب في حقوق االولواالول

Companies’ stocks: refers to common and preferred shares in both the 
main and parallel (Nomu) market, shares offered in initial public 
offerings, rights to acquire shares in capital increase rights offerings 
and shares auctioned off during right issues transactions’ subscription. 

هي وحدات تستثمر في عقارات مطورة الوحدات العقارية المتداولة: 
  نشائياً قابلة لتحقيق دخل دوري و تأجيري.تطويراً إ

Real Estate Investment Traded Fund (REIT): A real estate investment 
fund that is publicly offered and  the units of which are traded on 
Exchange, whose primary investment objective is to invest in 
constructionally developed real estates qualified to generate periodic 
and rental income. 
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 Osool &Bakheet IPO Fund                                          لإلصدارات األولية                                            بخيت أصول  و  صندوق      

 
 

 الشروط واألحكام
 
 
 :صندوقال اسم )1(

 بخيت لإلصداراتو  أصول "صندوقأسست شركة أصول و بخيت االستثمارية 
 27بتاريخ (  بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية(الصندوق) األولية" 

 مفتوح المدة م). وهو برنامج استثماري2008فبراير  5هـ) ـ الموافق (1429محرم 
إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين (المشتركين) فيه بالمشاركة جماعياً  يهدف

 .الصندوق عائد الصندوق عن طريق شراء وحدات في
 
 

 :مدير الصندوقعنوان  )2(
 بخيت االستثمارية ("مدير الصندوق") سجل تجاري  رقم شركة أصول و

 ات) لتقديم خدم08126 -07(  ) وترخيص هيئة السوق المالية رقم1010219805(
برج  –حي العليا  –طريق الملك فهد  –الرياض : والحفظ ، العنوان والتعامل اإلدارة

 المملكة العربية 11526الرياض  63762ص.ب. ، دور الميزانين –البحرين 
 قعالمو 966-11-419-1899فاكس  966-11-419-1797السعودية، هاتف: 

  www.OBIC.com.sa  :االلكتروني
 
 

 تاريخ البدء:  )3(
 هـ) الموافق23/02/1429قبول االشتراكات في الصندوق بتاريخ( سيبدأ

 م).01/03/2008(
 
 

 الهيئة المنظمة:  )4(
 تتبــع هــذه الشــروط واألحكــام اللــوائح الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة فــي

السعودية، وهـي الجهـة المنظمـة لعمـل السـوق الماليـة فـي العربية  المملكة
 والتعامل  مدير الصندوق على رخص اإلدارة العربية السعودية. وقد حصل المملكة
كلـف مـدير  وقـد،) 08126 -07(من قبل هيئة السـوق الماليـة برقـــــــم   والحفظ

 بإدارة الصندوق واإلشراف عليه. شركةال قسم إدارة األصول في الصندوق
 
 
 

 تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق: )5(
ــــاريخ ( ــــندوق بت ــــام الص ــــروط وأحك ــــدرت ش ــــ02/02/1429ص ــــقه  ـ) المواف

ـــاريخم).09/02/2008( ـــام الصـــندوق بت ـــم أخـــر تحـــديث لشـــروط وأحك ـــد ت  وق
 .بعد إجراء تغيير واجب االشعار م04/12/2017الموافق هـ 16/03/1439

 
 

 االشتراك: )6(
 (عشرة آالف) لایر سعودي، والحد األدنى 10,000إن الحد األدنى لالشتراك هو 

لایر، والحــد األدنــى للرصــيد  (عشــرة آالف) 10,000لإلضــافة واالســترداد هــو 
ويمكن لمدير الصندوق قبول مبـالغ أقـل ، (عشرة آالف) لایر 10,000هو  المتبقي
. (تخضع مبـالغ االشـتراكات خـالل فتـرة في الحاالت التي يراها مناسبة من ذلك

 ) من هذه الشروط واألحكام).22األولي للمادة ( الطرح
 
 
 

 عملة الصندوق: )7(
 يال السعودي فقط. ويجب على المشتركين إيداع أموالهمالصندوق" بالريتعامل "

 في حساب مدير الصندوق بالريال السعودي فقط، ويعامل مدير الصندوق جميع
 الحواالت الواردة من خارج المملكة أو أي عمالت غير الريال السعودي بالمبالغ

 الفعلية المستلمة بالريال السعودي.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Terms & Conditions 
 
 

1. Name of the Investment Fund: 
"Osool & Bakheet IPO Fund" (the Fund) was established by Osool & Bakheet 
Investment Company after receiving approval from the CMA on (27 
Muharram 1429H), corresponding to (5 February 2008 G). The Fund is an 
investment scheme with unlimited term designed to provide investors 
(Subscribers) the opportunity to collectively participate in the Fund's returns 
through purchasing Units in the Fund 

 
2. Address of the Fund Manager: 

 Osool & Bakheet Investment Company (the Fund Manager), commercial 
registration No. (1010219805), CMA license No.(08126-07) to provide 
management, Dealing  and custody services, address: Riyadh - King Fahad 
Road - Olaya district - Bahrain Tower - mezzanine floor, P.O. Box 63762 Riyadh 
11526 Kingdom of Saudi Arabia, Tel+966-11-419-1797,Fax+966-11-419-1899  
Website  www.OBIC.com.sa 

 
3.  Date of Commencement : 

The Fund is open for subscription starting from (23/2/1429H), 
corresponding to (1/03/2008G).  

 
4. The Regulatory Authority: 

These Terms and Conditions are in compliance with the rules and 
regulations issued by the Capital Market Authority of the Kingdom of Saudi 
Arabia, the regulator of the Saudi Capital Market. The Fund Manager is 
licensed by the CMA to offer management, Dealing and custody services 
under License No. (08126-07). The Company’s Asset Management Division 
was appointed by the Fund Manager to manage and supervise the Fund. 

 
5. Date of Issue of these Terms and Conditions: 

Terms and Conditions of the Fund were issued on (2/2/1429H), 
corresponding to (9/2/2008G). The last updated has been with the Fund 
Terms & condition dated on (16/03/1439H) corresponding to 
(04/12/2017G) ) due to a notifiable changes.    
 

6. Subscription: 
The minimum initial subscription to invest in the Fund is SAR 10,000 (Ten 
thousand Saudi Riyals), while the minimum additional subscription or 
redemption is SAR 10,000 (Ten thousand Saudi Riyals). A minimum 
investment of SAR 10,000 (Ten thousand Saudi Riyals) must be maintained 
in the Fund. The Fund Manager may, at his own discretion, accept lesser 
amounts. (Subscription amounts during the Initial Offering Period are 
governed by Article 22 of these Terms and Conditions).  

 
 

7. Currency of the Fund: 
The Fund dealings are in Saudi Riyals Only (SAR).  Subscribers should make 
their deposits only in SAR. All overseas remittance and foreign currency 
deposits will be accepted as the actual exchanged amounts in SAR. 
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 وق:مجال استثمار الصند )8(

الصندوق في أسهم اإلصدرات األولية للشركات السـعودية المسـاهمة يستثمر 
سوق خالل أول ثالث سـنوات مـن الوكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثاً في 

% مـن أصـول 50إدراجها، كما يجـوز لمـدير الصـندوق أن يسـتثمر بمااليزيـد عـن 
عـن  وبما ال يزيـد، ة والمتوسطةالصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغير

بمـا فـي ذلــك (%مـن صـافي قيمـة أصـوله فـي الوحـدات العقاريـة المتداولـة 30
% من صافي 30وماال يزيد عن  )وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق

وسـيتم  قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق المـوازي (نمـو).
  يالدي.إعادة احتساب المجال االستثماري عند بداية كل ربع سنة م

 
 

 المؤشر االسترشادي: )9(
بخيت ألسهم اإلصدارات األولية، وهو مؤشر يتم حسابه بواسطة أصول و  مؤشر

جهة محايدة وهي شركة ستاندرد أنـد بـورز المتخصصـة فـي تطـوير المؤشـرات 
بهدف قياس أداء أسهم اإلصدارات األولية المتاحة للصناديق االستثمارية والتـي 

 للصندوق. تشكل المجال االستثماري
 
 

 أهداف الصندوق: )10(
تتمثل أهداف "الصندوق" في تنمية رأس المال من خـالل تحقيـق عائـد نسـبي 

بخيــت ألســهم أصــول و  وهــو مؤشــر  االسترشــاديايجــابي (مقارنــة بالمؤشــر 
  اإلصدارات األولية) مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلـك مـن خـالل

وكـذلك  شركات السعودية المسـاهمةلل ةاالصدارات األولي في أسهم ستثماراال
 سوق خالل أول ثالث سنوات من إدراجهـاالأسهم الشركات المدرجة حديثاَ في 

% من صافي قيمة أصول الصندوق في 30، كما يستثمر الصندوق ما ال يزيد عن 
بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مـدير ( الوحدات العقارية المتداولة

%مـن صـافي قيمـة أصـوله فـي أسـهم الشـركات 30ال يزيد عـن  وما )الصندوق
اسـتثمار السـيولة النقديـة  المدرجة في السوق الموازي (نمـو)، باإلضـافة إلـى

بالريال  استثمارات منخفضة المخاطر وعالية السيولةالمتوفرة في الصندوق في 
النوع من . إن الصندوق (مثل صناديق أسواق النقد أو إيداعات البنوك) السعودي

ــوح"ال" ــر  مفت ــرة عم ــه بإمكــان المشــترك االشــتراك واالســترداد خــالل فت أي أن
أية أرباح على المشتركين فيـه، بـل سـيعاد  أن الصندوق لن يوزع كما الصندوق.

استثمار جميع األرباح المحصلة في الصندوق مما سينعكس علـى سـعر وحـدة 
 .هو مفتوح المدة عمر الصندوق الصندوق.

 
 الستثمار:إستراتيجية ا )11(

 تتلخص إستراتيجية إدارة الصندوق فيما يلي:
a. لشـركات السـعودية لاإلصدارات األولية أسهم  يستثمر الصندوق في

سـوق الأسهم الشـركات المدرجـة حـديثاً فـي وكذلك المساهمة، 
أن لمـدير الصـندوق يجـوز كمـا من إدراجهـا، أول ثالث سنوات خالل 

فــي أســهم لصــندوق ا مــن أصــول %50 يســتثمر بمــا ال يزيــد عــن 
% مـن 30وما ال يزيد عن ، الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة

بمـا ( صافي قيمة أصول الصندوق فـي الوحـدات العقاريـة المتداولـة
ومـا ال  )في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبـل مـدير الصـندوق

% من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة 30يزيد عن 
اسـتثمار السـيولة النقديـة كمـا يجـوز  .وازي (نمـو)في السوق المـ

اسـتثمارات منخفضـة المخـاطر وعاليـة  المتوفرة في الصندوق في 
 بالريال السعودي. السيولة

 
b.  حـاالت  التـي يقرهـا الفـي  أن يلجأ للتمويـل الصندوق من حق مدير

نسـبته  بحيث أال يتجاوز تمويل الصـندوق مـامجلس إدارة الصندوق 
 ي قيمة أصوله.%) من صاف10(

 

c.  إن إستراتيجية "مدير الصندوق" هي تحقيق عائد مجز من االستثمار
األكثـر،  في أسهم اإلصدارات األولية خالل فترة ثالث سـنوات علـى

إال أن "مدير الصندوق" قد يقوم ببيع كل أو جزء من استثماراته فـي 
إصدار أولي بعد إدراجه في السوق مباشرة إذا وصل سـعر السـهم 

 مستويات غير مبررة استثمارياً.إلى 
 
d.  الشركات حسب النسبة الرسمية في يلتزم الصندوق بنسبة التملك

(قيـود االسـتثمار) فـي البـاب السـابع (  39المصرح بها في المـادة 
إدارة الصناديق) في الئحة صناديق االستثمار التابعة لهيئة السـوق 

ولية فإنه يجوز وحيث أن الصندوق يستثمر في اإلصدارات األ المالية.
% من صـافي أصـول الصـندوق 10لمدير الصندوق استثمار أكثر من 

 
8. Fund’s Investment Universe : 

The Fund invests in the Initial Public Offerings of Saudi joint stocks 
companies and newly listed companies on the market, during their first 
three years of listing. The Fund can invest no more than 50 % of the Fund’s 
net asset value in Small and Medium Cap stocks, no more than 30% of its 
asset value in REITs (including the funds’ units that managed by the fund’s 
manager) and not more than 30% of its asset value in listed companies in 
the parallel market (Nomu) Stocks.  The investment universe will be 
reviewed at the beginning of each Gregorian quarter. 
 

9. Benchmark: 
"Osool &Bakheet Saudi IPO Index", an index calculated by "Standard and 
Poors" a non-related company specialized in developing indices. The 
benchmark measures the performance of the Initial Public Offerings 
available for the Fund to invest in and which are part of the Fund’s 
investment universe. 
 

10. Fund’s Objectives: 
The Fund primarily aims to maximize capital growth through achieving 
positive relative returns versus its benchmark, the Osool &  Bakheet Saudi 
IPO Index, while minimizing potential risks through investing in the Initial 
Public Offerings of shares of Saudi joint stock companies, in addition to   
newly listed companies in the market during the first three years of  their 
listing  stocks, no more than 30% of its asset value in REITs (including the 
funds’ units that managed by the fund’s manager) and not more than 30% 
of its asset value in listed companies in the parallel market (Nomu) Stocks.in 
addition of investing the Fund’s available liquidity in low risk and highly 
liquid Saudi Riyal assets such as money market funds and bank deposits. The 
Fund is an open-ended investment Fund where subscriptions and 
redemptions can take place during the term of the Fund. No dividends will 
be distributed to Subscribers; all profits realized shall be reinvested in the 
Fund, and thereby reflected in the Fund's Unit price. The Fund has unlimited 
term. 
 

