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 الشروط واألحكام 
 

 

 اإلصدارات بأسهم للمتاجرة وبخيت أصول صندوق

 الشرعية الضوابط مع المتوافقة األولية
  Osool & Bakheet IPO Trading Fund Sharia 

Compliant   
 (صندوق أسهم استثماري مفتوح)

 
 مدير الصندوق

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

المجازة من  تم اعتماد صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية على أنه متوافقاً مع المعايير الشرعية •

 قبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة لصندوق االستثمار.

بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية والذي تديره شركة أصول و بخيت االستثمارية  إن شروط و أحكام صندوق أصول وبخيت للمتاجرة  •

علومات والمستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وتتضمن م

 ير مضللة عن صندوق االستثمار.كاملة وواضحة وصحيحة ومحدثة وغ

أحكام الصندوق مع مذكرة المعلومات والمستندات األخرى لصندوق االستثمار قبل اتخاذ أي قرار استثماري  على المستثمرين المحتملين قراءة شروط و •

 بشأن الصندوق.

 موافقة عليها وتم الحصول على نسخة منها والتوقيع عليها.لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام والمالحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء بها وال •

 
) بعد هـ22/07/1439م (الموافق 08/04/2018 هـ) وتم آخر تحديث عليها بتاريخ22/12/1436م  (الموافق 05/10/2015صدرت شروط وأحكام هذا الصندوق بتاريخ  •

 االشعار. ةواجب ات مهمة وتغييرات إجراء تغيير

م (الموافق 05/10/2015تمت موافقة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية على تأسيس هذا الصندوق وطرح وحداته طرحاً عاماً بتاريخ  •
  هـ).22/12/1436

لشرعية التي تعكس هذه هي النسخة المعدلةمن شروط واحكام صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط ا •
 التغيرات التالية:

 تغيرات واجبة االشعار  تغيير موعد دفع قيمة الدفعات المستردة، تغيير اتعاب مراجع الحسابات ،تغيير مراجع الحسابات  •

 م08/04/2018،حسب خطابنا المرسل الى هيئة السوق المالية بتاريخ بند المصاريف االخرىتغييرات مهمه ، تغيير أمين الحفظ، تحديث  •

 الرئيس التنفيذي
 

 مازن محمد الداود

مستشار ورئيس ادارة المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل 
 االموال وتمويل االرهاب

 
 سلمان سبطي حيدر
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 بسم الله والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

 

 إشعار هام

مخاطرة عالية، إال أن االستثمار في الصندوق يعتبر أكثر أماناً إن االستثمار في األسهم ينطوي على  .أ 
نسبياً من االستثمار المباشر في سوق األسهم نظراً لتنويع االستثمار. ويرجى االطالع بعناية على 

) من مذكرة المعلومات "المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق" للتعرف على المخاطر 3المادة (
 ر في الصندوق.المحتملة لالستثما

من مصادر نعتقد أنها صحيحة ودقيقة في تاريخ إعدادها، يع بيانات هذه الشروط و األحكام لقد تم تجم .ب 
 كما أنه لم يتم إخفاء أو عدم تضمين أية معلومات معروفة لدينا بهدف تضليل المستثمر. 

ـــــم إعـــــداد الشـــــروط و األحكـــــام  هـــــذه بهـــــدف تقـــــديم جميـــــع المعلومـــــات التـــــي  .ج  تســـــاعد لقـــــد ت
المســـتثمرين علـــى اتخـــاذ قـــراراتهم بشـــأن االشـــتراك فـــي الصـــندوق. ومـــع ذلـــك فإنـــه ال يجـــب اعتبـــار 
ـــــدات  ـــــراء وح ـــــية لش ـــــندوق كتوص ـــــدير الص ـــــام أو آراء م ـــــروط واألحك ـــــذه الش ـــــي ه ـــــات ف أي معلوم

 الصندوق.

 

 

 

 

 اسم وعنوان مدير الصندوق:

 شركة أصول و بخيت االستثمارية

 11526الرياض   63762ص.ب.   

 المملكة العربية السعودية

 966-11-419-1797هاتف: 

 966-11-419-1899فاكس: 

 WMD@OBIC.COM.SAبريد إلكتروني: 
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 مدير الصندوق

 

 شركة أصول وبخيت االستثمارية
 طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين

  11526الرمز البريدي  63762ص ب  
 الرياض، المملكة العربية السعودية

 00966114191797هاتف  : 
 00966114191899فاكس:  

www.obic.com.sa 
 

 أمين الحفظ

 

 اإلنماء لالستثمار 
 المملكة العربية السعودية

 11586الرياض  66674ص.ب 
 طريق الملك فهد، برج العنود، الدور العشرون 

 00966112185968هاتف 
 00966112185970فاكس  

www.alinmainvestment.com  

 المحاسب القانوني

 

 وشركاؤهبي كي إف البسام   
 المملكة العربية السعودية

 11775الرياض  69658ص.ب 
   حي السليمانية –شارع األمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) 

 00966112065333هاتف 
 00966112065444فاكس  

www.pkf.com/saudiarabia  

 اللجنة الشرعية

 

 دار المراجعة الشرعية
 فضيلة الشيخ / إرشاد أحمد

 صالح الشلهوبفضيلة الشيخ / 

 مملكة البحرين  -المنامة  21051ص.ب. 
 973-1-721-5898هاتف:  
 

 الجهة المنظمة

 

 هيئة السوق المالية
 المملكة العربية السعودية

  طريق الملك فهد، مبنى القلعة
 11642الرياض  87171ص.ب 

 : www.cma.org.sa الموقع اإللكتروني
 info@cma.org.saالبريد اإللكتروني: 

 دليل الصندوق
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 شركة أصول و بخيت االستثمارية. : الشركة

 شركة أصول و بخيت االستثمارية. : مدير الصندوق

 : مجلس اإلدارة
مجلس إدارة صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع 

 الضوابط الشرعية. 

 اإلنماء لالستثمار. : أمين الحفظ

 هيئة السوق المالية. : الهيئة

 السوق المالية السعودية (تداول). : السوق

 : الصندوق
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط  

 الشرعية.

 : السوق الرئيسية
سوق األسهم السعودية، وهي السوق التي تُتداول فيها األوراق المالية التي تم تسجيلها 

 وقبول إدراجها بموجب قواعد التسجيل واإلدراج.

 : السوق الموازية  
لموازية، وهي السوق التي تُتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول سوق األسهم ا

إدراجها بموجب قواعد التسجيل واإلدراج في السوق الموازية و حقوق األولوية الخاصة 
  بتلك األسهم. 

 أسهم اإلصدارات األولية للشركات التي سيتم إدراجها في السوق ألول مرة.   : اإلصدارات األولية

 : المؤشر االسترشادي
مؤشر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط 

 آيدل رايتنغ. الشرعية المزود من قبل شركة 

 : وحدات الصندوق
حصة المالك في أي صندوق استثمار يتكون من وحدات بما في ذلك أجزاء الوحدة، 

 مشاعة في أصول صندوق االستثمار.وتعامل كل وحدة على أنها تمثل حصة 

 : تضارب المصالح
هو الوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق 

 بمصلحة شخصية مادية أو معنوية.

 الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. : الئحة صناديق االستثمار

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

 االستثماري.

 مالكو وحدات الصندوق. : المشتركون

 .و شركاؤهالبسام  PKF : المحاسب القانوني

 : اللجنة الشرعية

 فضيلة الشيخ / إرشاد أحمد 

  فضيلة الشيخ / صالح الشلهوب.

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

 أي يوم يتم فيه تنفيذ طلبات اشتراك/استرداد وحدات صندوق االستثمار.  : يوم التعامل

 قائمة المصطلحات
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 أي يوم، سواء أكان يوم عمل أم ال.  : يوم تقويمي

 اليوم الذي يتم فيه تحديد صافي سعر الوحدة. : يوم التقويم

 حاصل ضرب سعر السهم في عدد أسهم الشركة. : السوقيالحجم 

 : األسهم الصغيرة والمتوسطة
جميع أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية باستثناء الشركات التي 

 مليار ريال سعودي. 15يزيد حجمها السوقي عن 

 :  أسهم الشركات                 

هي أسهم الشركات المدرجة، وأسهم اإلصدارات األولية، و حقوق األولوية و وحدات أي 
(بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير نوع من الصناديق االستثمارية المتداولة 

 ، باإلضافة ألدوات الدين المتداولة من صكوك وغيرها  في السوق.الصندوق)

 . وهي الفرق بين عائد الصندوق و عائد المؤشر االسترشادي  : القيمة المضافة 

 : الوحدات العقارية المتداولة
هي وحدات تستثمر في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً قابلة لتحقيق دخل دوري و 

 تأجيري.

 :  قرار صندوق عادي

 50% يعني قراراً يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من
من مجموع الوحدات الحاضر مالكيها في اجتماع مالكي الوحدات سواءً أكان حضورهم 

 شخصياً أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.
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 و بخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية  صندوق أصول : االسم الرسمي

Osool & Bakheet IPO Trading Fund Sharia Compliant 

 ريال سعودي.  1.00 : سعر االشتراك للوحدة

تاريخ بداية قبول االشتراكات 

 خالل فترة الطرح األولي
 . هـ03/02/1437م الموافق  15/11/2015 :

تاريخ االنتهاء من فترة الطرح 

 األولي
 . هـ 04/03/1437م الموافق  15/12/2015 :

مواعيد استالم طلبات 

 االشتراكات واالستردادات
 كل يوم عمل للسوق المالية السعودية. :

 كل يوم تعمل فيه السوق. : أيام التعامل والتقويم

 يوم العمل التالي ليوم التعامل. : يوم إعالن سعر وحدة الصندوق

 مفتوح المدة. : عمر الصندوق

 الشروط و األحكام. ) من7انظر المادة ( : الرسوم والمصاريف

 ريال سعودي.  : العملة النقدية

 ) من مذكرة المعلومات.3مرتفع المخاطر يرجى االطالع على المادة ( : درجة المخاطرة للصندوق

 : األهداف االستثمارية للصندوق

تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خالل تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة 

االسترشادي مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خالل االستثمار بالمؤشر 

في اإلصدارات األولية للشركات السعودية المساهمة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثاً 

خالل أول ثالث سنوات من إدراجها، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما ال يزيد عن 

دوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، % من صافي قيمة أصول الصن50

%من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة (بما في ذلك 30وبما ال يزيد عن 

% من صافي قيمة أصوله 30وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق) وماال يزيد عن 

 .نمو -في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية 

 مؤشر أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية. : المؤشر االسترشادي

الحد األدنى 

 لالشتراك/اإلضافة/االسترداد
 ريال.  10,000 :

الموعد النهائي لتقديم طلبات 

 االشتراك
: 

بعد تقديم طلب االشتراك  يمكن االشتراك في الصندوق يومياً. ويقبل االشتراك في الصندوق

(ح) من المادة  ودفع كامل قيمة االشتراك قبل موعد إغالق السوق، كما هو موضح في الفقرة

) من هذه الشروط واألحكام بناءً على سعر الوحدة إلغالق يوم التعامل التالي. و في حال تم 9(

التالي من يوم استالم استالم الطلب بعد الموعد النهائي سيتم تنفيذه في يوم التعامل بعد 

 الطلب.

الموعد النهائي لتقديم طلبات 

 االسترداد

 
: 

يمكن االسترداد من الصندوق يومياً. ويقبل االسترداد من الصندوق بعد تقديم طلب 

) من هذه 9كما هو موضح في الفقرة (ح) من المادة ( االسترداد قبل موعد إغالق السوق

الوحدة إلغالق يوم التعامل التالي. و في حال تم استالم الشروط واألحكام بناءً على سعر 

الطلب بعد الموعد النهائي سيتم تنفيذه في يوم التعامل بعد التالي من يوم استالم 

 الطلب.

موعد دفع قيمة الوحدات 

 المستردة للمستثمرين 
: 

 لسادساسيتم تحويل عوائد/مبلغ االسترداد لمالكي الوحدات قبل إقفال العمل في اليوم 

 .التالي ليوم التعامل ذو العالقة 

 ملخص الصندوق
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 معلومات عامة: )1(
 

 ، ورقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية:الصندوقاسم مدير  .أ 

شركة أصول و بخيت االستثمارية، لتقديم خدمات اإلدارة والتعامل والحفظ بترخيص هيئة السوق 
 ). 08126-07المالية رقم (

 عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق: .ب 

المملكة  11526الرياض  63762دور الميزانين. ص.ب.  -حي العليا، برج البحرين  -طريق الملك فهد  
 .966-11-419-1899فاكس  966-11-419-1797تف: العربية السعودية، ها

 عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق وعنوان أي موقع آخر ذو عالقة: .ج 
 . www.obic.com.saالموقع اإللكتروني لمدير الصندوق:   •
 . www.tadawul.com.saالموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية (تداول):   •

 اسم أمين الحفظ ورقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية: .د 

اإلنماء لالستثمار، لتقديم لتقديم خدمات اإلدارة والتعامل والتعهد والترتيب وتقديم المشورة 
 .)37-09134والحفــظ بترخيص هيئة السوق المالية رقم (

 عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ (إن وجد): .ه 

 .www.alinmainvestment.comالموقع اإللكتروني ألمين الحفظ: 

 النظام المطبق: )2(

واللـوائح صندوق االسـتثمار ومـدير الصـندوق خاضـعان لنظـام السـوق الماليـة ولوائحـه التنفيذيـة و األنظمـة 

 األخرى ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية.

 أهداف صندوق االستثمار: )3(

 

 أهداف صندوق االستثمار: . أ

تتمثــل أهــداف "الصــندوق" فــي تنميــة رأس المــال مــن خــالل تحقيــق قيمــة مضــافة إيجابيــة مقارنــة 

بالمؤشــر االسترشــادي (مؤشــر أصــول و بخيــت للمتــاجرة بأســهم اإلصــدارات األوليــة المتوافقــة مــع 

الضــوابط الشــرعية)مع تحمــل أدنــى مســتوى ممكــن مــن المخــاطر وذلــك مــن خــالل االســتثمار فــي 

ية للشركات السعودية المساهمة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثاً في السـوق اإلصدارات األول

% مـن 50خالل أول ثالث سنوات من إدراجها، كما يجوز لمدير الصندوق أن يسـتثمر بمـا ال يزيـد عـن 

صافي قيمة  أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسـطة، ومـا ال يزيـد عـن 

ــافي قي30 ــن ص ــدات % م ــك وح ــي ذل ــا ف ــة (بم ــة المتداول ــدات العقاري ــي الوح ــندوق ف ــول الص ــة أص م

% مـن صـافي قيمـة أصـوله فـي أسـهم 30الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق) وما ال يزيـد عـن 

نمو. كما له صالحية االستثمار بصناديق األسهم السعودية  -الشركات المدرجة في السوق الموازية 

المطروحة وحداتها طرحاً عاماً ومرخصة من قبل الهيئة (بما في ذلـك وحـدات  وصناديق أسواق النقد

 

صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط 
 الشرعية 

 الشروط و األحكام 

http://www.obic.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alinmainvestment.com/
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وسيتم إعادة احتساب المجال االستثماري عند بدايـة كـل  .الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق)

ربــع ســنة مــيالدي، علــى أن تكــون جميــع االســتثمارات متوافقــة مــع الضــوابط الشــرعية التــي تقرهــا 

إن صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم االصدارات األوليـة المتوافقـة  للصندوق.اللجنة الشرعية 

مع الضوابط الشرعية هو صـندوق أسـهم اسـتثماري مـن النـوع "المفتـوح" أي أنـه بإمكـان المشـترك 

االشتراك واالسترداد خالل فترة عمر الصندوق. كما أن الصندوق لـن يـوزع أيـة أربـاح علـى المشـتركين 

اد اســتثمار جميــع األربــاح المحصــلة فــي الصــندوق ممــا ســينعكس علــى ســعر وحــدة فيــه، بــل ســيع

 الصندوق.

 

 سياسات االستثمار وممارساته: . ب

 

 نوع (أنواع) األوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي: .1

يســتثمر الصــندوق فــي أســهم اإلصــدارات األوليــة للشــركات الســعودية المســاهمة وكــذلك أســهم 

الشركات المدرجة حديثاً في سوق األسهم السعودية خالل أول ثالث سنوات من إدراجها، كمـا يجـوز 

ــد عــن  % مــن صــافي قيمــة أصــول الصــندوق فــي أســهم 50لمــدير الصــندوق أن يســتثمر بمــا ال يزي

% مـن صـافي قيمـة أصـول الصـندوق 30الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وما ال يزيـد عـن 

العقارية المتداولة (بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة مـن قبـل مـدير الصـندوق) ومـا في الوحدات 

نمـو،  -% من صافي قيمـة أصـوله فـي أسـهم الشـركات المدرجـة فـي السـوق الموازيـة 30ال يزيد عن 

وحـداتها  كما له صالحية االستثمار بصناديق األسـهم السـعودية وصـناديق أسـواق النقـد المطروحـة

اً ومرخصة من قبل الهيئة (بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبـل مـدير الصـندوق) طرحاً عام

. باالضافة إلى إمكانية اسـتثمار السـيولة النقديـة المتـوفرة فـي ودائـع قصـيرة األجـل (أقـل مـن ثالثـة 

أشهر) بالريال السعودي لدى المصارف المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السـعودي والعاملـة 

في المملكة العربية السعودية، وسيتم اختيار المصارف بقرار من مدير الصندوق حيث أنه لن يلتـزم 

بأي تصـنيف ائتمـاني محـدد وذلـك طالمـا أن تلـك المصـارف مرخصـة وعاملـة فـي المملكـة، وعلـى أن 

 تكون جميع االستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية التي تقرها اللجنة الشرعية للصندوق.
 

سياسية تركيز االستثمار في أوراق معينـة، أو فـي صـناعة أو مجموعـة مـن القطاعـات، أو فـي  .2

 بلد معين أو منطقة جغرافية معينة :  

إن استراتيجية "مدير الصندوق" هي تحقيق عائد مجزٍ من االستثمار فـي أسـهم اإلصـدارات األوليـة 

ــدير  ــر، إال أن "م ــى األكث ــالث ســنوات عل ــرة ث ــن خــالل فت ــزء م ــل أو ج ــوم ببيــع ك ــد يق الصــندوق" ق

استثماراته في إصدار أولي بعد إدراجه في السوق مباشرة إذا وصل سعر السهم إلـى مسـتويات غيـر 

مبررة استثمارياً. وستكون حدود االستثمار جغرافيا في المملكة العربية السعودية و حسـب نـوع 

 االستثمار كما في الجدول التالي:
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 مارنوع االستث

 

الحد األدنى من أصول 

 الصندوق

الحد األعلى من أصول 

 الصندوق

أســهم اإلصــدارات األوليــة للشــركات التــي 

ســــيتم إدراجهـــــا فـــــي الســـــوق وأســـــهم 

الشــركات التــي لــم يمــر علــى إدراجهــا أكثــر 

   من ثالث سنوات

10% 100% 

 %50 %0 أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة

 30% %0 الوحدات العقارية المتداولة

ـــوق  أســـهم الشـــركات المدرجـــة فـــي الس

 نمو -الموازية 
%0 %30 

قصيرة األجل (أقـل  سيولة نقدية أو ودائع

 أشهر) لدى المصارف  3من 
0% 50% 

الصـــــــناديق االســـــــتثمارية المطروحـــــــة 

ــل  ــن قب ــة م ــاً ومرخص ــاً عام ــداتها طرح وح

 الهيئة 

0% %50 

 

سيتم دراسة توافق الشركات السعودية المساهمة مع الضوابط الشرعية من قبل اللجنة 

الشرعية المسؤولة عن الصندوق وذلك بعد إعالن القوائم المالية لكل ربع سنة، وفي حال عدم 

تقيد أي من الشركات المملوكة في الصندوق للضوابط الشرعية فسيتم بيعها في مدة ال 

يوم عمل من تاريخ انتهاء الدراسة أو أول فرصة ممكنة في حال انخفاض السيولة على  14تتجاوز 

 األسهم. 

 

 أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته: .3

 جميع االستثمارات ستكون في أسواق األوراق المالية السعودية الرئيسية و الموازية.

 

واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ أنواع المعامالت  .4

 قراراته االستثمارية لصندوق االستثمار:

عند اختيار األسهم سيقوم مدير الصندوق باستخدام خبراته وموارده لتقييم االقتصاد الكلي 

ثماري حيث عالمياً ومحلياً، ومن ثم سيقيّم أساسيات الشركات التي تقع في المجال االست

و وضع توقعات لنتائجها المستقبلية  سيقوم بدراسة البيانات والنسب المالية للشركات

ومقارنتها بأسعار أسهمها في السوق بهدف انتقاء أفضلها من حيث القيمة وفرص النمو 

إلضافتها إلى الصندوق، مع النظر إلى أوزان القطاعات والشركات في المؤشر االسترشادي. حيث 

ر الصندوق لن يلتزم باالستثمار بأوزان مشابهة لتلك الموجودة في المؤشر االسترشادي، أن مدي

 على الرغم من أنه قد يقوم بذلك في بعض األحيان.