11. Investment Strategy 
The Fund’s investment strategy can be  summarized as follows: 

a. The Fund invests in the Initial Public Offerings of Saudi joint stock 
companies and newly listed companies on the market during 
their first three years of listing. The Fund can invest no more than 
50 % of the Fund’s net asset value in Small and Medium Cap  
stocks, no more than 30% of its asset value in REITs (including the 
funds’ units that managed by the fund’s manager) and not more 
than 30% of its asset value in listed companies in the parallel 
market (Nomu) Stocks. The Fund can invest available cash 
balances in low risk, highly liquid Saudi Riyal instruments. 

 
b. The Fund Manager has the right to borrow, subject to the Fund's 

Board of Directors approval, up to 10% of the net asset value of 
the Fund. 

 
c. The Fund Manager’s strategy is to achieve positive returns from 

investing in Initial Public Offerings for a maximum period of 3 
years. The Fund Manager may, however, sell all or part of its 
holding in any newly listed share after the listing if the price of 
such share cannot be justified as a rational investment. 

 
d. The Fund shall abide by the percentage investment limits in 

companies as defined under Article 39 (Investment Limitation), 
Chapter 7 (Fund Management), of the Investment Funds 
Regulations issued by the CMA.  As the Fund invests in Initial 
Public Offerings, the Fund Manager may invest more than 10% of 
the Fund's assets in any given company, provided that percentage 
holding does not exceed the percentage Market Capitalization of 
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في أسهم شركة معينة على أال يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية 
ــموح  ــركات المس ــوقية للش ــة  الس ــالي القيم ــى إجم ــركة إل للش

 االستثمار بها وفق شروط وأحكام الصندوق.
 
e. تـاب فـي إصـدار شـركة مـا حيث أنه من غير الممكن خالل فترة االكت

تحديد حجمها السوقي عندما يتم إدراجهـا مسـتقبالً فـي السـوق 
صـندوق ربمـا (والذي يعتمد على سعر تداولها آنـذاك)، فـإن مـدير ال

يكتتب في شركة واحدة أو عدة شركات بنسبة مرتفعة من صـافي 
أصـــول الصـــندوق. إال أن مـــدير الصـــندوق سيصـــحح وضـــع حجـــم 

يوم عمل مـن إدراجهـا  30خالل مدة أقصاها  االستثمار في الشركة
إلـى للشـركة السوق المالية السعودية  السوق أو تاريخ إضافةفي 

 .مؤشر السوق أيهما أقرب
 
 
f.  في حالة انتهاء الفترة المسموح بهـا لتملـك السـهم حسـب شـروط

وأحكام الصندوق، فإنه يجب على مدير الصندوق بيع السهم خـالل 
 عمل من تاريخ انتهاء الفترة المسموح بها.يوم  14فترة ال تتجاوز 

 
 المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق: )12(

 شركات السعودية المساهمةللاإلصدارات األولية  أسهم  يستثمر الصندوق في
سوق خالل أول ثالث سـنوات مـن الوكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثاَ في 

% مـن أصـول 50مـا اليزيـد عـن إدراجها، كما يجوز لمدير الصـندوق أن يسـتثمر ب
، وما ال يزيـد عـن ،الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة

بمـا فـي (% من صافي قيمة أصول الصندوق في الوحدات العقارية المتداولـة 30
% مـن 30وما ال يزيـد عـن )ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق

 شركات المدرجـة فـي السـوق المـوازي (نمـو).صافي قيمة أصوله في أسهم ال
الستثمار في األسهم ينطوي على مخاطرة ويجب على المستثمر أن يعلم بأن ا

نســبياً مــن االســتثمار  عاليــة، إال أن االســتثمار فــي الصــندوق يعتبــر أكثــر أمانــاً 
الصـندوق لـيس ن ات الصـندوق، كمـا أع استثماروزينظراً لت السوقالمباشر في 

. ومن بخيت االستثمارية شركة أصول والتزاماً كما أنه ليس مضموناً من وديعًة أو 
 المخاطر التي يحتمل أن يواجهها االستثمار في الصندوق ما يلي:

 

 
 

    
إن عدم استقرار منطقة الشرق األوسط قد  المخاطر السياسية: (1) 

 .سوق اليؤثر على االقتصاد السعودي وبالتالي على 
 

االقتصاد السعودي من االقتصاديات الناشـئة  تصادية:المخاطر االق(2) 
 النفط ويتأثر بتذبذب أسعاره.من خل دالوهو يعتمد بشكل كبير على 

 

ـــرض الصـــندوق للمخـــاطر مخـــاطر مجـــال االســـتثمار: (3)  ـــد يتع ق
 االستثمارية التالية:

a. جود بيانات غير صـحيحة فـي نشـرة اإلصـدار أو إغفـال بيانـات و
الصندوق في اتخاذ قرار االستثمار فـي سيعتمد مدير  جوهرية:

اإلصدارات األولية بشكل رئيس على المعلومات المـذكورة فـي 
نشرة اإلصدار للشركة. ومـع أن مسـتوى الحرفيـة الـذي يتبعـه 
المستشارون الماليون لعمليات االكتتـاب مرتفـع باإلضـافة إلـى 
إشراف هيئة السوق المالية عليهـا، إال أنـه قـد يحتمـل إغفـال 

نات جوهرية أو وجود بيانـات غيـر صـحيحة وبالتـالي فإنـه قـد بيا
ـــى األداء  ـــؤثر عل ـــد ي ـــر ســـليم ق ـــرار اســـتثماري غي يتخـــذ ق

 االستثماري.
 

 
 

 

b. من أهم  :وقع النتائج المالية المستقبلية للشركات المساهمةت
قراراتـه االسـتثمارية عليهـا مـدير الصـندوق  ياألدوات التي يبن

إال أن هـذه ، مسـتقبلية للشـركاتتوقـع النتـائج الماليـة الهي 
التوقعـات عرضـة للصــواب والخطـأ، كمـا أنــه بعـد إعـالن النتــائج 
المالية للشركة فإن السعر السوقي لسهمها قد يتحرك باتجاه 

كذلك فإن مدير الصندوق لن يستثمر فـي أي  مخالف للتوقعات.
إصدار أولي أو شراء أسهم أي شركة خـالل أول ثـالث سـنوات 

فــي الســوق إال أذا رأى أن االســتثمار فيهــا مجــد مــن إدراجهــا 
 .استثمارياً 

 
 
 

 

c. قـد يحـدث تـأخر  أخر إدراج األسهم المكتتب بها فـي السـوق:ت
عـدم وبالتـالي سـوق ، الفي إدراج الشركات المكتتب بها فـي 

such company relative to the total Market Capitalization of the 
companies which the Fund is allowed to invest in subject to the 
Fund’s Terms and Conditions. 

 

e. As it is not possible to calculate a company’s Market 
Capitalization, which is dependent on traded price, during the 
company’s initial offering period prior to its listing, the Fund 
Manager may subscribe in one or more companies in substantial 
amounts of the Fund’s assets. However, the Fund Manager will 
adjust its holding in any such company no later than 30 Business 
Days following the listing of such company or the date, on which 
such company is added to the Saudi stock market index, 
whichever is earlier. 

 
f. At the end of the allowed holding period of a stock as per the 

Fund's Terms and Conditions, the Fund Manager shall sell the 
stock within 14 Business Days. 

 

12. Principal Investment Risks: 
The Fund invests in the Initial Public Offerings of Saudi joint stock 
companies and newly listed companies on the market, during their first 
three years of listing. The Fund can invest no more than 50 % of the Fund’s 
net asset value in Small and Medium Cap Stocks, , no more than 30% of its 
asset value in REITs (including the funds’ units that managed by the fund’s 
manager) and not more than 30% of its asset value in listed companies in 
the parallel market (Nomu) Stocks. Investors must be aware that investing 
in stocks involves a high degree of risk, however, investing in the Fund is 
relatively less risky than direct investment in shares given the Fund’s 
diversified holdings. However, the Fund is not a deposit or a liability of the 
Fund Manager. The Fund is not guaranteed by Osool & Bakheet Investment 
Company. Furthermore, the risks that the Fund could be exposed to include 
the following: 
 

(1) Political Risk: Instability in the Middle East may adversely impact 
the Saudi economy and consequently the Market. 

(2) Economic Risk: The Saudi economy is an emerging economy 
which is highly dependent on oil revenues and directly affected 
by oil price fluctuations. 

(3) Investment Related Risks: The Fund is exposed to the following 
investment risks: 
a- Incorrect data and/or the omission of material information 

from the prospectus: The Fund Manager depends to a large 
degree on the information contained in the prospectus of 
the company for deciding on investing in the initial public 
offering.  Notwithstanding the high level of professionalism 
demonstrated by the initial public offering financial 
advisors and the CMA’s supervision, material information 
may be omitted or misrepresented in the prospectus, 
leading to a bad investment decision that may impact 
negatively on the Fund’s investment performance. 

 
b- Forecasting Public Companies Future Financial Results: One 

of the most important tools used by the Fund Manager in 
making investment decisions is forecasting future financial 
results of publicly listed companies.  These forecasts are 
prone to uncertainty. Moreover, once financial results are 
announced the market price of a stock may move contrary 
to the forecasted direction.  The Fund Manager will not 
invest in any Initial Public Offerings or in issues during the 
first three years of listing unless such investment is deemed 
to be a sound investment. 

 
c- Delay of listing: listing of newly offered shares in the 

Market may be delayed; therefore selling such shares may 
be difficult or impossible which may impact the Fund's 
abilities to meet redemption requests.  Historically, for the 
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مما قد يؤدي إلى صعوبة في تلبيـة طلبـات  ها،القدرة على بيع
اء سجل األوامر السـابقة االسترداد. إال أنه من خالل عمليات بن

سوق فإن أقصى وقت انتظـار الفي  2007و  2005ما بين عامي 
 66ما بين انتهاء فترة االكتتاب وإدراج السهم في السوق كانت 

 23هـو االكتتابـات يوماً، فيما كان متوسط فترة االنتظـار لجميـع 
 .يوماً 

 
 

d. :ا يـتم اسـتثمارهالصـندوق معظم أصول  بما أن تركيز االستثمار
سـوق الحـديثاً فـي والشـركات المدرجـة  األولية اإلصداراتفي 

(مجال االستثمار)، فإن عدد  من إدراجهاأول ثالث سنوات خالل 
الشركات التي يحتمل االستثمار بها سيكون محـدوداً وبالتـالي 
ربما تمثل بعض الشركات نسبة كبيرة من مجال االستثمار نظراً 

محتملة للصندوق حيث تحد لكبر حجمها، وهذه من المخاطر ال
مــن توزيــع االســتثمارات. وبالتــالي فقــد يتركــز االســتثمار فــي 

) مـن 11) مـن المـادة (bأسهم معينة، وكما ذكـر فـي الفقـرة (
هذه الشروط واألحكام، فإنه قد يحدث خالل فترة االكتتاب تركيز 

أو عــدة شــركات، نتيجــة لعــدم  لالســتثمار فــي شــركة واحــدة
الحقيقي لها بعد إدراجها في السـوق،  معرفة الحجم السوقي

إال أن مـدير الصــندوق ســيقوم بتصــحيح نســبة االســتثمار فــي 
الشركات بما يتفق مع الئحة صـناديق االسـتثمار الصـادرة عـن 

يوم عمل من إدراج الشركة  30هيئة السوق المالية خالل فترة 
في السوق أو تاريخ إضافة السوق المالية السـعودية للشـركة 

 شر السوق أيهما أقرب.إلى مؤ
 

يعتمد مدير الصـندوق شـأنه شـأن أي مـدير  مخاطر اإلدارة:)  4
استثماري على العنصـر البشـري بشـكل كبيـر، وبالتـالي فـإن 
الصندوق قد يتأثر سلباً بخسارة المدراء التنفيذيين والمـوظفين 
المـــرتبطين بأعمـــال الصـــندوق وصـــعوبة تـــوفير بـــدائل علـــى 

 .ة على المدى القصيرالمستوى ذاته من الخبر

 
يعتمد مـدير الصـندوق علـى اسـتخدام التقنيـة  مخاطر التقنية: )5

ـــة  ـــالء، إال أن أنظم ـــول العم ـــظ أص ـــندوق وحف ـــي إدارة الص ف
المعلومــات لديــه قــد تتعــرض لعمليــات اختــراق أو فيروســات أو 
ــة  ــرغم مــن االحتياطــات األمني ــى ال ــي عل ــي أو كل تعطــل جزئ

 المشددة المتبعة لديه
 
 
 
سوق لصعوبات في التداول بحيث التعرض تقد التداول:  صعوبات )6

يتعسر اسـترداد أو تقـويم وحـدات الصـندوق. إال أنـه فـي هـذه 
الحالــة فــإن المخــاطر التــي تواجــه الصــندوق هــي ذاتهــا التــي 

سوق ، ولـن تكـون مقتصـرة الستواجه جميع المستثمرين في 
 على الصندوق فقط.