كما سيقوم مدير الصندوق بتحليل أساسيات أي أداة استثمارية أخرى سوف يقوم باالستثمار 

 فيها بطريقة حرفية وموضوعية.
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 المالية التي اليمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق :أنواع األوراق  .5

) من 2لن يقوم الصندوق باالستثمار في أوراق مالية غير التي تم ذكرها سابقاً بالفقرة الفرعية (

  ) من هذه الشروط و األحكام.3الفقرة (ب) من المادة (
 

التي يمكن للصندوق االستثمار أي قيد آخر على نوع (أنواع) األوراق المالية أو األصول األخرى  .6

 فيها :

لن يستثمر الصندوق في أي أوراق مالية ال تتوافق مع الضوابط الشرعية المعتمدة من اللجنة 

) من الئحة صناديق 41الشرعية للصندوق. ويلتزم الصندوق بقيود االستثمار الواردة في المادة (

 االستثمار. 

 

وق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصند .7

 يديرها ذلك المدير أو مديرو صناديق آخرون:

% من أصول الصندوق في صناديق االستثمار 50يحق لمدير الصندوق االستثمار بما يعادل 

األخرى (بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق) على أن تكون متوافقة مع 

و مطروحة وحداتها طرحاً عاماً في المملكة العربية السعودية ومرخصة من  الضوابط الشريعة

 هيئة السوق المالية. 

 

صالحيات صندوق االستثمار في الحصول على تمويل، وسياسة مدير الصندوق بشأن  .8
 :ممارسة صالحيات الحصول على تمويل، وبيان سياسته فيما يتعلق برهن أصول الصندوق

من حق مدير الصندوق أن يلجأ للتمويل في الحاالت التي يقرها مجلس إدارة الصندوق بحيث أال 
%) من صافي قيمة أصوله وذلك حسب الضوابط الشرعية، 10يتجاوز تمويل الصندوق ما نسبته (

يجوز لمدير الصندوق رهن جزء من أصول على أن ال تتعدى مدة التمويل سنة ميالدية و 
 قروض تكون مأخوذة لصالح الصندوق. الصندوق مقابل

 

 التعامل مع أسواق المشتقات المالية : .9

من الممكن أن يستثمر الصندوق بالمشتقات المالية المتوافقة مع الضوابط الشرعية ومنها 

حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية التي تقرها اللجنة الشرعية وذلك بهدف تحسين 

 األداء وتخفيض المخاطرة.

 ة صندوق االستثمار وتاريخ استحقاقه:مد )4(

إن صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية هو صندوق 

أسهم استثماري من النوع "المفتوح" أي أنه بإمكان المشترك االشتراك واالسترداد خالل فترة عمر 

 الصندوق. و عمر الصندوق هو مفتوح المدة.

 قيود/حدود االستثمار: )5(

يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته لصندوق االستثمار بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار 

 وشروط و أحكام الصندوق و مذكرة المعلومات.
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 العملة: )6(

ــي حســاب مــدير  ــتركين إيــداع أمــوالهم ف ــب علــى المش ــال الســعودي فقــط. و يج ــل الصــندوق بالري يتعام

الصندوق بالريال السعودي فقط، و يعامل مدير الصندوق جميع الحـواالت الـواردة مـن خـارج المملكـة أو أي 

 عمالت غير الريال السعودي بالمبالغ الفعلية المستلمة بالريال السعودي.  

 دمات والعموالت واألتعاب:مقابل الخ )7(

 

 تفاصيل جميع المدفوعات من أصول الصندوق وطريقة احتسابها: .أ 

 

يتحمل الصندوق جميع الرسوم والمصاريف المذكورة أدناه ويتحملها تبعاً لذلك  •

 المشتركون "مالكي الوحدات" وهي كالتالي: 

أصــول الصــندوق.  % ســنوياً مــن صــافي 2.00تحتســب رســوم اإلدارة علــى أســاس  رســوم اإلدارة: .1

 أشهر لمدير الصندوق. 3ويتم دفع الرسوم المستحقة كل 

سـنوياً مـن صـافي أصـول الصـندوق  %0.50أسـاس تحتسـب رسـوم الحفـظ علـى رسوم الحفظ:  .2

(وتشمل مصاريف إدارة عمليات الصندوق والمدفوعات المسـتحقة لطـرف ثالـث للقيـام بمهـام 

 ر.أشه 3الحفظ)، ويتم دفع الرسوم المستحقة كل 

ـــانوني:  .3 ـــاب المحاســـب الق ـــوع  أتع ـــغ مقط ـــى مبل ـــانوني عل ـــب الق ـــل المحاس ـــامل (سيحص ش

ريــال ســعودي ســنوياً. وستقســم الرســوم تناســبياً علــى عــدد أيــام الســنة  18,000 قدرهالضــريبة)

 وتدفع سنوياً.

 فــي حــال وجــود مصــاريف تمويــل فعليــة ومباشــرة للصــندوق خــالل الســنةمصــاريف التمويــل:  .4

%) من صـافي 10ال يتجاوز تمويل الصندوق نسبة ((حسب السعر السائد في السوق)، و بشرط أن 

 .وبعد أخذ موافقة اللجنة الشرعية على التمويلقيمة أصوله، 

سيحصــل أعضــاء اللجنــة الشــرعية مجتمعــين علــى مكافــأة مكافــأة أعضــاء اللجنــة الشــرعية:  .5

األخـرى (إذا  كلفـة السـفر و اإلقامـة كاملـة و المصـاريفرياالً ، باالضـافة إلـى ت 33,000 سنوية قدرها

دعت الحاجة) لحضور االجتماعات. وسـتوزع الرسـوم المسـتحقة علـى الصـندوق بشـكل تناسـبي 

أشـهر. وسـيكون  3على أيام السنة، ويتم دفع الرسوم المسـتحقة ألعضـاء اللجنـة الشـرعية كـل 

ار هيئـة السـوق الماليـة بـذلك، وسـيتم لمدير الصندوق الحق في تغييـر أعضـاء اللجنـة بعـد إخطـ

 إشعار مالكي الوحدات بذلك.

) الضـوابط الشـرعية مـن هـذه الشـروط 1كما هو موضـح فـي الملحـق (رسوم التطهير الشرعي:  .6

 واألحكام.

ـــادي:  .7 ـــر االسترش ـــداد المؤش ـــاريف إع ـــدفع مصـــاريف إعـــداد المؤشـــر مص ســـيقوم الصـــندوق ب

يــال ســنوياً، وســتدفع فــي بدايــة كــل ســنة ميالديــة، ر 24,375االسترشــادي لمــزود الخدمــة بقيمــة 

 وتقسم تناسبياً على عدد أيام السنة.

تكون المكافآت المالية ألعضاء مجلس إدارة الصندوق على مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:  .8

 النحو التالي:

%) من رسوم اإلدارة السنوية للصندوق أيهما 5.00ريال) أو (  30,000ة سنوية بقيمة (مكافأ •

 أربعة أعضاء. أقل  لكل عضو ليس موظف في الشركة والذي يبلغ عددهم

لن يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق من الموظفين في الشركة أي مكافآت أو بدالت  •

 نظير عضويتهم في مجلس إدارة الصندوق.
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توزع الرسوم المستحقة على الصندوق بشكل تناسبي على أيام السنة، ويتم دفع الرسوم  •

ية ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلين وغير المستقلين من غير موظفي الشركة كل الفعل

 شهر.  12

 باإلضافة إلى تكاليف السفر إذا دعت الحاجة لحضور االجتماعات ألعضاء مجلس اإلدارة. •

ريــال ســعودي ســنوياً. وستقســم الرســوم  7,500دفــع مبلــغ مقطــوع وقــدره الرســوم الرقابيــة:  .9

 شهر.  12م السنة، ويتم دفع الرسوم المستحقة كل تناسبياً على عدد أيا

ريــال ســعودي  5,000دفــع مبلــغ مقطــوع وقــدره رســوم نشــر المعلومــات علــى موقــع تــداول:  .10

سنوياً لقاء نشر المعلومات على موقع تداول . وستقسم الرسوم تناسبياً علـى عـدد أيـام السـنة، 

 شهر.  12ويتم دفع الرسوم المستحقة كل 

 ال يوجد أية رسوم يتوجب على المشترك دفعها مقابل االشتراك في الصندوق.  رسوم االشتراك: .11

يتم تحميل الصندوق رسوم التحويل ما بين الحسـابات البنكيـة أو االسـتثمارية  مصاريف أخرى: .12

ــالتحول إلــى معــايير التقــارير الماليــة  للصــندوق. كمــا يتحمــل الصــندوق المصــاريف المتعلقــة ب

ــى  ــد أقص ــة. وبح ــافة للضــرائب أو 0.50الدولي ــندوق، إض ــة أصــول الص ــافي قيم ــن ص % ســنوياً م

 الرسوم إن وجدت و في جميع األحوال لن يتم خصم إال الرسوم و المصاريف الفعلية.

يتحمل الصندوق جميع مصاريف و رسوم التعامل المتعلقة  مصاريف التعامل (الوساطة): .13

يتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في بالبيع والشراء أو االكتتاب في األسهم السعودية وس

 .) من مذكرة المعلومات)3(كما هو موضح في الملحق ( ملخص اإلفصاح المالي في نهاية السنة
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طريقة حساب مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب، ووقت دفعها من قبل صندوق  •

 االستثمار:

 نوع الرسوم المصاريفطريقة احتساب الرسوم و 

قيمة أصول الصندوق و تدفع  صافيتحسب بشكل يومي من 

 بشكل ربع سنوي.

 النسبة المئوية) Xاألصول  صافي(

 رسوم اإلدارة 

قيمة أصول الصندوق و تدفع  صافيتحسب بشكل يومي من 

 بشكل ربع سنوي.

 النسبة المئوية) Xاألصول  صافي( 

 رسوم الحفظ

 أتعاب المحاسب القانوني تدفع سنوياً.تحسب بشكل يومي و 

 مجموع مكافأة اللجنة الشرعية تحسب بشكل يومي و تدفع بشكل ربع سنوي.

 رسوم التطهير الشرعي تحسب و تدفع سنوياً.