 
إن مـدير  دارات األولية:وقف عملية مشاركة الصناديق في اإلصت )7

ــي  ــدعوة للمشــاركة ف ــي ال الصــندوق ال يســتطيع ضــمان تلق
. كمــا ال يســتطيع مــدير الصــندوق ضــمان أن ةوليــاأل اتصــداراإل

في طرح اإلصدارات األولية بطريقة تستمر هيئة السوق المالية 
 بناء سجل األوامر.

 
تتبــع هيئــة الســوق الماليــة  بــاطؤ عمليــة اإلصــدارات األوليــة:ت )8

ياسة متوازنة في قبول وتحديد مواعيـد طـرح الشـركات. لـذا س
ــاك احتمــال لف ــة هن ــات إذا رأت هيئ ــة طــرح االكتتاب ــاطؤ عملي تب

ــة  ــوق بحاج ــة أن الس ــامج الســوق المالي ــة البرن ــادة جدول إلع
الزمني لطرح اإلصـدارات األوليـة، أو فـي حـال انخفضـت ربحيـة 

 .الشركات التي تدرج أسهمها

 
حيث أنه يتم دعوة عدد من الشـركات  :ضاؤل نسبة التخصيصت )9

المرخصة وصناديق االستثمار لعملية بناء سجل األوامر فإنه من 
اد عـدد الشـركات يـازدبسـبب تضاؤل نسبة التخصيص الممكن 

 .المشتركة في االكتتابوالصناديق 
 

استحواذ عـدد قليـل مـن المشـتركين علـى نسـبة عاليـة مـن  )10
شـتراك فـي الصـندوق ال يوجـد حـد أعلـى لال أصول الصـندوق:

period between 2005 and 2007, the maximum number of 
days from the closing of an offering period to the listing 
date in the Market was 66 days with the average being 23 
days. 

 
 

 

d- Investment Concentration: As the Fund mostly invests in 
Initial Public Offerings of Saudi joint stock companies and 
newly listed companies on the market, during their first 
three years of listing (Investment Universe), the number of 
companies the Fund may invest in is limited and therefore 
certain companies, due to their large size, may represent a 
significant portion of the Fund's investments, leading to a 
potential risk of limited diversification of the Fund's 
investments. Investments may be concentrated in a small 
numbers of companies.  As noted in paragraph (b) of 
Article (11) of these Terms and Conditions, investments 
during an offering period may be concentrated in one or 
more companies due to the lack of actual Market 
Capitalization information of such companies up to their 
listing on the Saudi Stock Market.  However, the Fund 
Manager will adjust the Fund's holdings in such companies 
in accordance with the CMA Investment Fund Regulations 
no later than 30 Business Days following their listing or the 
date on which such companies are added to the Saudi 
Stock Market index, whichever is earlier.  
 

4- Management Risk: The Fund Manager, similar to other fund 
managers, is highly dependent on key personnel.  The Fund may 
be negatively impacted due to departure of senior executives or 
other key personnel involved in the Fund’s operations as equally 
qualified personnel may be difficult to recruit in a short period of 
time. 

  
5- IT Risk: The Fund Manager depends on information technology in 

managing the Fund and record-keeping of customer assets.  The 
information systems used by the Fund Manager might suffer 
unauthorized access, virus attacks, partial or total disruption 
despite of the sophisticated information security systems and 
procedures employed by the Fund Manager. 

 
6- Trading Disruptions: The market may experience disruptions in 

trading causing suspension of Units redemptions or Fund 
valuations. However, such risk applies to all investors in the 
Market and not uniquely to the Fund. 

 
 

7- Cessation of Investment Funds Participation in Initial Public 
Offerings: The Fund Manager cannot guarantee receiving invites 
to participate in initial public offerings nor can he guarantee that 
the CMA will continue to allow initial public offerings through 
book-building.  

 
8- The Decrease in Issuance of Initial Public Offerings: The CMA 

adopts a prudent policy to approving and setting offering dates of 
initial public offerings.  Frequency of initial public offerings may 
slow down if the CMA determines that market conditions dictate 
rescheduling of initial public offerings or if profitability of newly 
listed companies declines.  

 
9- Reduction in Allocation Percentage: As the number of Authorized 

Persons and mutual funds invited to participate in the initial 
public offerings’ book building process increases, allocation of 
shares to the Fund might decrease. 

 
10- Control of Large Percentage of the Fund’s Assets by Few 

Subscribers: The Fund has no maximum subscription limit during 
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خالل فترة االكتتـاب األولـي وبالتـالي فإنـه مـن الممكـن تملـك 
% من أصول الصندوق، وهذا قـد 10كثر من بعض المشتركين أل

ــن  ــة م ــذه الفئ ــل ه ــزء أو ك ــترداد ج ــد اس ــاطر عن ــبب مخ يس
 المشتركين ألصولهم من الصندوق.

 

 
 

ل حيث أن صندوق من هذا النوع يطرح ألو مخاطر نوع الصندوق: )11
مرة في المملكة العربية السعودية وعلى الرغم من الدراسـات 
المتعمقة التي أجراها مدير الصـندوق إال أنـه مـن المحتمـل أن 
يتعـرض الصـندوق إلـى مخـاطر غيـر تقليديـة لـم يتوقعهـا مـدير 

 الصندوق ولم يذكرها في المخاطر أعاله.
 

ة المخــاطر المتعلقــة بالتــداول فــي صــناديق االســتثمار العقاريــ )12
مــن الممكــن أن يســتثمر الصــندوق فــي صــناديق  المتداولــة :

ــذه  ــي ه ــتثمار ف ــرتبط االس ــة وي ــة المتداول ــتثمار العقاري االس
الصناديق بطبيعة المخاطر المتعلقـة بالقطـاع العقـاري وطبيعـة 
الصناديق العقارية المتداولة ومنها المخـاطر المتعلقـة بالنشـاط 

ريعات ، المخــاطر االقتصــادي وانخفــاض الطلــب ، مخــاطر التشــ
التشغيلية و تكاليف صيانة وتطـوير العقـارات ، مخـاطر السـيولة 
ــاء ،  ــع االصــول ، المخــاطر المتعلقــة باإلنشــاء والبن وصــعوبة بي
والمخاطر المتعلقـة بالمسـتأجرين وعـدم قـدرتهم علـى الوفـاء 
باإليجار. ومخاطر عدم وفـاء مـدير الصـندوق بجميـع مسـؤولياته 

 ندوق.في متابعة أعمال الص
a.  عوامل المخاطرة المرتبطـة بالتـداول فـي أسـهم السـوق

يـرتبط االسـتثمار فـي السـوق المـوازي  الموازي (نمـو) :
 (نمو) بعدد من المخاطر ومنها:

b.  مخــاطر شــح الســيولة وعــدم وجــود تــداول علــى أســهم
معينــة لمــدة زمنيــة طويلــة. مخــاطر التذبــذب الكبيــر فــي 

 أسعار األسهم .
c. ن افصاحات الشـركات والتزاماتهـا مخاطر الشفافية حيث أ

تعتبر أقـل مـن تلـك فـي السـوق الرئيسـي، إضـافة إلـى 
 صعوبة الحصول على المعلومات. 

d.  مخاطر الشركات الصغيرة جدا،  حبـث أن بعـض الشـركات
قد تكون صغيرة الحجم ومحدودة النشـاط مـا قـد يعرضـها 
لمخاطر التركيز على نشاط معين مـن الممكـن أن يواجـه 

حاالت اقتصادية ما، إضافة إلى تركيزها على  صعوبات في
موظفين محددين في أعمالها ما يجعلهـا عرضـة لتغيـرات 

 في حال تركهم العمل.
 

 
 والمصاريف: الرسوم )13(

ويتحملهـا تبعـاً لـذلك والمصاريف المذكورة أدنـاه رسوم جميع اليتحمل الصندوق 
 " وهي كالتالي: مالكو الوحدات" المشتركون

 
a(  ــاس  :اإلدارةرســوم ــى أس % 2.00تحتســب رســوم اإلدارة عل

سنوياً من صافي أصول الصندوق. ويتم دفع الرسوم المستحقة 
 .أشهر لمدير الصندوق 3كل 

b(  سـنوياً مـن % 0.50الحفـظ علـى  أمينسيحصل  :الحفظرسوم
 3يـتم دفـع الرسـوم المسـتحقة كـل وصافي أصـول الصـندوق، 

 .الحفظ نميأشهر أل
c( مراجع الحسابات على مبلغ  سيحصل :أتعاب مراجع الحسابات

وستقسـم الرسـوم  لایر سـعودي سـنوياً. 35,000مقطوع قدره 
 .تناسبياً على عدد أيام السنة

d( يتوقــع أن يكــون هنالــك مصــاريف تمويــل :مصــاريف التمويــل 
للصـندوق خـالل الســنة حسـب السـعر الســائد فـي الســوق، 

%) من صافي قيمة 10بحيث اليتجاوز اقتراض الصندوق نسبة (
 له.أصو

 
e( :سـيقوم الصـندوق بـدفع  مصاريف إعداد المؤشر االسترشـادي

مصــاريف إعــداد المؤشــر االسترشــادي لجهــة محايــدة بقيمــة 
لایر ســنوياً، وســتدفع فــي بدايــة كــل ســنة ميالديــة،  30,000

 وتقسم تناسبياً على عدد أيام السنة.
 

f( أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت :) 16) مـن المـادة (2أنظر الفقرة (
 ه الشروط واألحكام.من هذ

the initial subscription period and therefore one or more 
subscribers may acquire over 10% of the Fund’s assets. 
Redemptions by one or more of such subscribers may negatively 
impact the Fund. 

 
 

11- Risks Related to the Nature of the Fund: As the Fund is the first of 
its kind being offered in the Kingdom of Saudi Arabia, in-depth 
research conducted by the Fund Manager not withstanding; the 
Fund may face nonstandard risks that the Fund Manager could 
not identify or predict and therefore are not stated above. 

 
12- Risks of Investment in Real Estate Investment Trusts (REITs): 

The Fund may invest in Real Estate Investment Trusts (REITs). Risk 
of Investment in this product is highly linked to the risk of real 
estate sector, that includes risk of business slowdown, decline in 
demand, legal risks, operating and maintenance risks that is 
related to properties, liquidity risk, construction risks, and risks 
related to tenant and their ability to pay dues amount, in addition 
to risks arising from the failure of fund manager to meet his 
obligations. 

 
a) Risks of investing in shares that are listed in NOMU -

Parallel market:  Investing in parallel market is 
associated with number of risk factors, that includes 
the followings : 

b) Liquidity risk and risk of having stale prices .Besides, 
risk of high volatility in shares’ price. 

c) Risks related to lack of transparency as they have less 
disclosure requirements. Beside the difficulty of 
obtaining information about those companies. 

d) Risks related to investing in micro-cap companies, as 
there operations are usually concentrated in specific 
activities that will lead to difficulties in certain 
economic conditions. Besides, performance of those 
companies may be linked to certain employees, that 
make those companies exposed to any resignation 
from senior staff.   

 
 

 
13-Fees and Expenses: 
The Fund, and accordingly  the Unit holders, bears the expenses listed 
hereunder as follows: 

a. Management Fees: 2.00% p.a. of the Fund net asset value. 
Accrued fees shall be paid on quarterly basis to the Fund 
Manager. 

b. Custodian Fees: 0.5% p.a. of Fund net asset value.  Accrued 
fees shall be paid on quarterly basis to the Fund Custodian. 

 
c. Audit Fees: SAR 35,000 will be paid annually to the Fund 

auditor. Fees will be borne by the Fund daily on pro rata 
basis. 

 
d. Financing Expense: Financing expense is expected during 

the year according to the prevailing market rates, where 
borrowing is restricted up to 10% of the net asset value of 
the Fund. 

 

e. Benchmark Calculation Fees:  SAR 30,000 will be paid 
annually to an independent third party at the start of each 
calendar year.  Fees will be borne by the Fund daily on pro 
rata basis. 

 
 

 

f. Remunerations of Board Members: subject to paragraph (2) 
Article (16) of these Terms and Conditions. 
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g( :لایر سـعودي  7.500دفع مبلغ مقطوع و قـدره  الرسوم الرقابية

. وستقسـم لقاء عمليـات المراجعـة واإلفصـاح للصـندوق سنوياً 
يــتم دفــع الرســوم ، والرســوم تناســبياً علــى عــدد أيــام الســنة

 شهر. 12المستحقة كل 
 

h(  : مبلــغ  دفــعرســوم نشــر المعلومــات علــى موقــع تــداول
نشـر المعلومـات لایر سعودي سنوياً لقـاء  5,000ره قدومقطوع 

. وستقسم الرسوم تناسبياً علـى عـدد أيـام على موقع تداول 
 شهر.  12السنة، ويتم دفع الرسوم المستحقة كل 

 
i(  يتم تحميل الصـندوق أي رسـوم أو ضـرائب  والضرائب: الرسوم

تفــرض علــى الصــندوق وتتعلــق بنشــاطه، منهــا علــى ســبيل 
صـر ضـريبة القيمـة المضـافة وغيرهـا مـن الرسـوم المثال ال الح

والضرائب األخرى في حال تطبيقهـا. و فـي جميـع األحـوال لـن 
 يتم خصم إال الرسوم و المصاريف الفعلية.

 
 

 

) 1في الملحـق (المخصومة من أصول الصندوق  المصاريف عرض إجماليوتم 
 .اإلفصاح المالي المرفق مع هذه الشروط واألحكام

 
 عامل (الوساطة):مصاريف الت )14(

فـي  يتحمل الصندوق جميع مصاريف ورسـوم التعامـل المتعلقـة بـالبيع والشـراء
األسهم السعودية أو أية رسوم نظامية أخرى تفرضـها هيئـة السـوق الماليـة أو 

  وسيط التعامل.
 

  رسوم االشتراك: )15(
 توجب على المشترك دفعها مقابل االشتراك في الصندوق.ال يوجد أية رسوم ي 
 

 لس إدارة الصندوق (المجلس):مج )16(
أعضـاء مـن  خمسـةيتولى إدارة الصـندوق مجلـس إدارة (المجلـس) مؤلـف مـن 

بينهم رئيس المجلس وعضوان مستقالن، وتستمر عضوية المجلس لمدة ال تزيد 
األعضـاء بعـد أخـذ  عن خمس سنوات. وسيكون لمدير الصندوق الحق في تغييـر

الكي الوحـدات بـأي تغيـر فـي مجلـس موافقة الهيئة في ذلك، وسيتم إشعار مـ
إدارة الصــندوق. وتبــدأ مــدة عضــوية أول مجلــس إدارة مــن تــاريخ موافقــة هيئــة 

 السوق المالية على إنشاء الصندوق.
 
 
 

 أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -1
a( غير مستقل -محمد برهان الدين ياسين بخيت " الرئيس بشر" 

ستثمارية "مدير بخيت اال أصول و عضو مجلس ادارة في شركة 
ة من جامعة يالهندساإلدارة الصندوق"، حاصل على الماجستير في 

، وهو عضو في مجلس إدارة صندوق " م1987"كيو" باليابان عام 
أصول و بخيت للمتاجرة باألسهم السعودية" و صندوق "أصول و 
بخيت للمتاجرة بأسهم االصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط 

 الشريعة". 
 

 مازن محمد ناصر الداود "عضو غير مستقل" . أ
b(  يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لدى شركة أصول وبخيت

االستثمارية. حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من 
)، ثم بعد ذلك حصل Portland State Universityجامعة "بورتالند" (

دارة االعمال، على درجة الماجستير في االدارة من كلية "كاس" إل
) بالمملكة المتحدة. وهو عضو City Universityمن جامعة "سيتي" (

للمتاجرة باألسهم "أصول و بخيت   في مجلس إدارة صندوق
" و صندوق "أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم االصدارات السعودية

 األولية المتوافقة مع الضوابط الشريعة".
 

 
 

 "غير مستقل م. عامر عفيف محمد المحمصاني "عضواً 
c(  المحمصاني صاحب مكتبرجل أعمال، مهندس مستشار و 

  صلحا ةرياض ،المملكة العربية السعودي، ال ةيلهندسلالستشارات ا
"تكساس"    على الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة 

الجامعة   الوريوس في الهندسة المدنية من وبكم. 1984بأمريكا عام 
وهو عضو في مجلس إدارة م.1982لبنان ، عام في بيروت ،  األمريكية

 
 

g. Supervision Fees: SAR 7,500 will be paid annually for 
regulatory review and disclosure process for the Fund. Fees 
will be borne by the Fund daily on pro rata basis. 

 
h. Fees for Publishing the Information on Tadawul Website: 

An amount of SR 5,000 will be paid annually for publishing 
information on Tadawul website. The fees will be 
proportionately divided according to the number of the days 
of the year, and fees will be paid every 12 months. 

 
i. Taxes and Other Regulatory Fees: The Fund will be charged 

any taxes or fees imposed on the fund relating to its 
activities, including but not limited to Value Added Tax and 
other fees and taxes, if applicable. In all cases, only actual 
fees and expenses will be deducted. 

 
 

Complete expenses details are set out in Appendix (1), the Financial 
Disclosure, attached to these Terms and Conditions. 

 
14-Dealing (brokerage) Expenses: 
The Fund bears all dealing expenses and charges incurred in selling and 
buying Saudi stocks as well as any other legitimate fees that may be 
imposed by the CMA and the dealing broker. 
 
15-Subscription Fees:  
 The Fund does not charge subscription fees.  
  
16-Fund Board of Directors ("the Board"): 
The Fund is managed by a board of directors (the Board) consisting of five 
members, including the Chairman and two independent members.  The 
Board members term shall not exceed five years. The Fund Manager 
reserves the right to change the composition of the Board, subject to the 
CMA’s approval. Unit holders will be notified of any such change. The term 
of the first Board shall commence from the date the CMA approves the 
establishment of the Fund. 
 
        1-The Fund's Board of Directors are:  

a) Mr. Beshr Mohammed Burhanuddin Yasin Bakheet  
(Chairman – Non-Independent )   
Board member of Osool & Bakheet Investment Company, the 
Fund Manager. Obtained a Master Degree in Engineering 
Management from Keio University in Japan in 1987G. He is a 
board member of “Osool & Bakheet Saudi Trading Equity Fund¨، 
and “Osool & Bakheet IPO Trading Fund Sharia Compliant ". 

 
b) Mr.Mazin Mohammad Nasser Al-Dawood  

(Non-Independent Member) 
Chief Executive Officer Of Osool & Bakheet Investment Company. 
Obtained a Bachelor degree in Business Administration with 
Finance emphasis from Portland State University U.S.  and a 
Master degree in Management from City University – Cass 
Business School in U.K.  He is a board member of “Osool & 
Bakheet Saudi Trading Equity Fund”, and “Osool & Bakheet IPO 
Trading Fund Sharia Compliant“. 

 

c) Mr. Amer Afif Mohammed Al-Mahmassani (Non Independent 
Member) 
Consultant, engineer and businessman. He owns Al Mehmesani 
Engineering Consultancies Bureau in Riyadh, Kingdom of Saudi 
Arabia. He obtained an MA degree in Civil Engineering from the 
University of Texas, United States in 1984, and B.Sc. in Civil 
Engineering from the American University of Beirut, Lebanon, in 
1982. He is a board member of “Osool & Bakheet Saudi Trading 
Equity Fund”, ¨and “Osool & Bakheet IPO Trading Fund Sharia 
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و صندوق  صندوق "أصول و بخيت للمتاجرة باألسهم السعودية"
"أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم االصدارات األولية المتوافقة مع 

 الضوابط الشريعة".
 

 
 

 ""عضواً مستقالً طارق عبدهللا حمد  القرعاوي أ.
d( لالستشارات المالية  المالك والرئيس التنفيذي في شركة اضفاء

واالدارية  حاصل على الماجستير في المحاسبة  من جامعة" جورج 
واشنطن"  ويشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية  في شركة 

وعضو   CFMسالمة للتامين ، وحاصل على شهادة مدير مالي معتمد
في  ،وهو عضو .IMAالجمعية االمريكية للمحاسبين االداريين 

و ق "أصول و بخيت للمتاجرة باألسهم السعودية" مجلس إدارة صندو
صندوق "أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم االصدارات األولية المتوافقة 

 مع الضوابط الشريعة".
 

 
 "محمد عبدهللا الدويش "عضواً مستقالً عبدهللا أ.

e(  شركة س فيرئيالنائبITA Agri Ltd شركة . عمل سابقاً في
مجال الصفقات و خبرة في  ،لديهالسعودي الفرنسي كابيتال 

العمليات (مثل االكتتابات العامة األولية، االندماج واالستحواذ، 
األسواق المالية للدين، الطروحات الخاصة، إصدار الحقوق) فضالً عن 

. حاصل على درجة البكالوريوس في عمليات التمويل التجاري 
عضو في  ،وهوم2005بأمريكا عام  والية بورتالندالمالية من جامعة 

و  مجلس إدارة صندوق "أصول و بخيت للمتاجرة باألسهم السعودية
صندوق "أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم االصدارات األولية المتوافقة 

 مع الضوابط الشريعة". 
 

 مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة: -2
 تكون المكافآت المالية ألعضاء مجلس إدارة الصندوق على النحو التالي:

 
a( مكاف) ليس موظف في لایر) لكل عضو  30,000ئة سنوية بقيمة

 أعضاء. أربعةو الذي يبلغ عددهم  الشركة
 

b( ) 5يجب أن ال تزيد إجمالي المكافآت السنوية لكل عضو عن (%
 من رسوم اإلدارة السنوية للصندوق.

 
c(  مـن  المـوظفين فـي لن يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق

ير عضويتهم فـي مجلـس إدارة أي مكافآت أو بدالت نظ الشركة
 الصندوق.

 
 

d(  توزع الرسوم المستحقة على الصندوق بشكل تناسبي علـى
أيام السنة، ويتم دفع الرسـوم الفعليـة ألعضـاء مجلـس اإلدارة 

 12كـل  وغير المستقلين من غير موظفي الشـركة المستقلين
 شهر. 

 
e(  تكــاليف الســفر إذا دعــت الحاجــة لحضــور االجتماعــات ألعضــاء

  اإلدارةمجلس 
 

 
 مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة:  -3

وليات أعضــاء مجلــس إدارة الصــندوق، علــى ســبيل تشــمل مســؤ
 تي:المثال ال الحصر، اآل

a.  الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي
 يكون الصندوق طرفاً فيها.

b.  اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، المصادقة على أي تضارب
يفصح عنه مدير الصندوق وفقاً لالئحة صناديق  مصالح

 االستثمار.
c.  االجتماع مرتين سنوياً على األقل مع مسؤول المطابقة

وااللتزام (لجنة المطابقة وااللتزام) لدى مدير الصندوق 
ومسؤول التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه، 

نظمة للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واأل
 المتبعة.

d. .إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه 
e.  التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق بالئحة

 صناديق االستثمار.
f.  حقق مصلحة يالتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما

Compliant“. 
 
 
 
 

 

d) Mr. Tareq Abdullah Hamad Al-Garaawy (Independent Member) 
Co-Founder and Chief Executive Officer at IDFA Management & 
Financial Consultants Obtained a Master Degree in Accounting 
from George Washington University. He is the Chairman of the 
Executive Committee at Salamah Cooperative insurance Co. He 
holds a Certificate in Financial Management (CFM) and a member 
of the institute of management Accounting (IMA).  He is a board 
member of “Osool & Bakheet Saudi Trading Equity Fund”, and 
“Osool & Bakheet IPO Trading Fund Sharia Compliant ". 

 
e) Mr. Abdullah Mohammed Abdullah Al-Deweesh 

( Independent Member) 
Vice President in ITA Agri Ltd company. He previously worked in 
Saudi Fransi Capital; He has experience in the field of transactions 
and operations (Such as initial public offerings, merger and 
acquisition, debt capital market, private issue, rights issue) As 
well as Commercial finance operations. He holds a bachelor's 
degree in Finance From Portland State University, America in 
2005. He is a board member of “Osool & Bakheet Saudi Trading 
Equity Fund”، and “Osool & Bakheet IPO Trading Fund Sharia 
Compliant ". 

 
         2-The Remuneration  and Allowances of the Board of Directors: 
 

The remuneration for members of the Fund’s Board is as follows: 
a. Annual remuneration of SAR 30,000 for each Four members 

who are not an employee in the Company. 
b. The total annual remuneration for each member shall not 

exceed 5 % of the annual Fund’s management fees. 
 

c. The company employees who are Board members shall not 
receive any remuneration or allowances in return for their 
membership in the Fund's Board. 

 
d. The Board members remuneration shall be paid annually to 

independent members and non-independent members who 
are not employees in the company and borne by the Fund 
daily on a pro rata basis. 

 
 

e. Travel expenses (if need arises) for meetings attendance 
shall be paid to the members of the Fund’s Board. 

 
         3-Board of Directors Responsibilities : 

The Board responsibilities include, but are not limited to, the 
following: 

a) Approving all contracts, resolutions and material reports 
that the Fund is party to. 

b) Overseeing and, where appropriate, ratifying any Conflict of 
Interest the Fund Manager discloses according to the 
Investment Funds Regulations. 

c) Meeting at least twice a year with the Fund Manager's 
compliance officer, compliance committee, anti-money 
laundering and anti-terrorist financing officers to ensure the 
compliance of the Fund Manager with all applicable rules 
and regulations. 

d) The approval of any recommendations submitted by the 
liquidator, if such liquidator was appointed. 

e) Ensuring that all Fund Terms and Conditions are 
comprehensive and in compliance with the Investment 
Funds Regulations. 

f) Ensuring that the Fund Manager carries out his obligations 
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مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام الئحة 
 صناديق االستثمار.

g. لعمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات ا
 فيه.