 مصاريف إعداد مؤشر استرشادي تحسب بشكل يومي و تدفع سنوياً.

 تحسب بشكل يومي و تدفع سنوياً.
مجموع مكافأة أعضاء مجلس 

 اإلدارة

 الرسوم الرقابية تحسب بشكل يومي و تدفع سنوياً.

 تحسب بشكل يومي و تدفع سنوياً.
رسوم نشر معلومات الصندوق على 

 موقع تداول

سيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح المالي 

) من مذكرة 3(كما هو موضح في الملحق ( في نهاية السنة

 .المعلومات)

 مصاريف التعامل

 

تفاصيل مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك و االسترداد ونقل الملكية التي يـدفعها مـالكي  .ب 

 الوحدات، وطريقة احتساب ذلك المقابل:

 ال يوجد مقابل للصفقات المفروضة على االشتراك واالسترداد.

 

 أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق: . ج

 رسوم االسترداد المبكر:

 سيتم فرض رسوم استرداد مبكر على الصندوق:   .1

% من قيمة الوحدات 1,75سيتم فرض رسوم االسترداد المبكر لوحدات الصندوق وذلك بنسبة 

 المستردة.

 ظروف فرض هذه الرسوم و أي ظروف يمكن فيها اإلعفاء عنها : .2

يستوفي  يوم تقويمي، 30في حالة طلب استرداد مبالغ أو وحدات لم يمضِ على اشتراكها 

% من "مبلغ االسترداد"، ويتم إعفاء المشتركين من 1.75الصندوق رسم استرداد مبكر بنسبة 

 يوم تقويمي وأكثر في الصندوق.   30هذه الرسوم عند احتفاظهم بوحداتهم 
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 أساس حساب قيمة هذه الرسوم ، بما في ذلك طريقة حصر الوحدات موضوع االسترداد   .3

%) وســـيتم حصـــر 1.75ب مبلـــغ االســـترداد بقيمـــة الرســـم (الرســـوم بضـــرســـيتم احتســـاب قيمـــة 

 ).FIFOالوحدات في االشتراك واالسترداد بطريقة الوحدات المشتراة أوالً تسترد أوالً (

 التقويم والتسعير: )8(

 

 تفاصيل تقويم كل أصل يملكه الصندوق: .أ 

 يتم تحديد قيمة أصول الصندوق على أساس مايلي :

المالية المدرجة في السوق ووحدات صناديق االستثمار العقارية المتداولة حسب يتم تقويم األوراق  •

 سعر اإلغالق في يوم التعامل ،مضاف إليها األرباح المستحقة (إن وجدت).

يتم تقويم أسهم اإلصدارات األولية بناءً على سعر االكتتاب في الفترة التي تسبق تاريخ إدارج األسهم  •

 في السوق.

 وق األولوية حسب سعر اإلغالق في يوم التعامل.يتم تقويم حق •

يتم تقويم الصناديق االستثمارية استناداً إلى آخر سعر وحدة معلن عند إغالق السوق السعودي ليوم  •

 التقويم.

يتم حساب سعر الوحدة بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصاريف والرسوم الثابتة  •

متغيرة المستحقة على إجمالى عدد الوحدات القائمة في ذلك ال ومن ثم خصم المصاريف والرسوم

 اليوم.

في حاالت استثنائية، يتم تقييم األوراق المالية في الصندوق من قبل مدير الصندوق و وفق إجراءات  •

 التسعير التي وافق عليها مجلس إدارة الصندوق و الحاالت تكون كالتالي:

 تعذر الحصول على سعر إغالق. -

 اوالت كافية على السهم تعكس السعر العادل. ال توجد تد -

 

 عدد نقاط التقويم، وتكرارها: .ب 

 يوم عمل تعمل فيه سوق األسهم السعودية. كل يتم تقويم أصول الصندوق في

 

 اإلجراءات التي ستُتخذ في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير: .ج 

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

 مدير الصندوق بتوثيق ذلك.

يقوم مدير الصندوق بتعويض مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات  .2

 السابقين) عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.

ا يؤثر على سعر يقوم مدير الصندوق بإبالغ الهيئة فور وقوع أي خطأ في التقويم أو التسعير بم .3

% أو أكثر من سعر الوحدة ، كما يتم اإلفصاح عن ذلك في كل من الموقع  0,50 الوحدة ما نسبته

اإللكتروني للشركة وكذلك في الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية (تداول)، باإلضافة إلى 

) من الئحة 71وفقاً للمادة ( أنه يجب اإلشارة إلى ذلك في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق

 صناديق االستثمار.

) من الئحة صناديق 72يقوم مدير الصندوق بتقديم التقارير المطلوبة للهيئة وذلك وفقاً للمادة ( .4

 االستثمار وتشتمل هذه التقارير على ملخص بجميع أخطاء التقويم والتسعير.
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 االشتراك واالسترداد:طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات  .د 

يتم احتساب أسعار االشتراك واالسترداد بناءً على سعر الوحدة في يوم التعامل ذي العالقة وفق 

الطريقة المذكورة أدناه، كما يجوز لمدير الصندوق تأخير عملية التقويم في حال وجود أي ظروف 

الصندوق وسيتم الرجوع إلى مجلس استثنائية قد تؤثر على عملية التقويم أو تحديد قيمة أصول 

 إدارة الصندوق للحصول على الموافقة.

 طريقة احتساب سعر الوحدة:

يتم حساب سعر الوحدة بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصاريف والرسوم الثابتة 

المتغيرة المستحقة على إجمالى عدد الوحدات القائمة في ذلك  ومن ثم خصم المصاريف والرسوم

 . اليوم

 

 مكان و وقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها: .ه 

سيقوم مدير الصندوق بتحديث صافي قيمة أصول الصندوق وإعالن سعر الوحدة قبل ظهر يوم 

والموقع  www.obic.com.saالتعامل التالي ليوم التقويم عبر الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق 

 . www.tadawul.com.saالرسمي للسوق المالية السعودية (تداول) 

 التعامالت: )9(

 

 مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد: .أ 

 تعامل. يوم في إال استردادها أو الصندوق وحدات في االشتراك يجوز ال •

 الصندوق وأحكام واالسترداد في شروط طلبات االشتراك لتقديم النهائي الموعد تم تحديد •

 .الخاصة بهالمعلومات  ومذكرة

 التقويم عند نقطة يُحتسب الذي بالسعر االسترداد أو االشتراك طلبات يعامل مدير الصندوق •

 .واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائي للموعد التالية

 أي أحكام مع تتعارض ال بحيث االسترداد أو االشتراك طلبات بتنفيذ يقوم مدير الصندوق •

 .المعلومات مذكرة أو الصندوق وأحكام شروط أو تثمارالئحة صناديق االس تتضمنها

 اليوم في إقفال العمل موعد قبل االسترداد عوائد الوحدات لمالك يدفع مدير الصندوق •

 . كحدً أقصى االسترداد سعر عندها حُدد التي التقويم لنقطة التالي السادس
 

 االسترداد لمالك الوحدات:أقصى فترة زمنية بين تسلم طلب االسترداد ودفع عوائد  .ب 

التالي ليوم  السادسسيتم تحويل عوائد/مبلغ االسترداد لمالكي الوحدات قبل إقفال العمل في اليوم 

 .التقويم ذو العالقة

 

 قيود التعامل في وحدات الصندوق: .ج 

يتم تنفيذ جميع االشتراكات المستلمة والمقبولة حسب المواعيد الموضحة في الفقرة (ح) من 

) من هذه الشروط و األحكام بناءً على سعر الوحدة إلغالق يوم التعامل التالي. و في حال تم 9المادة (

استالم الطلب بعد الموعد النهائي سيتم احتسابه في يوم التعامل بعد القادم من يوم استالم 

ضحة في الطلب. بينما يتم تنفيذ جميع االستردادات المستلمة والمقبولة حسب المواعيد المو

) من هذه الشروط و األحكام بناًء على سعر الوحدة إلغالق يوم التعامل من 9الفقرة (ح) من المادة (

آخر الشهر القادم . و في حال تم استالم الطلب بعد الموعد النهائي سيتم احتسابه بناءً على سعر 

 الوحدة إلغالق يوم التعامل من آخر الشهر بعد القادم من استالم الطلب.
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 الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعّلق، واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت: .د 

يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد من صندوق  تأجيل عمليات االسترداد: .1

 االستثمار في الحاالت اآلتية:

%) أو 10أي يوم تعامل (إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لمالكي الوحدات في   •

 .أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق

 .إذا تم تعليق التعامل في  السوق أو أي أصول أخرى يملكها الصندوق •

 .في حال حدوث صعوبات في  السوق بحيث يتعسر استرداد أو تقويم وحدات الصندوق  •
األسباب الخارجة في حال عدم تمكن الصندوق من بيع األسهم التي يملكها ألي سبب من  •

 عن إرادته.

وسيتم تنفيذ طلبات االسترداد في أقرب يوم تعامل الحق ممكن، كما سيتم التعامل مع 

طلبات االسترداد المؤجلة بالنسبة والتناسب، وسيتم تحويل مبلغ االسترداد إلى حساب 

 المشترك في أقرب فرصة ممكنة.  

شتراك في الصندوق في حال عدم  يحق لمدير الصندوق رفض أي طلب ا رفض االشتراك: .2

تطبيق  المشترك ألنظمة ولوائح الهيئة . ويتم إرجاع قيمة االشتراك إلى حساب العميل 

 خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديم قيمة االشتراك. 

يحق لمدير الصندوق وقف قبول أي طلب اشتراك  تحديد السقف األعلى لحجم الصندوق: .3

يمة يتعذر معها الحصول على حصة مناسبة من أسهم الشركات إذا تجاوز حجم الصندوق ق

 المدرجة مما قد يعيق عملية إدارة الصندوق.

 
 

 اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل: .ه 

من الئحة صناديق االستثمار  )61(لى المادة إل عمليات االسترداد تخضع حكام المنظمة لـتأجياأل

 الصادرة من هيئة السوق المالية.
 

 األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين: .و 

األحكام المنظمة هي األحكام التابعة لنظام هيئة السوق المالية السعودية ولوائحها التنفيذية 

 ة العربية السعودية.واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة المطبقة في المملك

 

 استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق: .ز 

عند بدء الصندوق يمكن لمدير الصـندوق وفقـاً لتقـديره الخـاص، المشـاركة فـي الصـندوق كمسـتثمر، 

ويحتفظ مدير الصندوق بحقه في تخفيض مشاركته كلياً أو جزئياً متى رأى ذلك مناسـباً وسـيقوم مـدير 

 هايـة كـل سـنة عـن أي اسـتثمار لـه فـي الصـندوق فـي ملخـص اإلفصـاح المـاليالصندوق باإلفصاح في ن

 .) من مذكرة المعلومات)3(كما هو موضح في الملحق (
 

 التاريخ المحدد و المواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في أي يوم تعامل: .ح 

يمكن االشتراك في الصندوق يومياً. ويقبل االشتراك في الصندوق بعد  أيام قبول االشتراك: •

تقديم طلب االشتراك ودفع كامل قيمة االشتراك قبل إغالق السوق الرئيسية من آخر كل يوم 

 عمل ، وسيكون االشتراك بسعر الوحدة إلغالق يوم التعامل التالي.

مياً. ويقبل االسترداد من الصندوق بعد يمكن االسترداد من الصندوق يو أيام قبول االسترداد: •

تقديم طلب االسترداد قبل إغالق السوق الرئيسية من كل يوم عمل ، وسيكون االسترداد بسعر 
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 الوحدة إلغالق آخر كل يوم تعامل تالي.

 

 إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باالشتراك في الوحدات أو استردادها: .ط 

الصندوق يقوم العميل بتعبئة نموذج اشتراك إضافة  عند االشتراك في: إجراءات االشتراك  •

 إلى توقيع هذه الشروط و األحكام و مذكرة المعلومات وتقديمها إلى مدير الصندوق.

عند طلب المشترك استرداد كل أو بعض قيمة وحداته، يقوم المشترك  إجراءات االسترداد : •

 بتعبئة نموذج طلب االسترداد ويقدمه إلى مدير الصندوق. 

 

 أقل عدد للوحدات أو قيمتها يجب أن يتملكها مالك الوحدات أو يبيعها أو يستردها : .ي 

 ريال. 10,000الحد األدنى للملكية:  •

 ريال . 10,000الحد األدنى لالشتراك: •

 ريال . 10,000الحد األدنى لالشتراك اإلضافي: •

 ريال. 10,000 الحد األدنى لالسترداد: •
 

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

 األدنى في الصندوق:

 م. 15/12/2015ال ينطبق وتم تشغيل الصندوق في 
 

ماليين ريال سعودي أو ما يعادلها  10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  .ل 

 كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق:

بااللتزام بلوائح وتعليمات هيئة السوق المالية في حال قامت بطلب أي اجراء سيقوم مدير الصندوق 

 .تصحيحي منه

 سياسة التوزيع: )10(

 

 سياية توزيع الدخل واألرباح: .أ 

لن يتم توزيـع أي أربـاح علـى المشـتركين، بـل سـيعاد اسـتثمار األربـاح فـي الصـندوق. وبمـا أن الصـندوق 

مملوك من قبل المشتركين فإنهم يتشاركون في ربح وخسـارة الصـندوق كـل بنسـبة مـا يملكـه مـن 

 وحدات في الصندوق. 

 

 التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع: .ب 

 ال ينطبق.
 

 ات:كيفية دفع التوزيع .ج 

 ال ينطبق.

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات: )11(

 

 المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية، بما في ذلك الفترات المالية األولية والسنوية: .أ 

سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة)  .1

) من الئحة صناديق 5التقارير األولية وفقاً لمتطلبات الملحق رقم (والتقارير السنوية الموجزة و 

  .االستثمار، ويجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل
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) يوماً من نهاية فترة التقرير وذلك في 70سوف تتاح التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز ( .2

 ) من الشروط و األحكام.11المحددة في الفقرة (ب) من المادة ( األماكن وبالوسائل

) يومًا من نهاية فترة التقرير وذلك في األماكن 35تعد التقارير األولية وتتاح للجمهور خالل ( .3

 ) من الشروط و األحكام.11وبالوسائل المحددة في الفقرة (ب) من المادة (

 ين تتضمن المعلومات اآلتية:سيقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير للمشترك .4

 صافي قيمة أصول وحدات الصندوق. •

 عدد وحدات الصندوق التي يملكها المشترك وصافي قيمتها. •

 ) يوماً من كل صفقة.15سجل بالصفقات التي نفذها المشترك خالل ( •

يرسل مدير الصندوق بيان سنوي إلى مالكي الوحدات (بما في ذلك أي شخص تملك الوحدات  •

السنة المعد في شأنها البيان) يلخص صفقات في وحدات الصندوق على مدار السنة خالل 

) يوماً من نهاية السنة المالية، ويجب أن يحتوي هذا البيان األرباح الموزعة 30المالية خالل (

وإجمالي مقابل الخدمات والمصاريف واألتعاب المخصومة من مالك الوحدات والواردة في 

وق ومذكرة المعلومات، باإلضافة إلى تفاصيل لجميع مخالفات قيود شروط وأحكام الصند

االستثمار المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار أو في شروط و أحكام الصندوق أو 

 مذكرة المعلومات.
 

 أماكن و وسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق: .ب 

ي و/أو البريد اإللكتروني و/أو الفاكس كما هو مبين في نموذج سيتم إرسال التقارير على العنوان البريد

فتح الحساب إال إذا تم إشعار مدير الصندوق بأي تغيير في العنوان. ويجب إخطار مدير الصندوق بأي 

) يومًا تقويمياً من إصدار تلك التقارير وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير 60أخطاء خالل ستين (

 ائية وحاسمة. كما سيتم توفير هذه التقارير على موقع مدير الصندوقالصندوق نه

WWW.OBIC.COM.SA و الموقع االلكتروني للسوق WWW.TADAWUL.COM.SA 
 

 وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية: .ج 

القــوائم  سـيتم اطـالع مـالكي وحــدات الصـندوق والعمـالء المحتملــين بالتقـارير السـنوية (بمــا فـي ذلـك

) يوماً من نهاية فترة التقريـر فـي 70المالية السنوية المراجعة) مجاناً وذلك بنشرها خالل مدة ال تتجاوز (

 ، والموقــع اإللكترونــي للســوق WWW.OBIC.COM.SA الموقــع اإللكترونــي الخــاص بمــدير الصــندوق

WWW.TADAWUL.COM.SA  .أو عن طريق البريد في حال طلبها 

 الوحدات:سجل مالكي  )12(

 يلتزم مدير الصندوق بإعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة.

 اجتماع مالكي الوحدات: )13(

 

 الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات: .أ 

 . منه بمبادرة الوحدات لمالكي اجتماع لعقد الدعوة الصندوق لمدير يجوز •

 أمين من كتابي تسلم طلب من ) أيام10خالل ( الوحدات مالكي الجتماع الصندوق مدير يدعو •

 .الحفظ

 أو مالك من كتابي تسلم طلب من ) أيام10خالل (  الوحدات مالكي الجتماع الصندوق مدير يدعو •

 قيمة من األقل عل %25 أو منفردين مجتمعين يملكون الذين الوحدات مالكي من أكثر

 .الصندوق وحدات
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 لمالكي الوحدات:إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع  .ب 

 لمدير الصندوق اإللكتروني الموقع في ذلك عن باإلعالن الوحدات مالكي الجتماع الدعوة تكون •

 قبل الحفظ وأمين مالكي الوحدات جميع إلى كتابي إشعار وبإرسال للسوق، اإللكتروني والموقع

 يحدد أن ويجب االجتماع. قبل ) يوماً 21عن ( تزيد ال االجتماع وبمدة من األقل على أيام عشرة

 الصندوق مدير على ويجب المقترحة، ووقته والقرارات ومكانه االجتماع تاريخ واإلشعار اإلعالن

 .الهيئة إلى نسخة إرسال الوحدات لمالكي اجتماع أي مالكي الوحدات بعقد إلى إشعاراً  إرسال حال

 الوحدات يملكون مالكي من عدد حضره إذا إال صحيحاً  الوحدات مالكي اجتماع يكون ال •

 الصندوق شروط وأحكام لم تحدد ما الصندوق وحدات قيمة من األقل على %25 مجتمعين

 . أعلى نسبة المعلومات ومذكرة

 الجتماع مدير الصندوق الدعوة على فيجب الفقرة السابقة، في الموضح النصاب يُستوف إذا لم •

 كتابي إشعار للسوق وبإرسال اإللكتروني والموقع اإللكتروني موقعه في ذلك عن باإلعالن ثانٍ

 .) أيام5عن ( تقل ال بمدة االجتماع الثاني موعد قبل الحفظ وأمين الوحدات مالكي جميع إلى

 .االجتماع في الوحدات الممثلة نسبة كانت أياً صحيحاً  الثاني االجتماع ويُعدّ 

 

 مالكي الوحدات: طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات .ج 

 

 طريقة تصويت مالكي الوحدات: •

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

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

 على والتصويت مداوالتها في واالشتراك الوحدات مالكي اجتماعات عقد يجوز 

 .الهيئة تضعها التي للضوابط وفقاً  الحديثة التقنية وسائل قراراتها بواسطة

 

 حقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات: •

 على أيام عشرة قبل كتابي يحق لمالك الوحدات و أمين الحفظ أن يستلم إشعار 

  االجتماع. قبل ) يوماً 21عن ( تزيد ال االجتماع وبمدة من األقل

  يحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك حقهم

 في التصويت في هذه االجتماعات.

 

 قائمة حقوق مالكي الوحدات: )14(

الحصــول علــى نســخة حديثــة مــن شــروط و أحكــام الصــندوق و مــذكرة المعلومــات باللغــة العربيــة  •

 بدون مقابل.

ــر يشــتمل علــى • ــي  الحصــول علــى تقري صــافي قيمــة أصــول وحــدات الصــندوق، وعــدد الوحــدات الت

 يوم من كل صفقة . 15يمتلكها وصافي قيمتها، وسجل بجميع الصفقات يقدم خالل 

 الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها. •

ملخص بهـذا التغييـر اإلشعار بأي تغيير في شروط و أحكام الصندوق و مذكرة الملعومات و إرسال  •

 قبل سريانه وفقا لنوع التغيير والمدة المحددة في الئحة صناديق االستثمار.

 اإلشعار بأي تغير في مجلس إدارة الصندوق. •

الحصــول علــى نســخة محدثــة مــن شــروط و أحكــام الصــندوق و مــذكرة المعلومــات ســنوياً تُظهــر  •

 طلبها.الرسوم واألتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق عند 

) يومــاً 21اإلشــعار برغبــة مــدير الصــندوق بإنهــاء صــندوق االســتثمار قبــل اإلنهــاء بمــدة ال تقــل عــن ( •
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 تقويمياً، بخالف األحداث التي نصت عليها الشروط و األحكام و مذكرة المعلومات عليها.