 
 إجراءات التصويت ألعضاء مجلس إدارة الصندوق: -4

يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة خطية من رئيسه قبل الموعـد 
علـى األقـل، ويجـب تقويميـاً المحدد لالجتماع بخمسة عشـر يومـاً 

ب ذلـك اثنـان على رئيس المجلس أن يدعو إلى االجتماع متى طلـ
تقـل اجتماعـات المجلـس عـن اجتمـاعين  من األعضاء، ويجب أن ال

سنوياً، وتعقد اجتماعات المجلس في مقر مدير الصندوق أو في أي 
مكان آخر يقرره المجلس. وال يكون اجتماع المجلـس صـحيحاً إال إذا 
حضره نصف أعضاء المجلس على األقل بمن فيهم رئيس المجلـس 

دارة عضـواً ألعضاء، وفي حال إنابة عضو مجلـس اإلأو من ينيبه من ا
آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكـون اإلنابـة بالضـوابط 

 اآلتية:
 

 
a.  .أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة 
b.  ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر مـن عضـو واحـد

 .في حضور ذات االجتماع
c. ألعضاء الحاضرين باألصالة تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء ا

واإلنابة، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه 
 .رئيس المجلس

 

 

 مدير الصندوق:-17
بخيــت االســتثمارية "مــدير الصــندوق" ســجل تجــاري رقــم  شــركة أصــول و

بنــاًء علــى الئحــة األشــخاص المــرخص لهــم مــن هيئــة رخــص ، )1010219805(
 –الرياض )، العنوان: 08126 -07(رقم  األصولإدارة  نشاطالسوق المالية لمزاولة 

 63762ص.ب.  دور الميـزانين –بـرج البحـرين  –حـي العليـا  –طريق الملـك فهـد 
فــاكس  966-11-419-1797المملكــة العربيــة الســعودية، هــاتف:  11526الريــاض 

ـــي  1899-419-11-966 ـــع االلكترون ـــدير   ، www.OBIC.com.saالموق ـــر "م ويعتب
" أجيراً لدى الصندوق، ويحصل مقابل إدارته على رسوم اإلدارة (كما هو الصندوق

 ) اإلفصاح المالي).1موضح في الملحق (
 

 أمين الحفظ:-18
بخيـــت االســـتثمارية "أمـــين الحفـــظ" ســـجل تجـــاري رقـــم  شـــركة أصـــول و 

بناءاً على الئحة األشخاص المرخص لهم من هيئة السوق  رخص) 1010219805(
طريق الملك  –الرياض العنوان:  )،08126 -07ة نشاط الحفــظ رقم (المالية لمزاول

 11526الريـاض  63762. ص.ب. دور الميـزانين –برج البحـرين  –حي العليا  –فهد 
 966-11-419-1899فـاكس  966-11-419-1797المملكة العربية السعودية، هاتف: 

 www.OBIC.com.saالموقع االلكتروني 

 
 مراجع الحسابات:-19

KPMG 11663الريـــاض  92876، ص.ب. "مراجـــع الحســـابات" شـــركاهالفـــوزان و 
-11-874-8600، فـاكس: 966-11-874-8500المملكة العربيـة السـعودية، هـاتف: 

. ولمجلس إدارة الصندوق الحق في تغيير مراجع الحسابات بعد إخطار هيئة 966
 السوق المالية، وسيتم إشعار مالكي الوحدات بذلك.

 
 المالية والجداول المتممة لها: القوائم-20

ســيتم إطــالع مــالكي وحــدات الصــندوق والعمــالء المحتملــين بــالقوائم الماليــة 
) يومـاً 90السنوية المراجعة للصندوق مجاناً وذلك بنشرها خالل مـدة ال تتجـاوز (

ــاً  ــندوق تقويمي ــدير الص ــاص بم ــي الخ ــع اإللكترون ــي الموق ــام ف ــة الع ــن نهاي م
www.OBIC.com.sa     ق البريـد فـي حـال طلبهـا، وسـيتم إعـداد أول عن طريـأو

. كمـا سـيقوم مـدير 2008قوائم ماليـة سـنوية للصـندوق ابتـداًء مـن نهايـة عـام 
) يومـاً 45الصندوق بإعداد قوائم مالية نصف سـنوية مفحوصـة للصـندوق خـالل (

من نهاية نصف السنة، وسيتم إطالع مالكي وحدات الصـندوق والعمـالء تقويمياً 
محتملين مجاناً من خـالل الموقـع اإللكترونـي الخـاص بمـدير الصـندوق أو عـن ال

إعــداد أول قــوائم ماليــة نصــف ســنوية طريــق البريــد فــي حــال طلبهــا، وســيتم 
 .2008مفحوصة ابتداًء من نهاية النصف األول من عام 

 
 خصائص الوحدات وأرباحها:-21

ق ذاتهـا، ولـن يـتم توزيـع ينقسم الصندوق لوحدات لها القيمة والمميزات والحقو

in the best interest of the Unit Holders, in accordance with 
the Terms & Conditions of the Fund & with Investment 
Funds Regulations.  

g) To act for the benefit of the Fund and its Unit Holders. 
 

            4-Voting by the Board of Directors: 
 The Board of Directors shall meet following a written invitation 
issued by the Chairman at least 15 Calendar Days prior to the 
date set for the meeting.  The Chairman of the Board shall call 
for a Board meeting if requested by any two Board members. 
The Board shall meet at least twice a year and the meetings will 
take place at the Fund Manager’s headquarters or at any other 
venue as decided by the Board.  A Board meeting can take place 
only if attended by at least 50% of the members, including the 
Chairman or his proxy from the Board members. In the event 
that a member of the Board appoints another member as a 
proxy to attend a Board meeting on his behalf, such proxy shall 
fulfill the following conditions: 

a. The proxy shall be made in writing ; 
b. A member of the Board may not act on behalf of more than 

one member in attending the same meeting. 
c. The Board's resolutions shall be adopted with the approval 

of the majority vote of the members present in person or 
represented by proxy. In case of a tie, the Chairman shall 
have the casting vote. 

 
17-Fund Manager: 
Osool & Bakheet Investment Company, (the Fund Manager), Commercial 
Registration No. (1010219805), Licensed under CMA Authorized Persons 
Regulation, to provide management service, License No. (08126-07), 
address: Riyadh - King Fahad Road - Olaya district - Bahrain Tower - 
mezzanine floor, P. O. Box 63762 Riyadh 11526, Kingdom of Saudi Arabia, 
Tel +966-11-419-1797, Fax +966-11-419-1899, web site www.OBIC.com.sa. 
The Fund Manager is an employee of the Fund and is paid a management 
fee in consideration for its management services (as defined in Appendix 
"1", Financial Disclosure). 
 
18-Custodian: 
Osool & Bakheet Investment Company, (the Custodian), Commercial 
Registration No. (1010219805), Licensed under CMA Authorized Persons 
Regulation to provide custody service, License No. (08126-07), address: 
Riyadh - King Fahad Road - Olaya district - Bahrain Tower - mezzanine floor,, 
P. O. Box 63762 Riyadh 11526, Kingdom of Saudi Arabia, Tel +966-11-419-
1797, Fax +966-11-419-1899, web site 2TUwww.OBIC.com.saU2T. 
 
19-Auditors: 
KPMG Al Fozan & partner (“the Auditor”) P. O. Box 92876, Riyadh 11663, 
Kingdom of Saudi Arabia, Tel +966-11-874-8500, Fax +966-11-874-8600. The 
Fund’s Board of Directors reserves the right to change the Auditors subject 
to CMA notification. Unit holders shall be notified of such change. 
 
20-Financial Statements: 
The annual audited financial statements shall be made available to current 
and potential Unit Holders for free and will be posted within a period not 
exceeding 90 Calendar Days from year end on the Fund Manager’s website, 
www.OBIC.com.sa, and by mail upon request. The first annual financial 
statements of the Fund shall be prepared following year end 2008G. 
Additionally, the Fund Manager will prepare semiannual unaudited financial 
statements for the Fund within 45 days from mid-year end and make them 
available for current and potential Unit Holders on the Fund Manager's 
website, and by mail upon request, starting after mid-year 2008G. 
 
21-Fund Units and Dividends:  
The Fund is divided into units of equal value, benefits, and rights.  No 

http://www.obic.com.sa/
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أي أرباح على المشتركين، بل سيعاد اسـتثمار األربـاح فـي الصـندوق. وبمـا أن 
الصــندوق مملــوك مــن قبــل المشــتركين فــإنهم يتشــاركون فــي ربــح وخســارة 

 الصندوق كل بنسبة ما يملكه من وحدات في الصندوق. 
 
 
 
 

 الطرح األولي:-22
صـفر  23فترة أسـبوعين تبـدأ بتـاريخ:  ستتم عملية االكتتاب في الصندوق خالل

 15هـ الموافق 1429ربيع األول  7م وتنتهي بتاريخ 2008مارس  1هـ الموافق 1429
م، وسيكون سـعر الوحـدة عنـد التأسـيس هـو (لایر واحـد) وسـيتم 2008مارس 

استثمار جميع األموال المحصلة خالل فترة االكتتاب في أدوات مالية ذات مخاطر 
 10,000تتاب خـالل فتـرة الطـرح األولـي هـو ن الحد األدنى لالكمنخفضة. وسيكو

(عشرة آالف) لایر سعودي، أما بالنسبة للحد األعلى لالكتتاب للمشترك خـالل 
فترة الطرح األولي فهو غيـر محـدود نظـراً لعـدم وجـود سـقف لحجـم الصـندوق. 

نـى وسيبدأ عمل الصندوق فور نهايـة عمليـة االكتتـاب. ولـن يكـون هنـاك حـد أد
 المحصلة من االكتتاب لبدء عمل الصندوق. إلجمالي المبالغ

 
 
 

 استثمار مدير الصندوق في الصندوق:-23
عند بدء الصندوق يمكن لمدير الصندوق وفقـاً لتقـديره الخـاص، المشـاركة فـي 
الصندوق كمستثمر، ويحتفظ مدير الصندوق بحقه في تخفيض مشاركته كلياً أو 

باإلفصـاح فـي نهايـة كـل  اً وسيقوم مـدير الصـندوقجزئياً متى رأى ذلك مناسب
 سنة عن أي استثمار له في الصندوق.

 
 
 

 إجراءات االشتراك واالسترداد للصندوق:-24
a. : ــراءات االشــتراك ــروط  إج ــذه الش ــع ه ــى المشــترك توقي ــب عل يج

يقــوم واألحكــام عنــد اشــتراكه فــي المــرة األولــى فقــط، فــي حــين 
قدمـه يو لكل عملية اشـتراك "اكاشتر"طلب بتعبئة نموذج  المشترك

 إلى مدير الصندوق.
 

 

b. : عند طلب المشترك استرداد كـل أو بعـض قيمـة  إجراءات االسترداد
وحداته، يقوم المشترك بتعبئة نموذج طلـب االسـترداد ويقدمـه إلـى 
مدير الصندوق. ويجب على المشترك في حال استرداد بعـض قيمـة 

المتبقـي المـذكور فـي المـادة  وحداته االحتفاظ بالحد األدنى للرصيد
 من هذه الشروط واألحكام. ) "االشتراك"6(

 

 
c. ويقبــل يوميـاً  يمكـن االشـتراك فـي الصـندوق :االشـتراك قبـول أيـام .

االشتراك في الصندوق بعد تقديم طلب االشتراك ودفـع كامـل قيمـة 
،  وهـو الموعـد النهـائي للقبـولسـوق القبل موعد إغـالق االشتراك 

 إلغالق يوم التعامل التالي. اك بسعر الوحدةوسيكون االشتر
 

 
d. ويقبـل يوميـاً  يمكـن االسـترداد مـن الصـندوق :أيام قبـول االسـترداد .

قبل موعد إغـالق االسترداد من الصندوق بعد تقديم طلب االسترداد 
، وسيكون االسـترداد بسـعر و هو الموعد النهائي لالستردادسوق ال

 . التاليالتعامل الوحدة إلغالق يوم 
 

e.   :استخدام أموال مدير الصندوق لتمويل عمليات االسترداد 
i.  إذا كانت األموال المتوافرة في حساب صندوق االسـتثمار

غيــر كافيــة لتغطيــة طلبــات االســترداد، يجــوز لمــدير 
الصندوق استخدام موارده الخاصـة أو مـوارد أي تـابع لـه 

 لتغطية هذه الطلبات.
ii.  أي تـابع لـه مـوارده في حالة استخدام مدير الصـندوق أو

الخاصــة لتغطيــة طلبــات االســترداد فــي أي صــندوق 
استثمار، يجوز تسديد تلك األموال لمـدير الصـندوق مـن 
ـــترداد،  ـــتثمار المخصـــص لالس حســـاب صـــندوق االس
باإلضافة إلى عمولة يتم حسـابها علـى أسـاس السـعر 

 السائد في السوق.
 
 

dividends shall be distributed and profits shall be reinvested in the Fund.  
The Fund is owned by  its Subscribers. The Subscribers share in the Fund’s 
profits and losses in proportion to their percentage holding of the Fund’s 
Units. 
 
 
 

22-Initial Offering: 
Subscription in the Fund shall take place for two weeks commencing 23 
Safar 1429H, corresponding to March 1, 2008G, and ending on 7 Rabia Awal 
1429H, corresponding to March 15, 2008G. The Unit price upon 
commencement shall be SAR 1, one Saudi Riyal. All subscription moneys 
received during this subscription period shall be invested in low-risk 
financial instruments. The minimum initial amount per subscriber is SAR 
10,000 (Ten Thousand Saudi Riyals). There is no maximum subscription limit 
during the subscription period as the Fund size has no set ceiling. The Fund 
shall commence operation immediately following the completion of the 
subscription period. No minimum size for total subscribed is required for 
the Fund to commence operations. 
 