 دفع عوائد االسترداد في األوقات المحددة لذلك. •

 الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوق. الحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة •

 

 مسؤولية مالكي الوحدات: )15(

فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه، ال يكون مالك الوحدات مسؤوالً عن 

 ديون و التزامات الصندوق. 

 :خصائص الوحدات  )16(

 متساوية.ينقسم الصندوق لوحدات لها القيمة والمميزات والحقوق ذاتها 

 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق: )17(

 

األحكام المنظمة لتغيير شروط و أحكام الصـندوق و الموافقـات و اإلشـعارات المحـددة بموجـب  . أ

 الئحة صناديق االستثمار: 

تنقسـم األحكــام المنظمــة لتغييــر شــروط و أحكــام الصــندوق إلــى ثالثــة أقســام وذلــك بنــاءً علــى نوعيــة 

 على التوالي) كالتالي: 58، 57، 56تغييرها وفقاً لالئحة صناديق االستثمار (المادة المعلومة المراد 

 

 التغييرات األساسية:موافقة الهيئة و مالكي الوحدات على  .1

 الصندوق في الوحدات مالكي موافقة على الحصول الصندوق مدير على يجب •

 .عادي صندوق قرار خالل من المقترح األساسي التغيير على المعني

الوحدات والهيئة  مالكي موافقة على الحصول بعد الصندوق مدير على يجب •
هيئة السوق  موافقة على الحصول المادة، من هذه السابقة للفقرة وفقاً  الشرعية

 .للصندوق المقترح األساسي التغيير على المالية

 :اآلتية الحاالت من أياً األساسي" "التغيير بمصطلح يُقصد •

 . طبيعته أو الصندوق أهداف في المهم التغيير .1

 .للصندوق المخاطر وضع في تأثير له يكون الذي التغيير .2

 .للصندوق مدير منصب من الصندوق لمدير الطوعي االنسحاب .3

 .الصندوق مدير بها وتبلغ آلخر حين من الهيئة تقررها أخرى حاالت أي .4
 تغيير أي سريان قبل وحداتهم استرداد مفتوح عام صندوق وحدات لمالكي يحق •

 وُجدت). استرداد (إن رسوم أي دون فرض أساسي
 

 تغييرات مهمة:إشعار الهيئة و مالكي الوحدات بأي  .2

 المعني الصندوق في الوحدات و مالكي الهيئة إشعار الصندوق مدير على يجب •

 أال الصندوق. ويجب مدير يديره عام صندوق ألي مقترحة مهمة تغييرات بأي كتابياً 

 لسريان الصندوق مدير قبل من المحدد اليوم قبل يوماً  )21عن ( اإلشعار فترة تقل

 .التغيير هذا

 من )56( ألحكام المادة وفقاً  أساسياً  تغييراً  يُعدّ ال تغيير أي المهم" "بالتغيير يُقصد •

 :أن شأن ومن الئحة صناديق االستثمار

 في مشاركتهم في النظر الوحدات مالكي يعيد أن إلى المعتاد في يؤدي .1

 .الصندوق

 أي أو الصندوق مدير إلى الصندوق أصول من المدفوعات زيادة إلى يؤدي .2

 .منهما ألي تابع أي أو الصندوق إدارة مجلس من أعضاء عضو
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 .أو ، الصندوق أصول من تسدَّد المدفوعات من جديداً  نوعاً يقدم .3

 أصول من تسدَّد التي األخرى المدفوعات أنواع جوهري بشكل يزيد .4

 .الصندوق

 .الصندوق مدير بها وتبلغ آلخر حين من الهيئة تقررها أخرى حاالت أي .5

 تغيير أي سريان قبل وحداتهم استرداد مفتوح عام صندوق وحدات لمالكي يحق •

 وُجدت). إن(استرداد  رسوم أي دون فرض مهم

 

 واجبة اإلشعار:إشعار الهيئة و مالكي الوحدات بأي تغييرات  .3

 واجبة تغييرات بأي كتابياً  الوحدات ومالكي الهيئة إشعار الصندوق مدير على يجب •
 .التغيير سريان من أيام )8قبل ( يديره الذي الصندوق في اإلشعار

) 57) و (56أحكام المادتين ( ضمن يقع ال تغيير أي اإلشعار" واجب التغيير"بـ  يُقصد •
 .الئحة صناديق االستثمار من

 

 تغيير في شروط و أحكام الصندوق:اإلجراءات التي ستُتبع لإلشعار عن أي  . ب

 الموقع في التغييرات األساسية تفاصيل عن و يفصح الوحدات مالكي الصندوق مدير يشعر •

سريان  من أيام )10( قبل وذلك للسوق اإللكتروني و الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق
 .التغيير

للمادة   الصندوق وفقاً  مدير ايعدّه التي الصندوق تقارير في األساسية التغييرات تفاصيل بيان •
 .الئحة صناديق االستثمار من )71(

و الموقع  الصندوق لمدير اإللكتروني الموقع في المهمة التغييرات تفاصيل عن اإلفصاح •
 .التغيير سريان من ) أيام10( قبل وذلك الهيئة تحددها تيال بالطريقة أو للسوق اإللكتروني

للمادة  الصندوق وفقاً مدير يعدها التي الصندوق تقارير في المهمة التغييرات تفاصيل بيان •
 .الئحة صناديق االستثمار من )71(

الصندوق و  لمدير اإللكتروني الموقع في اإلشعار واجبة التغييرات تفاصيل عن اإلفصاح •
 .التغيير سريان من يوماً  )21خالل ( وذلك للسوق اإللكتروني الموقع

 وفقاً  مدير الصندوق التي يعدها الصندوق تقارير في اإلشعار واجبة التغييرات تفاصيل بيان •

 .الئحة صناديق االستثمار ) من71( للمادة

 إنهاء الصندوق: )18(

الحاالت التي تستوجب إنهاء صندوق االستثمار و اإلجراءات الخاصة باإلنهاء، بموجب أحكام الئحـة صـناديق 

 االستثمار:

فيجــب عليــه إشــعار الهيئــة ومــالكي الوحــدات كتابيــاً  إذا رغــب مــدير الصــندوق فــي إنهــاء الصــندوق ، .1

) يوماً من التـاريخ المزمـع إلنهـاء الصـندوق فيـه ، دون اإلخـالل 21برغبته في ذلك قبل مدة ال تقل عن (

 بشروط و أحكام و مذكرة المعلومات التابعة للصندوق.

ذلك دون اإلخالل بشروط يجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه، و .2

 و أحكام الصندوق و مذكرة المعلومات.

يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني و الموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مدة  .3

 الصندوق وتصفيته.

 مدير الصندوق: )19(

 

 مهام مدير الصندوق و واجباته و مسؤولياته: .أ 

 الئحـة صـناديق االسـتثمار أحكـام بموجـب الوحـدات مـالكي لمصـلحة الصـندوق مدير يعمل .1

 .المعلومات و مذكرة الصندوق و أحكام وشروط لهم المرخص األشخاص والئحة
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 نصت عليها الئحة األشخاص التي والواجبات المبادئ بجميع الصندوق مدير يلتزم .2

 بما يتضمن العمل الوحدات، والذي مالكي تجاه األمانة واجب ذلك في بما لهم المرخص

 .المعقول الحرص وبذل مصالحهم يحقق

 :باآلتي القيام عن مسؤوالً  الصندوق مدير يكون االستثمار، بصناديق يتعلق فيما .3

 .الصندوق إدارة •

 .للصندوق اإلدارية الخدمات ذلك في بما الصندوق عمليات •

 .الصندوق وحدات طرح •

 وأنها اكتمالهاو  المعلومات الصندوق و مذكرة و أحكام شروط دقة من التأكد •

 .مضللة وغير وصحيحة وواضحة كاملة

 أدى سواء الئحة صناديق االستثمار، االلتزام بأحكام عن مسؤوالً  الصندوق مدير يُعدّ  .4

الئحة  أحكام بموجب خارجية جهة بها كلف مباشر أم بشكل مسؤولياته و واجباته
  .لهم المرخص والئحة األشخاص صناديق االستثمار

 بسبب الناجمة خسائر الصندوق عن الوحدات مالكي تجاه مسؤوالً  الصندوق مدير يُعد .5

 .المتعمد تقصيره أو تصرف سوء أو إهمال أو احتيال

 تؤثر في استثمارات التي المخاطر لرصد و اإلجراءات السياسات الصندوق مدير يضع .6

 القيام اإلجراءاتتلك السياسات و  تتضمن أن معها. على التعامل سرعة وضمان الصندوق،

 .األقل عل سنوي بشكل المخاطر تقويم بعملية

 ويزود استثمار يديره، صندوق لكل وااللتزام المطابقة مراقبة برنامج الصندوق مدير يطبق .7

 .طلبها عند التطبيق بنتائج الهيئة

 

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

 البـاطن للصندوق مـن مديراً بالعمل تابعيه من أي أو أكثر أو ثالث طرف تكليف الصندوق لمدير يجوز

 للصـندوق مـدير أي أتعاب ومصـاريف الصندوق مدير ويدفع .الصندوق مدير يديره صندوق استثمار ألي

 .الخاصة موارده من الباطن من

 

 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله: .ج 

 تـراه مناسـباً إجـراء أي اتخـاذ و االسـتثماري بالصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عزل للهيئة حق •

 وقـوع حـال فـي مناسباً، وذلـك تراه آخر تدبير أي اتخاذ أو الصندوق لذلك بديل صندوق مدير لتعيين

 :اآلتية الحاالت من أي

الئحـة  بموجـب بـذلك الهيئـة إشـعار دون اإلدارة نشـاط ممارسـة عـن الصـندوق مـدير توقـف .1

 .لهم المرخص األشخاص

 .قبل الهيئة من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق مدير ترخيص إلغاء .2

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

 أو بالتزام النظام – جوهرياً  الهيئة تراه بشكل - أخل قد الصندوق مدير أن الهيئة رأت إذا .4

 .التنفيذية لوائحه

 أو استقالته عجزه أو االستثمار صندوق أصول يدير الذي االستثمارية المحفظة مدير وفاة .5