23-The Fund Manager Investment in the Fund: 
Upon commencement of the Fund’s operations, the Fund Manager may, at 
its sole discretion, participate in the Fund as an investor. The Fund Manager 
reserves the right to exit its investments partially or in full as it sees fit. The 
Fund Manager shall disclose its investments in the Fund at the end of each 
year. 
 
  

24-Subscription and Redemption Procedures: 
a. Subscription Procedures:  Applicants must sign these Terms & 

Conditions with their first subscription and submit them to the 
Fund Manager. Follow on subscriptions require just a subscription 
form. 

 
b. Redemption Procedures: To redeem all or part of their Units, the 

Subscriber shall complete a redemption form and submit it to the 
Fund Manager. In the event of partial redemption, a subscriber 
shall maintain the minimum investment amount as specified 
under Article 6 (Subscription) of these Terms and Conditions. 

 
c. Subscription Days: Subscription into the Fund is Daily and shall be 

accepted only if a duly completed subscription form is submitted 
and subscription amount is paid in full before the Market is 
closed. Subscriptions will be processed using the Unit closing 
price of the next Dealing Day. 

 
d. Redemption Days: Redemption of units in the Fund can be made 

every Daily and shall be accepted if a duly completed redemption 
form is submitted before the Market is closed. Redemption will 
be processed using the Unit closing price of the following Dealing 
Day. 

 
e. Use of  the Fund Manager’s Cash to Fund Redemptions: 

i. Where the cash available in the account of the Fund is 
insufficient to meet redemption requests, The Fund 
Manager may, but is not obligated to, utilize its own 
resources or those of an affiliate to meet such 
redemptions. 

ii. If the Fund Manager, or an affiliate, has used its own 
resources to meet redemption requests of the Fund, 
the Fund Manager may be repaid from the redemption 
account of the Fund the amounts owed plus a 
commission calculated at prevailing market rates. 

 
 



 
 

 

Version 1.7 - 14-  1.7نسخة  

 

f. :سوق الهو كل يوم تعمل فيه  يوم التعامل. 
 

g. الصـندوق تأجيـل  يجـوز لمـدير يل عمليـات االسـترداد:تأج
ــي  ــندوق االســتثمار ف ــن ص ــترداد م ــب اس ــة أي طل تلبي

 :ةت اآلتيالحاال
 

i.  إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لمـالكي
%) 10الوحدات والمطلوب تلبيتها فـي أي يـوم تعامـل (

 أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق.
ii. سـوق أو أي أصـول أخـرى الفـي  إذا تم تعليق التعامل

 يملكها الصندوق.
iii.  سـوق بحيـث يتعسـر الفي حال حـدوث صـعوبات فـي

 استرداد أو تقويم وحدات الصندوق.
 

iv.  سوق.الفي حال تأخر إدراج األسهم المكتتب بها في 
 

v. ي في حال عدم تمكن الصندوق مـن بيـع األسـهم التـ
 يملكها ألي سبب من األسباب الخارجة عن إرادته.

 
 

م تنفيذ طلبات االسترداد في أقرب يوم تعامل الحق ممكن، كما سـيتم وسيت
التعامل مع طلبات االسترداد المؤجلة بالنسبة والتناسب، وسيتم تحويل مبلغ 

  االسترداد إلى حساب المشترك في أقرب فرصة ممكنة.

 
h. :يحق لمـدير الصـندوق رفـض أي طلـب اشـتراك فـي  رفض االشتراك

.  بيق  المشترك ألنظمة ولـوائح الهيئـةفي حال عدم  تطالصندوق 
أيـام  ثالثـة ويتم إرجاع قيمة االشـتراك إلـى حسـاب العميـل خـالل

) 51عمل من تـاريخ تقـديم قيمـة االشـتراك وذلـك حسـب المـادة (
"أهلية االستثمار" في الباب التاسـع "طـرح الوحـدات واسـتردادها" 

 الية".في "الئحة صناديق االستثمار التابعة لهيئة السوق الم
 

 

i. يحق لمدير الصندوق وقـف قبـول  :تحديد السقف األعلى لحجم الصندوق
طلب اشتراك إذا تجاوز حجم الصندوق قيمة يتعذر معها الحصول على  أي

تخصيص حصة مناسبة من اإلصدارات األولية مما قد يعيـق تحقيـق عائـد 
 مجد للصندوق.

 
 
 

 
 تقويم أصول الصندوق واإلعالن عنها:-25

حسب أسعار اإلغالق اليومية لألسهم  كل يوم عملأصول الصندوق  يتم تقويم
المملوكة في الصندوق، وفي حال عدم وجود سعر تداول لبعض أو كل األسـهم 
المملوكة في الصندوق، فإنه يتم استخدام سعر االكتتاب، ويـتم حسـاب سـعر 

م المصـاريف والرسـوم بعـد خصـالوحدة بقسمة صـافي قيمـة أصـول الصـندوق 
على إجمالي عدد الوحدات القائمة فـي ذلـك اليـوم. ويـتم اإلعـالن حقة المست

والموقـع  عن سعر الوحدة بعد التقويم عبر الموقـع اإللكترونـي لمـدير الصـندوق
ـــيم إال أن . الرســـمي لســـوق األســـهم الســـعودية الســـعر المســـتخدم لتقي

لنسـبة ، وبا24هو "يوم التعامل" كما ورد فـي الفقـرة  االشتراكات واالستردادات
للسوق الموازي (نمو) و في حاالت استثنائية، يتم تقيـيم األوراق الماليـة فـي 
الصندوق من قبل مـدير الصـندوق و وفـق إجـراءات التسـعير التـي وافـق عليهـا 

 مجلس إدارة الصندوق و الحاالت تكون كالتالي:
 تعذر الحصول على سعر إغالق. -
 سعر العادل.ال توجد تداوالت كافية على السهم تعكس ال -

 

 
 

 رسوم االسترداد المبكر:-26
يومـاً  30في حالـة طلـب اسـترداد مبـالغ أو وحـدات لـم يمـض علـى اشـتراكها 

% مــن "مبلــغ 1.75يســتوفي الصــندوق رســم اســترداد مبكــر بنســبة  تقويميــاً 
ويتم إعفاء المشتركين من هذه الرسوم عند احتفاظهم بوحـداتهم االسترداد"، 

سـيتم حصـر الوحـدات فـي االشـتراك و كثر فـي الصـندوق.يوما تقويمياً فـأ 30ل
 ).FIFOالوحدات المشتراة أوالً تسترد أوالً (واالسترداد بطريقة 

 
 

f. Dealing Day: Every Business Day of the Market. 
 

g. Delay of Redemptions: The Fund Manager may delay  any 
redemption request under the following circumstances: 

 
i. If redemption requests, submitted by Unit Holders for any one 

single Dealing Day, equal 10% or more of the Fund’s net asset 
value. 

ii. If trading on the Market or in any of the Fund’s underlying 
assets is suspended. 

iii. Any disruptions in the Market due to which redemption or 
valuation of the Fund’s Units become impossible. 

iv. If the listing of the shares subscribed to in the Market is 
delayed. 

 
v. If the Fund is unable to sell the shares held by it for any reason 

beyond its control.  
 

In any such event, redemptions will be executed on the following 
Dealing Day if possible.  Deferred redemption applications will be 
processed on a pro rata basis.  Redemption proceeds will be 
credited to Subscribers’ respective accounts as soon as possible. 

 
h. Refusal of Subscription: The Fund Manager reserves the right to 

refuse any subscription application when the client Non-
compliance with CMA rule and regulation, in which event 
subscription amounts shall be credited back to the client account 
within three Business Days from the date the subscription 
application was received, subject to Article 51, (Eligibility to 
Invest), part 9, (Offering and Redemption of Units), of the 
Investment Funds Regulations issued by the CMA. 

 

i. Setting an Upper Limit for Fund’s Size: The Fund Manager 
reserves the right to stop accepting any subscription  applications  
if the Fund net asset value becomes an obstacle to receiving 
appropriate allocation of shares in initial public offerings and 
impacting potential returns of the Fund. 

 
 
 
25-Net Asset Value Calculation and Publication: 
Fund's assets shall be valued every Business Day based on the daily closing 
prices of the Fund’s underlying shares. In case a trading price is not available 
for some or all shares held, the offering price will be used.  The Unit price is 
calculated by dividing the net asset value of the Fund, after deducting all 
expenses and accrued fees, by the total outstanding Units on that day. The 
Unit price is announced every day through the Fund Manager’s website and 
the TADAWUL website.  Dealing Day Unit price will be used to calculate 
subscriptions and redemptions as specified in Article 24 above, In some 
cases in the parallel market (Nomu) and in exceptional cases, the securities 
are evaluated in the Fund by the Fund Manager and according to the pricing 
procedures approved by the Fund Board and the cases are as follows: 

- Unable to get closing price. 
- There are not enough trading on the stock to reflect the fair price. 

 
 
26-Early Redemption  Fees: 
Applications to redeem Units before 30 Calendar Days of subscription are 
subject to an early redemption charge of 1.75% of the redemption 
proceeds. Unit holders shall not pay this fee if the Units are kept for at least 
30 Calendar Days in the Fund.  Subscription and redemption of Units shall 
be made on a first in first out (FIFO) basis. 
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 التصفية وتعيين مصف:-27
لهيئة السوق المالية صالحية تعيين مدير بديل أو مصف أو اتخاذ أي تـدبير تـراه 

 ة السوق المالية.من هيئمناسباً وذلك وفقاً لالئحة صناديق االستثمار الصادرة 
 
 

 إنهاء الصندوق:-28
يحتفظ مدير الصندوق بحق إنهـاء الصـندوق دون أن يترتـب علـى ذلـك أي جـزاء 
علــى أي طــرف مشــارك، وذلــك بتوجيــه إشــعار يرســل إلــى المشــتركين بعــد 

مـن إنهـاء تقويميـاً الحصول على موافقة هيئة السوق المالية قبل سـتين يومـاً 
تصـفية الصـندوق وتـوزع حصـيلة التصـفية علـى حالة يتم الصندوق وفي هذه ال

 المشتركين وفق مساهمتهم في الصندوق.
 
 

 :"الوحدات ومالكفي الصندوق " للمشتركينتقديم التقارير -29
 قصـىكـل ثالثـة أشـهر كحـد أ لمشتركينسيقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير ل

 تتضمن المعلومات اآلتية:
a( وق.صافي قيمة أصول وحدات الصند 
b(  وصــافي  المشــتركعــدد وحــدات الصــندوق التــي يملكهــا

 قيمتها.
c( التي نفذها المشتركصفقات السجل ب. 
d( :كما يقدم مدير الصندوق القوائم التالية عند صدورها 

 
 .i القـــوائم الماليـــة النصـــف ســـنوية المفحوصـــة

 للصندوق.
 .ii.القوائم المالية السنوية المراجعة 

 
الهـاتف نوان البريدي و/أو البريـد اإللكترونـي و/أو وسيتم إرسال التقارير على الع

و/أو الفــاكس كمــا هــو مبــين فــي نمــوذج فــتح الحســاب إال إذا تــم إشــعار مــدير 
الصندوق بأي تغيير في العنوان. ويجب إخطار مـدير الصـندوق بـأي أخطـاء خـالل 

ادرة من إصدار تلك التقارير وبعد ذلك تصبح التقـارير الصـتقويمياً ) يوماً 60ستين (
 دير الصندوق نهائية وحاسمة. عن م

 
 

 تضارب المصالح:30-
للحيلولة دون قيـام أي حالـة تتضـارب فيهـا مصـالحه مـع مدير الصندوق سعى ي

دائمـاً، المشـتركين األولوية لمصالح مدير الصندوق عطي ي، ومشتركينمصالح ال
علـى آخـر. مشترك على حد سواء دون تقديم مشتركين ع اليعامل جميكما س

سـيقوم مـدير الصـندوق بتقـديم اإلجـراءات التـي سـتتبع لمعالجـة تضـارب كما 
المصالح عند طلبها. الجدير بالذكر أن مدير الصندوق يحظر على جميع موظفيـه 

فـي بشـكل مباشـر أو أقربائهم من الدرجة األولى (الزوجة واألوالد) من التداول 
 ب المصالح.أسواق األسهم التي يستثمر فيها الصندوق تجنبا لتضار

 
 
 
 

 سياسات حقوق التصويت:31-
بعد التشاور مع مسؤول المطابقة وااللتزام، يوافق مجلس إدارة الصندوق علـى 
السياسـات العامـة المتعلقــة بممارسـة حقـوق التصــويت الممنوحـة للصــندوق 
بموجب األوراق المالية التي تشكل جزءاً من أصوله. ويقرر مدير الصندوق طبقـاً 

أي حقوق تصويت بعـد التشـاور مـع مسـؤول  رسة أو عدم ممارسةلتقديره مما
 المطابقة وااللتزام.

 
 

 تعديل شروط وأحكام الصندوق:32-
إن األحكام والشروط المبينة في هذه االتفاقية تعتبر سارية المفعول ما لم يجر 

 ويخضع ذلك للشروط التالية: ،عليها مدير الصندوق تعديالً جوهرياً 
a. قة هيئة السوق المالية.الحصول على مواف 
b.  مـن سـريان تقويميـاً  سـتين يومـاً تبليغ المشتركين خطياً قبـل

 مفعول التعديل.
 