 أصول صندوق إدارة على قادر الصندوق لدى مدير مسجل آخر شخص وجود عدم مع

 .المحفظة مدير يديرها التي الصناديق أصول أو االستثمار

 .جوهرية أهمية ذات أنها -معقولة أسس عل بناءً - الهيئة ترى أخرى حالة أي .6

مدير  على المادة، فيتعين هذه من للفقرة (األولى) وفقاً  صالحياتها من أياً الهيئة مارست إذا •
 للمسؤوليات إلى السلس النقل تسهيل على المساعدة أجل من كامل بشكل التعاون الصندوق

 على الصندوق البديل. ويجب مدير تعيين من األولى يوماً  )60الـ( خالل وذلك البديل الصندوق مدير

 المحض، الهيئة لتقدير ضرورياً ومناسباً ووفقاً  ذلك كان حيثما ينقل، أن المعزول الصندوق مدير

 .العالقة ذي المرتبطة بصندوق االستثمار العقود جميع البديل الصندوق مدير إلى
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 أمين الحفظ:  )20(

 

 مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته: .أ 

 أدى سواء الئحة صناديق االستثمار، ألحكام وفقاً  التزاماته عن مسؤوالً  الحفظ أمين يُعد •

 أو الئحة صناديق االستثمار أحكام بموجب ثالثاً  طرفاً  بها كلف أم مباشر مسؤولياته بشكل

  .لهم األشخاص المرخص الئحة

 الناجمة خسائر الصندوق عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير تجاه مسؤوالً  الحفظ أمين يُعدّ  •

 .المتعمد وغير المتعمد تقصيره أو تصرف سوء أو إهمال أو بسبب احتيال
 الوحدات، وهو مالكي لصالح وحمايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوالً  الحفظ أمين يُعدُّ  •

 أصول الصندوق. بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات جميع اتخاذ عن كذلك مسؤول
 

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

يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أميناً للحفظ من الباطن ألي 

صندوق استثمار يتولى حفظ أصوله . ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من 

 الباطن من موارده الخاصة.
 

 ستبداله:األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو ا .ج 

لمدير الصندوق حق عزل أمين الحفظ واستبداله في حال عدم قيام أمين الحفظ بواجباته أو  •
في حال لم يؤد عمله بالشكل المناسب، أو في حال قرر مدير الصندوق أن العزل يصب في 

 .مصلحة حاملي الوحدات ألي سبب كان

حال  في مناسباً تراه تدبير أي ذاتخا أو الصندوق مدير من المعين الحفظ أمين للهيئة حق عزل •

 :اآلتية الحاالت من أي وقوع

 

الئحة  بموجب بذلك الهيئة إشعار دون الحفظ نشاط ممارسة عن الحفظ أمين توقف .1

 .لهم المرخص األشخاص

 قبل من تعليقه أو سحبه أو الحفظ نشاط ممارسة في الحفظ أمين ترخيص إلغاء .2

 الهيئة.

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

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

 .جوهرية أهمية ذات أنها -معقولة أسس عل بناءً - الهيئة ترى أخرى حالة أي .5

 وفقاً  بديل حفظ أمين تعيين الصندوقمدير  على فيجب في حال تم عزل أمين الحفظ، •

 بشكل التعاون المعزول الحفظ وأمين مدير الصندوق على يتعين كما الهيئة، لتعليمات

 البديل الحفظ أمين إلى للمسؤوليات النقل السلس تسهيل على المساعدة أجل من كامل

 الحفظ أمينعلى  البديل. ويجب أمين الحفظ تعيين من األولى يوماً  )60الـ( خالل وذلك

 أمين إلى المحض، الهيئة لتقدير ووفقاً ومناسبا ضرورياً  ذلك كان حيثما ينقل، أن المعزول

 .العالقة ذي بصندوق االستثمار المرتبطة العقود جميع البديل الحفظ

 
 

 المحاسب القانوني:  )21(

 

 اسم المحاسب القانوني لصندوق االستثمار: .أ 

 .شركاؤهالبسام و )PKFبي كي إف (
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 المحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته:مهام  .ب 

 يُعّين المحاسب القانوني من قبل مدير الصندوق وذلك للقيام بعملية المراجعة. •

) أشهر قبل نهاية سنته المالية، فيجب في 9إذا مضى على تأسيس الصندوق مدة تزيد على ( •

 هذه الحالة القيام بعملية المراجعة بنهاية العام األول.

) أشهر أو أقل قبل نهاية سنته المالية، فيجوز في 9تأسيس الصندوق مدة ( إذا مضى على •

 هذه الحالة القيام بعملية المراجعة في نهاية السنة المالية التي تليها.
 

 األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني لصندوق االستثمار: .ج 

 مدير الصندوق يوجه أن أو القانوني المحاسب تعيين يرفض أن الصندوق إدارة مجلس على يجب

 :اآلتية الحاالت من أي في المعين، القانوني المحاسب بتغيير

بتأدية  تتعلق القانوني للمحاسب المهني السلوك سوء حول ومهمة قائمة ادعاءات وجود .1

 مهامه.

 .مستقالً  للصندوق القانوني المحاسب يعد إذا لم .2

 الكافية لتأدية والخبرات المؤهالت يملك ال القانوني المحاسب أن الصندوق إدارة مجلس قرر إذا .3

 .مُرض بشكل المراجعة مهام

 .المعيَّن القانوني المحاسب تغيير المحض لتقديرها وفقاً  الهيئة طلبت إذا .4

إذا أراد مدير الصندوق عزل المحاسب القانوني واستبداله في حال عدم قيام المحاسب القانوني  .5
بالشكل المناسب. أو في حال قرر مدير الصندوق أن العزل أو بواجباته أو في حال لم يؤد عمله 

 االستبدال يصب في مصلحة حاملي الوحدات ألي سبب كان.

 

 أصول الصندوق:  )22(

 

 . إن أصول صندوق االستثمار محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح صندوق االستثمار .أ 
 

 اآلخرين، عمالئه أصول وعن أصوله عن استثماري صندوق كل أصول فصل الحفظ أمين على يجب .ب 

 لكل األخرى واألصول المالية األوراق تسجيل خالل من مستقل بشكل األصول تلك تحدَّد أن ويجب

 باسم للصندوق العقارية األصول وتسجل الصندوق، ذلك لصالح الحفظ أمين باسم استثمار صندوق

 تؤيد التي المستندات من وغيرها الضرورية السجالت بجميع يحتفظ وأن الحفظ، ألمين تابعة شركة

 .التعاقدية التزاماته تأدية

 

 ، مجتمعين (ملكية مشاعة) الصندوق ذلك في الوحدات لمالكي مملوكة االستثمار صندوق أصول تُعدّ  .ج 

 من أمين الحفظ أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق لمدير يكون أن وال يجوز

 مدير كان إذا إال مطالبة فيها، أي أو الصندوق أصول في مصلحة أي الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن

 أو المشورة مقدم أو الباطن من أمين الحفظ أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق

 بموجب المطالبات بهذه مسموحاً  كان أو ، حدود ملكيته في ،وذلك الصندوق لوحدات مالكاً  الموزع

 .المعلومات و مذكرةالصندوق  و أحكام في شروط عنها و أفصح الئحة صناديق االستثمار  أحكام
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 إقرار من مالك الوحدات:  )23(

 
 

 وملخـــص المعلومــات الرئيســة الخاصـــةلقــد قمت/قمنــا بقــراءة الشـــروط واألحكــام و مــذكرة المعلومــات 

 وفهم ما جاء بها والموافقة عليها وتم الحصول على نسخة منها والتوقيع عليها: ،بالصندوق

 

 االسم:

 

 

 التاريخ:       التوقيع:

 
 
 

 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.
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 )1الملحق (
 اإلفصاح المالي

 *2017إجمالي المصاريف المخصومة من أصول الصندوق خالل عام 

 المصاريف
قيمة المصروف 

 الفعلي

النسبة من صافي قيمة 
 أصول الصندوق**

 (النسبة المئوية%) (ريال سعودي) 

 رسوم اإلدارة

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

162,461.83 1.95% 

 اإلدارة  مجموع مكافأة أعضاء مجلس

% من رسوم اإلدارة أيهما أقل  لكل عضو 5سنوياً أو ألف ريال  30(بحد أقصى 
ليس موظف في الشركة وعددهم ثالثة وتوزع بشكل تناسبي على أيام 

 السنة)

27,556.00 0.33% 

 مصاريف الحفظ

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

40,615.46 0.49% 

 مصاريف التعامل  

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

19,622.00 0.24% 

    أتعاب مراجع الحسابات

 تناسبي على أيام السنة) ألف ريال سنوياً وتوزع بشكل 35( 
20,596.86 0.25% 

 مكافأة أعضاء اللجنة الشرعية 

الشرعية مجتمعين على مكافأة سنوية قدرها (سيحصل أعضاء اللجنة  
 )وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة ,رياالً 33,000

19,419.16 0.23% 

 الرسوم الرقابية

 ريال سنوياً وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة) 7,500(
4,414.05 0.05% 

 مصاريف إعداد مؤشر استرشادي

 ريال سنوياً، وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة) 24,375(   
14,343.75 0.17% 

 على موقع (تداول) رسوم نشر معلومات الصندوق

 ريال سنوياً،  وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة) 5,000( 
2,942.19 0.04% 

      التطهير الشرعي

 (نسبة من قيمة األصول في كل سهم وتوزع بشكل تناسبي على أيام
 السنة)

0.00 0.00% 
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 مصاريف أخرى

 (رسوم تحويل، ضرائب)
939.57 0.01% 

 %3.76 312,910.87 مجموع المصاريف السنوية

 .*التفاصيل الكاملة لإليرادات والمصاريف متوفرة في القوائم المالية المدققة للصندوق
 .م2017** النسبة من متوسط صافي قيمة األصول لعام 

مدير الصندوق بتحمل المصروفات األخرى للصندوق والتنازل عن المبالغ ذات الصلة المستحقة لمدير الصندوق م، قام 2017خالل عام 
 .م2017ديسمبر  31م الى 2017اغسطس  1ريال سعودي وذلك للفترة من  48,335والبالغة 

 إيراد رسوم االسترداد المبكر ***

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

179.31 0.00% 

%3.76 312,731.56 صافي المصاريف السنوية  

 ***تخصم رسوم االسترداد المبكر من العميل وتضاف إلى أصول الصندوق.

 م 31/12/2017استثمارات مدير الصندوق في الصندوق كما في 

.31/12/2017في لم تكن هناك أي استثمارات لمدير الصندوق في الصندوق كما   
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 )2الملحق (

 الضوابط الشرعية 

 