 

 إجراءات الشكاوى:33-
إن اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشـكاوى سـيتم تقـديمها عنـد طلبهـا مـن قبـل 

 ،إلى مدير الصندوق بشـأن أي نـزاع ينشـأ/هيئة السوق المالية و/أو بطلب من
 إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية. ة الشكاوىتم إحالوسوف ي

 

27-Liquidation and Appointing of Liquidator: 
The CMA has the authority to replace the Fund Manager, appoint a 
liquidator or make other suitable arrangements as per the CMA Investment 
Funds Regulations. 
 
 
28-Termination of the Fund: 
The Fund Manager reserves the right to terminate the Fund with no 
penalties to any related party, subject to CMA’s approval, by sending a 
notice to Unit holders Sixty Calendar Days before termination, in which 
event, the Fund shall be liquidated and net proceeds distributed to Unit 
holders in proportion to their percentage holdings in the Units of the Fund. 
 
29-Reporting to Unit holders: 
The Fund Manager shall send a report at least every three months to the 
Subscribers  including the following information: 

a. Fund net asset value. 
b. Number of Units owned and Unit net asset value. 
c. Transactions statement of subscriptions and 

redemptions. 
d. Additionally the Fund Manager will provide the 

following financial statements as they are published: 
i. Semiannual un-audited financial statements. 
ii. Annual audited financial statements. 

 
 

Statements and report shall be sent to the postal address, and/ or e-mail, 
and /or telephone, and/or fax provided in the account opening form, unless 
the Fund Manager has been notified of any changes in such address.  Any 
errors or omissions in the statement should be brought to the attention of 
the Fund Manager within 60 (Sixty) Calendar Days from the statements 
date, otherwise the statements will be considered accurate and binding. 
 
30-Conflict of Interest: 
The Fund Manager will at all times seek to avoid any Conflict of Interest 
arising between the Fund Subscribers’ interests and the interests of the 
Fund Manager.  In case a Conflict of Interest arises, the Fund Manager will 
always give priority to the Subscribers’  interests over its own interests and 
ensure equal treatment of all Subscribers. The Fund Manager’s procedures 
for dealing with Conflict of Interest are available upon request. It is worth 
noting in this respect that the Fund Manager prohibits all its employees and 
their first degree relatives (wife & children) from direct dealing in stock 
markets where the Fund Manager invests in order to avoid any Conflict of 
Interest. 
 
31-Voting Rights Policies: 
The Fund’s Board of Directors, after consultation with the compliance 
officer, approves the general policies of proxy voting for the companies held 
by the Fund.  The Fund Manager, in consultation with the compliance 
officer, shall exercise its voting rights if it sees fit. 

 
32-Amendment of Fund's Terms and Conditions: 
The Terms and Conditions set out in this agreement shall be valid unless 
material amendments are made by the Fund Manager which will be subject 
to the following conditions: 

a. Approval of CMA. 
b. Notification to Unit holders of such amendments in writing 60 

days prior to amendments coming into effect. 
 

33-Complaints Procedure: 
Complaints procedures are available upon request by CMA and/ or by 
request to the Fund Manager in respect of any dispute.  Disputes are 
referred to the CMA’s Committee for Resolution of Securities Disputes. 
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 النظام المطبق:34-
تخضـع هــذه الشــروط واألحكــام لألنظمــة السـارية المعمــول بهــا فــي المملكــة 

 العربية السعودية.
 

 إقرار:35-
هذه الشروط واألحكـام مطابقـة ألحكـام الئحـة صـناديق  يقر مدير الصندوق بأن

ة لهيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية وتحتـوي االستثمار التابع
 على إفصاح كامل وصحيح بجميع الحقائق الجوهرية ذات العالقة بالصندوق.

 
 اللغة المعتمدة:36-

يمكن تحرير هذه االتفاقية باللغتين العربية واإلنجليزية. وفـي حالـة وجـود أي 
عربـي هـو الـذي يعتـد بـه اختالف في المعنـى بـين النصـين، يكـون الـنص ال

 والمرجع الحاسم.

34-Governing Law: 
The Terms & Conditions contained in this Information Memorandum are 
subject to the laws of the Kingdom of Saudi Arabia. 
 
35-Pledge 
The Fund Manager hereby confirms that these Terms and Conditions are in 
compliance with the Investment Funds Regulations issued by the Capital 
Market Authority in the Kingdom of Saudi Arabia and contain a complete 
and accurate disclosure of all material facts related to the Fund. 
 
36-Governing language.   
This Agreement may be executed in both English and Arabic. In case of any 
discrepancy between the English and Arabic texts, the Arabic text shall 
prevail. 

 
 

 
 
 

 الحصول على نسخة منها والتوقيع عليها:وتم لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام والمالحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء بها والموافقة عليها 
I/We hereby confirm that I/We have received, read, understood and signed the above Terms & Conditions of the Fund:  
 

 :Name   االسم:

 :Date التاريخ: :Signature  التوقيع:

    

 
 لى آله وصحبه وسلم.وبال التوفيق وصلى هللا على نبينا محمد وع

Allah is the purveyor of success. Peace be upon Prophet Mohammad and his companions. 
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 ) اإلفصاح المالي1الملحق (
Appendix (1) Financial Disclosure: 

 ملخص االفصاح المالي :  .1
 )1ملحق (

فيما يلي ملخص تقديري يوضح جميع المصاريف و الرسوم  .1
 لمتعلقة بالصندوق*:السنوية ا

 الرسوم و المصاريف التي يتحملها مالكي الوحدات: .1
 

نوع الرسوم 
 والمصاريف

 التوضيح

 ال يوجد رسوم االشتراك

رسوم االسترداد 
 المبكر

ــك الوحــدات عــن اســترداد 1.75 % تخصــم مــن مال
ــالل  ــتثمرة خ ــه المس ــن  30وحدات ــاً م ــاً تقويمي يوم

توجد رسـوم  شرائها، و تضاف لصالح الصندوق، و ال
يوماً تقويمياً مـن تـاريخ شـراء  30استرداد بعد مرور 

 الوحدات.

 ال يوجد رسوم االسترداد

 
 

الرسوم و المصاريف التي تدفع كنسبة مئوية من صافي أصول  .2
 الصندوق أو مبلغ ثابت من أصول الصندوق:

 

 التوضيح نوع الرسوم و المصاريف

 رسوم االدارة

في % سـنوياً مـن صـا2.00نسبة  
أصـــول الصـــندوق وتـــوزع بشـــكل 
تناسبي علـى أيـام السـنة و يـتم 

 خصمها يوميا. 

 مصاريف خدمات الحفظ

مــن صــافي أصــول  %0.50نســبة 
الصــندوق وتــوزع بشــكل تناســبي 
على أيـام السـنة  و يـتم خصـمها 

 يوميا.

  أعضاء مجلس اإلدارةمجموع مكافأة 
 

ــى  ــد أقص ــنوياً  30بح ــف لایر س أل
اإلدارة  % مــن رســوم5للعضــو أو 

أيهما أقل وتـوزع بشـكل تناسـبي 
علــى أيــام الســنة و يــتم خصــمها 

 يوميا.

 مصاريف التمويل

حسب السعر السائد في السوق 
و بشرط أن ال يتجاوز , حال وجودها

% مـن  10تمويل الصندوق نسـبة 
 صافي قيمة أصوله

 
 أتعاب مراجع الحسابات

 

ألـف لایر سـنوياً وتـوزع بشــكل  35
م السـنة  و يـتم تناسبي على أيـا

 خصمها يوميا

 مصاريف إعداد مؤشر استرشادي
 

لایر ســنوياً وتــوزع بشــكل  30,000
تناسبي على أيـام السـنة  و يـتم 

 .خصمها يوميا

 الرسوم الرقابية
 

لایر ســنوياً وتــوزع بشــكل  7,500
تناسبي علـى أيـام السـنة و يـتم 

 خصمها يوميا

رسوم نشر معلومات الصندوق على 
 موقع تداول

ــوزع بشــكل  5,000 لایر ســنوياً و ت
تناسبي علـى أيـام السـنة و يـتم 

 خصمها يوميا

 مصاريف التعامل
) مـن 4كما هو موضح في الفقرة (

 )1الملحق (
أتعاب خدمات تتعلق بسجل مالكي 

 الوحدات
 ال يوجد

 الرسوم  والضرائب
) من 10( كما هو موضح في الفقرة

 )1الملحق (
 

يتم خصم المصروفات الفعلية فقط وستذكر بشكل هذه االرقام تقديرية وس*
 تفصيلي في القوائم المالية السنوية للصندوق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. FINANCIAL DISCLOSURE SUMMARY 
Appendix No. (1) 

1. Following is an indicative summary of all annual fees and expenses 
related to the Fund * 
 

1. Fees and Expenses Borne by the Unitholders 
 

Explanation Type of Fees and 
Expenses 

None S bscription Fees 
1.75% which will be charged to the unitholders 
for redeeming his invested Fund Units within 30 
Calendar Days from their purchase and will be 
credited to the Fund’s account. There will be no 
redemption fees after the expiry of 30 Calendar 
Days from the date of purchase of the Fund 
Units. 

Early redemption 
fees 

None Redemption fees 

 
2. Fees and Expenses Paid as a Percentage of the Fund’s Net Assets 

Value or as a Fixed Amount of the Fund’s Assets  
 

Type of Fees and Expenses Explanation 

2.00% annually of the Fund’s net assets, 
which will be divided proportionally by 
the number of days of the year and will 
be deducted on a daily basis. 

Management fees 

0.5% annually of the Fund’s net assets, 
which will be divided proportionally by 
the number of days of the year and will 
be deducted on a daily basis. 

Custody fees 

A maximum of SR 30,000 annually for 
each director, or 5% of the management 
fees, whichever is lower, and will be 
divided proportionately by the number 
of days of the year and will be deducted 
on a daily basis. 

Total remuneration of the 
Board of Directors  

According to the prevailing market 
price, if any. Where borrowing is 
restricted up to 10% of the net asset 
value of the fund  

Financing expenses 

SR 35,000 annually, which will be 
divided proportionally by the number of 
days of the year and will be deducted on 
a daily basis.  

Auditor’s fees 

SR 30,000 which will be divided 
proportionally by the number of days of 
the year and will be deducted on a daily 
basis. 

Expenses of preparing the 
Benchmark 

SR 7,500 annually, which will be divided 
proportionally by the number of days of 
the year and will be deducted on a daily 
basis. 

Regulatory fees 

SR 5,000 annually, which will be divided 
proportionally by the number of days of 
the year and will be deducted on a daily 
basis. 

Fees for publication of the 
Fund’s information on 
Tadawul website 

As set out under Paragraph (4) of 
Appendix (1) Trading fees 

None Fees for services related 
to the record of 
unitholders 

As set out under Paragraph (10) of 
Appendix (1) 

Taxes and Other 
Regulatory Fees 

 
*These figures are approximate. Only actual fees will be deducted and will be 
mentioned in detail in the Fund’s annual financial statements. 
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 مثال توضيحي: .2

الجــدول التــالي يوضــح مثــال افتراضــي و توضــيحي الســتثمار عميــل فــي الصــندوق بمبلــغ 
ــافتراض أن حجــ 100,000 ــم تتغيــر طــوال الســنة ، و ب م الصــندوق فــي تلــك لایر ســعودي ل

ـــراض أن  10,000,000الفتـــرة هـــو  ـــر طـــوال الســـنة، و علـــى افت ـــم تتغي لایر ســـعودي و ل
ــد  ــندوق عائ ــق الص ــح 10.00يحق ــالي يوض ــدول الت ــتثمار . الج ــى االس ــنوي عل ــد س % عائ

حصــة مالــك الوحــدات مــن المصــاريف بالريــال الســعودي ســنوياً و ذلــك بنــاًء علــى المثــال 
 االفتراضي**

 
لمــذكور أعــاله هــو عائــد افتراضــي كمثــال توضــيحي فقــط، و ال يعنــي اطالقــاً أن **العائــد ا

 الصندوق سوف يحقق هذا العائد أو أي عائد آخر
 

 نوع الرسوم
نسبة الرسوم من 

 اجمالي قيمة االصول

قيمة الرسوم من 
اجمالي قيمة االصول 

(سنويا) بالريال 
السعودي " مبلغ 

 تقديري"

 0.00 %0.0000 رسوم االشتراك

 2,000.00 %2.0000 رسوم االدارة

 500.00 %0.5000 مصاريف خدمات الحفظ

أعضاء مجلس مجموع مكافأة 
 اإلدارة

 
0.3000% 300.00 

 أتعاب مراجع الحسابات
 

0.3500% 350.00 

مصاريف إعداد مؤشر 
 استرشادي

 
0.3000% 300.00 

 الرسوم الرقابية
 

0.0750% 75.00 

 رسوم نشر معلومات الصندوق
 على موقع تداول

0.0500% 50.00 

مصاريف أخرى (نسبة 
 افتراضية)

0.0001% 0.10 

 3,575.10 %3.5751 اجمالي الرسوم السنوية

 110,000 % + رأس المال10العائد االفتراضي 

 106,424.90 صافي االستثمار االفتراضي

 
 أساس حساب الرسوم و طريقة تحصيلها و وقت دفعها: .3

 
احتساب الرسوم و المصاريف طريقة نوع الرسوم  

 رسوم االدارة
تحسب بشكل يومي من اجمالي قيمة أصول الصندوق و 

 تدفع بشكل ربع سنوي
 النسبة المئوية) X(اجمالي األصول 

 مصاريف خدمات الحفظ
تحسب بشكل يومي من اجمالي قيمة أصول الصندوق و 

 تدفع بشكل ربع سنوي
 النسبة المئوية) X(اجمالي األصول 

أعضاء جموع مكافأة م
 تحسب بشكل يومي و تدفع سنوياً  مجلس اإلدارة

سنوياً  نصف تحسب بشكل يومي و تدفع أتعاب مراجع الحسابات  

مصاريف إعداد مؤشر 
 تحسب بشكل يومي و تدفع سنوياً  استرشادي

 تحسب بشكل يومي و تدفع سنوياً  الرسوم الرقابية
رسوم نشر معلومات 

ولالصندوق على موقع تدا  تحسب بشكل يومي و تدفع سنوياً  

)1) من ملحق (5كما هو موضح في الفقرة رقم ( مصاريف التعامل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Illustrative example  
The following table is an illustrative example for a SR 100,000 investment by a 
customer in the Fund which did not change throughout the year. This is 
assuming that the size of the Fund at that time was SR 10,000,000 that did not 
change throughout the year, and that the Fund will make a return of 10.00% 
per annum on the investments. The following table illustrates the share of the 
unit holders in the expenses in Saudi Riyals based on this example. ** 

 
** The return mentioned above is a hypothetical one and it is only an example, 
and it does not mean that the Fund will make this return or any other return: 
 

Type of Fees Percentage of Fees to 
the Total Asset Value 

Percentage of the 
Fees Amount to the 

Total Asset Value 
(Annual) in Saudi 
Riyals “Estimated 

Amount” 

Subscription Fees 0.0000% 0.00 
Management Fees 2.0000% 2,000.00 
Custody services 
expenses 0.5000% 500.00 

Total remuneration 
of the Board of 
Directors  

0.3000% 300.00 

Auditor’s fees 0.3500% 350.000 
Costs of preparing 
the Benchmark 0.3000% 300.00 

Regulatory fees 0.0750% 75.00 
Fees for publication 
of the Fund’s 
information on 
Tadawul website 

0.0500% 50.00 

Other costs and 
expenses 
(hypothetical 
percentage) 

0.0001% 0.10 

Total annual fees 3.5751% 3,575.10 
Hypothetical return 10% + capital 110,000 
Net Hypothetical investment 106,424.90 

 
3. Basis of Calculation of the Fees and Method of Their 

Calculation and Time of Payment 
 

Type of Fees Method of Calculation of Fees and 
Expenses 

Management fees Calculated on a daily basis out of the 
Fund’s total asset value and paid 
quarterly (total assets X percentage)  

Custody fees Calculated on a daily basis out of the 
Fund’s total asset value and paid 
quarterly (total assets X percentage) 

Total remuneration of the Board 
of Directors  

Calculated on a daily basis and paid 
annually 

Auditor’s fees Calculated on a daily basis and paid 
annually 

Costs of preparing the 
Benchmark 

Calculated on a daily basis and paid 
annually 

Regulatory fees Calculated on a daily basis and paid 
annually 

Fees for publication of the Fund’s 
information on Tadawul website 

Calculated on a daily basis and paid 
annually 

Trading fees As set out under Paragraph (5) of 
Appendix (1)  
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 ال ينطبق على الصندوق. الصندوق القابض:  .4
يتحمل الصندوق جميع مصاريف ورسـوم التعامـل  مصاريف التعامل: .5

ويــتم المتعلقــة بــالبيع والشــراء أو االكتتــاب فــي األســهم الســعودية 
االفصــاح عنهــا فــي القــوائم الماليــة للصــندوق نهايــة الســنة الماليــة 

 و في ملخص االفصاح المالي. للصندوق
ــابق: .6 ) ، إن األداء الســابق 2الرجــاء الرجــوع للملحــق (  األداء الس

ــا أن  ــي المســتقبل، كم ــدل علــى األداء ف للصــندوق أو المؤشــر  ال ي
الصندوق ال يضمن لمالكي الوحدات أن أداءه (أو أداءه مقارنة بالمؤشر) 

 .سيتكرر مستقبالً أو سيكون مماثالً لألداء السابق
 مكأفأة اعضاء مجلس ادارة الصندوق : .7

% من رسوم االدارة أيهما أقل وتوزع 5الف لایر سنويا للعضو أو  30بحد أقصى 
 بشكل تناسبي على ايام السنة ويتم خصمها يوميا . 

% تخصـم مـن مالـك الوحـدات عـن 1.75رسوم االسترداد المبكـر:  .8
ن شــرائها، و يومــاً تقويميــاً مــ 30اســترداد وحداتــه المســتثمرة خــالل 

يومـاً  30تضاف لصالح الصندوق، و ال توجـد رسـوم اسـترداد بعـد مـرور 
 تقويمياً من تاريخ شراء الوحدات.

 ال ينطبقالترتيبات المالية للصندوق األجنبي : .9
 يــتم تحميــل الصــندوق أي رســوم أو ضــرائب الرســوم  والضــرائب: .10

ال  منها على سـبيل المثـالوتتعلق بنشاطه،   تفرض على الصندوق 
  ضريبة القيمة المضافة وغيرها مـن الرسـوم والضـرائب األخـرى الحصر

إال الرسـوم  و فـي جميـع األحـوال لـن يـتم خصـم في حـال تطبيقهـا.

 والمصاريف الفعلية.
 

 
 

 
 
 
 
 

 
4. Holding Fund: It is not applicable to the Fund. 
5. Trading Expenses: The Fund will bear all expenses and trading fees 

related to sale, buying or subscription in Saudi shares, which will be 
disclosed in the Fund’s financial statements at the end of the Fund’s 
financial year and in the financial disclosure summary. 

6. Prior performance: please refer to Appendix (2) , Neither the past 
performance of the Fund nor the past performance of the benchmark is 
indicative of future performance, nor there is no guarantee to Unit Holders 
that the Fund’s absolute performance (or its performance relative to the 
benchmark) will match past performance. 

7. Total Remuneration of the Board of Directors: 
A maximum of SAR 30,000 annually for each director, or 5% of 
management fees whichever is lower, and will be divided proportionately 
by the number of days of the year and will be deducted on  a daily basis . 

8. Early redemption fees:  1.75% which will be charged to the unitholders 
for redeeming his invested Fund Units within 30 Calendar Days from their 
purchase and will be credited to the Fund’s account. There will be no 
redemption fees after the expiry of 30 Calendar Days from the date of 
purchase of the Fund Units. 

9.  Financial Arrangements for the Foreign Fund: Not Applicable. 
10. Taxes and Other Regulatory Fees: The Fund will be charged any taxes or 

fees imposed on the fund relating to its activities, including but not limited 
to Value Added Tax and other fees and taxes, if applicable. In all cases, 
only actual fees and expenses will be deducted. 
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أصول  صافي إجمالي المصاريف المخصومة من
 *2016الصندوق خالل عام 

Total Expenses Deducted From the Fund's Net 
Assets During 2016* 

 المصاريف
 الفعلي فقيمة المصرو

 (لایر سعودي)

 النسبة من صافي
 قيمة أصول الصندوق**

 (النسبة المئوية%)

 

Expenses 

 

Actual Expense Value 

(Saudi Riyal) 

Percentage of the Fund 
Net Asset Value** 

(Percentage % ) 

 

 رسوم اإلدارة

من صافي أصول الصندوق وتوزع  سنوياً  2.00%(
 )بشكل تناسبي على أيام السنة

6,575,971.16 1.99% 

Management Fees 

(2.00% p.a. of the Fund Net Asset Value, 
applied on pro rata daily basis) 

 مجموع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

% من رسوم 5ألف لایر سنوياً أو  30(بحد أقصى  
أيهما أقل  لكل عضو ليس موظف ية السنواإلدارة 

وتوزع بشكل تناسبي  أربعةفي الشركة وعددهم 
 على أيام السنة)

85,158.00 0.03% 

Total remunerations of Board of 
Directors members  

 (Up to SAR 30,000 p.a. or 5% of annual 
management fees whichever is less for  
each four members  who are not an 
employee in the company, applied on pro 
rata daily basis) 

 

 مصاريف الحفظ

وتوزع  من صافي أصول الصندوق سنوياً % 0.50(
 )بشكل تناسبي على أيام السنة

1,637,197.60 0.50% 

Custodian Fees 

(0.50% p.a. of Fund net Asset Value, 
applied  on pro rata daily basis ) 

 مصاريف التعامل  (الوساطة)

 (يتحمل الصندوق جميع مصاريف ورسوم التعامل  
 المتعلقة بالبيع والشراء في األسهم السعودية) 

279,040.00 0.08% 

Dealing (brokerage) Expenses 

(The Fund bears all dealing expenses and 
charges incurred in selling and buying 
Saudi stocks) 

 

    أتعاب مراجع الحسابات

ألف لایر سنوياً وتوزع بشكل تناسبي على  35( 
 أيام السنة)

35,000.00 0.01% 

Audit Fees 

 (SAR 35,000 p.a. applied on pro rata 
daily basis) 

 مصاريف إعداد مؤشر استرشادي

لایر سنوياً وتوزع بشكل تناسبي على  30,000(
 أيام السنة)

30,000.00 0.01% 

Benchmark  Calculation Fees  

(SAR 30,000 p.a. applied on pro rata daily 
basis ) 

على موقع  رسوم نشر معلومات الصندوق
 (تداول)

سنوياً،  وتوزع بشكل تناسبي على  لایر 5,000 (
 أيام السنة)

3,461.00 0.00% 

Fees for Publishing the Information on 
Tadawul Website 

  (SAR 5,000  p.a. applied on pro rata  daily 
basis) 

 الرسوم الرقابية

لایر سنوياً وتوزع بشكل تناسبي على  7,500(
 أيام السنة)

7,500.00 0.00% 

Supervision Fees  

(SAR 7,500 p.a. applied on pro rata daily 
basis)  
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 مصاريف أخرى

 (رسوم تحويل)
230.00 0.00% 

Other Expenses 

(Bank transfer fees) 

 Total annual expenses %2.62 8,653,557.76 مجموع المصاريف السنوية

   
* التفاصيل الكاملة لإليرادات والمصاريف متوفرة في القوائم المالية المدققة 

 للصندوق.  
 .م2016** النسبة من متوسط صافي قيمة األصول لسنة 

 
* Full details of the revenues and expenses are available in the Fund's     
audited financial statements. 
 ** The percentage of the average fund net asset value for 2016. . 

 

 رسوم االسترداد المبكر *** إيراد

% من قيمة الوحدات المستردة، والتي لم 751.(
 )يوم تقويمي 30يمضِ على اشتراكها 

264,035.09 0.08% 

Revenue of Early Redemption 
Fees*** 

(1.75% of the value of the redeemed units 
which were not held for 30 Calendar Days 
after subscription date) 

 Net Annual Expenses %2.54 8,389,522.67 صافي المصاريف السنوية  

 ميل وتضاف إلى أصول الصندوق.***تخصم رسوم االسترداد المبكر من الع

 
 
*** Early redemption fees charged to clients and added to the assets of the 

Fund. 

 

 Fund Manager  investment during 2016 2016خالل عام استثمارات مدير الصندوق 

 .2016تكن هناك أي استثمارات لمدير الصندوق في الصندوق خالل عام لم 
There were no investments held by the fund manager during the year of 

2016. 
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 ) األداء السابق2الملحق (
Appendix (2) Past Performance  

 

  بخيت لإلصدارات األولية أصول و صندوقأداء 

Performance of Osool & Bakheet IPO Fund 

 سنوات 10 سنوات 5 سنوات 3 سنة 
 اءمنذ اإلنش

)15/3/2008( 
 

 1 Year 3 Years 5 Years 10 Years 
Since 

Inception 
(15/3/2008) 

 

 

 Osool & Bakheet IPO Fund %91.84 غ/م %126.26 %16.40 %4.74- صندوق أصول وبخيت لإلصدارات األولية

مؤشر أصول و بخيت ألسهم اإلصدارات 
 األولية*

 %8.55- غ/م 35.50% 15.53%- 13.68%-
Osool & Bakheet Saudi IPO Index* 

 

 يتم حسابه بواسطة ستاندرد أند بورز *
      31/12/6201كما في

* calculated by S&P 
As of 31/12/2016 

 

 لإلصدارات األوليةبخيت  أصول و سعر وحدة صندوق
Unit Price of Osool & Bakheet IPO Fund  

 
 As of 31/12/2016      31/12/2016كما في

 
ال يدل علـى األداء  مالحظة هامة: إن األداء السابق للصندوق أو المؤشر 

في المستقبل، كما أن الصندوق ال يضمن لمـالكي الوحـدات أن أداءه (أو 
ســـيكون ممـــاثالً لـــألداء أداءه مقارنــة بالمؤشـــر) ســـيتكرر مســتقبالً أو 

 السابق.

Note: Neither the past performance of the Fund nor the past 
performance of the benchmark is indicative of future performance, 
nor there is no guarantee to Unit Holders that the Fund’s absolute 
performance (or its performance relative to the benchmark) will 
match past performance.  

 
 

 

 رئيس إدارة اإللتزام ومكافحة غسل األموالمستشار و  الرئيس التنفيذي
 سلمان حيدر مازن الداود


	ربيع أول
	Allah is the purveyor of success. Peace be upon Prophet Mohammad and his companions.