يتم تنفيذ أعمال الصندوق في جميع األوقات بما يتوافق مع الضوابط الشرعية، حسبما تقرره اللجنة 
 الشرعية. وقد وافقت اللجنة الشرعية على الضوابط التالية:

 
 الضوابط الشرعية:

 
 يستثمر الصندوق في شركات تمارس أنشطة تتعلق بما يلي:ال  .1

 

 الخدمات المصرفية التقليدية أو أعمال التأمين أو أية أنشطة أخرى ذات عالقة بالفوائد الربوية؛ .أ 

 تصنيع أو توزيع المشروبات الكحولية؛  .ب 

 تصنيع أو توزيع األسلحة؛ .ج 

 المقامرة أو الميسر؛ .د 

اإلنتاج أو التغليف أو التعليب أو أي نشاط آخر يتعلق بمنتجات األطعمة والمشروبات غير  .ه 
 الحالل؛ 

الترفيه (بما يشمل دور السينما والموسيقى والمنتجات اإلباحية، وإنتاج أو بيع أو توزيع مثل  .و 
 هذه المواد الترفيهية كالقنوات التلفزيونية ومحطات اإلذاعة)؛ و

 رمة شرعاً حسبما تقرره اللجنة الشرعية.أية أنشطة أخرى مح .ز 

 

تخضع الشركات التي تمارس أنشطة متوافقة مع الضوابط الشرعية لشرط إعداد تحليل إضافي  .2
 لميزانيتها العمومية. ويجب عدم االستثمار في الشركات ذات النسب المالية التالية:

 

مة السوقية والذي يساوي نسبة إجمالي الدين (المنتجة للفائدة) مقسوماً على متوسط القي .أ 
 % أو أكثر.33

% أو 70نسبة النقود والذمم المدينة مقسومة على متوسط القيمة السوقية والذي يساوي   .ب 
 أكثر.

نسبة مجموع النقد زائد األوراق المالية المنتجة للفائدة مقسومة على متوسط القيمة  .ج 
 .% أو أكثر33السوقية والذي يساوي 

 % أو أكثر من اإليرادات.5تساوي نسبة الدخل المحرم شرعاً  .د 

 
بالنسبة للطروحات األولية للشركات الجديدة والتي ينوي مدير الصندوق االستثمار فيها فإن  .3

 التحليل الخاص بميزانيتها العمومية يجب أن يقسم على صافي أصول الشركة.

 

مدرجة في السوق  أما بالنسبة للشركات التي يتم تداول اسهمها مدة ربع سنة مالية على األقل و .4
ولها تاريخ تداول وقيمة سوقية، فإن التحليل الخاص بميزانيتها العمومية يجب أن يقسم على 

 متوسط القيمة السوقية للشركة.

 
تقوم اللجنة الشرعية بشكل دوري بمراجعة الضوابط الشرعية هذه لتحديد مجاالت االستثمار  .5

 ندوق.الشرعية والتي تشمل جميع االوراق المالية بالص

 

يمكن أن تشتمل العوائد الناتجة من استثمارات الصندوق على مبلغ ناتج عن  الدخل غير الشرعي: .6
دخل غير شرعي تم كسبه أو استالمه. وفي هذه الحالة، يتم احتساب قيمة أي عائد غير شرعي وفقًا 

 للضوابط الشرعية المعتمدة من قِبل اللجنة الشرعية، وتطهيره بالتبرع به في أوجه البر والخير. 
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 )3(الملحق 

 سياسات و إجراءات إدارة مخاطر الصندوق

 
  آلية ضبط المخاطر:

 

ستكون قرارات االستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات االستثمار  .1

الجيدة والحكيمة التي تحقق األهداف االستثمارية المحددة للصندوق والمذكورة في شروط و 

ويشمل ذلك بذل أحكام الصندوق و مذكرة المعلومات و المستندات األخرى ذات العالقة، 

 :ي وسعه للتأكد منمدير الصندوق كل ما ف

 .توفر السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد متوقع •

عدم تركيز استثمار الصندوق في أي ورقة أو أوراق معينة، أو في أي بلد أو منطقة جغرافية  •

أو صناعة أو قطاع معين، إال إذا كان قد تم اإلفصاح عن ذلك في شروط و أحكام الصندوق و 

 .المعلومات و المستندات األخرى ذات العالقةمذكرة 

 .عدم تحمل الصندوق أي مخاطرة استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهدافه االستثمارية •

يلتزم الصندوق بنسب التملك بالشركات حسب النسـبة الرسـمية المصـرح بهـا فـي المـادة  •

 في الئحة صناديق االستثمار التابعة لهيئة السوق المالية. (41)

ــ • ــذكرة تطبي ــندوق وم ــام الص ــروط وأحك ــي ش ــددة ف ــتثمارية المح ــندوق االس ــداف الص ق أه

 المعلومات بكل دقة وعناية.

يقوم مدير الصندوق بالتأكد بشكل دوري من التزام جميع استثمارات الصندوق بالمعايير  •

 المتبعة في تقرير أهلية االستثمارات وفقاً للضوابط الشرعية. 

جوهريـــة، ســـيقوم مـــدير الصـــندوق بتبليـــغ مجلـــس إدارة عنـــدما يكـــون هنـــاك مخالفـــات  •

 الصندوق.

تنفيذ أوامر البيع والشراء يتم عبر قسم الوساطة بالشركة أو أي شركة تقوم بـدور الوسـيط  •

للصــندوق وتبعــاً لسياســة واضــحة تتوافــق مــع تعليمــات الســوق الماليــة وتراعــي مصــالح 

 ى مصلحة وشفافية السوق المالية.  حاملي وحدات الصندوق، كما أنها تراعي المحافظة عل

 

سيكون هناك مجلس إدارة للصندوق وستكون طبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس  .2

 :كالتالي

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

يفصح عنه مدير اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، المصادقة على أي تضارب مصالح  •

 .الصندوق وفقاً لالئحة صناديق االستثمار

االجتماع مرتين سنوياً على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام (لجنة المطابقة وااللتزام)  •

لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد من 

 .ظمة المتبعةالتزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألن

 .إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه •

التأكد من اكتمال و التزام شروط و أحكام الصندوق و مذكرة الملعلومات و المستندات  •

 .األخرى ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار
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التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً  •

لشروط و أحكام الصندوق و مذكرة المعلومات و المستندات ذات العالقة، و أحكام الئحة 

 .صناديق االستثمار

 .العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه •

 
 المطابقة وااللتزام:

 

 سيكون مسؤول المطابقة و االلتزام مسؤوالً عن اإلشراف على التالي:

مدير الصندوق باللوائح والقوانين ذات العالقة، و بشروط وأحكام الصندوق و التأكد من التزام  .1

 مذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالقة.

التأكد من وضع السياسات و اإلجراءات المناسبة لتمكين مدير الصندوق من االلتزام بالنظام  .2

 المفعول. ولوائحه التنفيذية وجميع المتطلبات النظامية األخرى سارية

 الحصول على الموارد المناسبة وصالحية االطالع على جميع سجالت مدير الصندوق. .3

تزويد الهيئة بأي مستندات تطلبها لمراجعة مدى مالئمة ترتيبات المطابقة وااللتزام التي  .4

 يتبعها مدير الصندوق.

 

 سرية التقارير ودراسات الشركات:
 

سرية المعلومات جزءًا أساسياً من سياسة شركة أصول و بخيت  تعتبر خصوصية المعلومات والمحافظة على

االستثمارية تجاه الموظفين بشكل عام، وبشكل خاص فإنه يحظر على أي موظف داخل الشركة اإلفشاء 

 شفهياً أو النشر كتابياً ألية معلومات سرية إلى األشخاص غير المخولين ويستثنى من هؤالء ما يلي:

 ولة بالحصول على المعلومات.الجهات الرقابية المخ .1

األشخاص المخولين بالحصول على المعلومات حسب الحاالت التي يتطلبها دليل إجراءات العمل  .2

ومنهم على سبيل المثال ال الحصر (إدارة المراجعة الداخلية، مجلس إدارة الشركة، مجلس إدارة 

 الصندوق، لجنة االستثمار).

 ب التسلسل الهرمي لشركة أصول وبخيت االستثمارية.الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه حس .3

 موظفي إدارة المطابقة وااللتزام و إدارة التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب. .4
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 تشمل المعلومات السرية على سبيل المثال ال للحصر:

 أرقام توقعات األرباح المستقبلية للشركات. .1

الشركات التي تستثمر فيها إدارة األصول من حيث العدد أو الحجم أو أي معلومات بشأن قائمة  .2

 غيرها.

 دراسات تحليلية جاري إعدادها ولم تنشر بعد للعمالء. .3

 دارسات تحليلية أو تقارير مالية غير متاحة للنشر للعمالء ومخصصة الستخدام إدارة األصول. .4

توقعين مستقبالً مثل األسماء أو حجم أي معلومات بشأن العمالء السابقين أو الحاليين أو الم .5

 استثماراتهم وغيرها من المعلومات ذات الصلة.

 

البند فيتم إبالغ إدارة الشركة فوراً بذلك التخاذ في حال نشر أي معلومات لم يسمح بنشرها حسب هذا 

  اإلجراءات المناسبة.

مستشار ورئيس ادارة المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل 
 االموال وتمويل االرهاب

 
 سلمان سبطي حيدر

 الرئيس التنفيذي
 

 مازن محمد الداود



 

 

 

 

 

 الرئيسة المعلوماتملخص 

 
 

 

 اإلصدارات بأسهم للمتاجرة وبخيت أصول صندوق

 الشرعية الضوابط مع المتوافقة األولية
  Osool & Bakheet IPO Trading Fund Sharia 

Compliant   
 مفتوح)(صندوق أسهم استثماري 

 

 
 مدير الصندوق

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 هـ.).12/07/1439م (الموافق 03/2018/ 29لهذا الصندوق بتاريخالرئيسة صدر ملخص المعلومات  •

على أنه  تم اعتماد صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية •

 قبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة لصندوق االستثمار.متوافقاً مع المعايير الشرعية المجازة من 

على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة المعلومات والمستندات األخرى  •

 لصندوق االستثمار قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق.

على تأسيس هذا الصندوق وطرح وحداته تمت موافقة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية  •

 هـ).22/12/1436م (الموافق 05/10/2015طرحاً عاماً بتاريخ 
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 المعلومات الرئيسة حول صندوق االستثمار: )أ (

 

 االستثمار:اسم صندوق  .1

 صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
  Osool & Bakheet IPO Trading Fund Sharia Compliant .(صندوق استثماري عام مفتوح) 

 

 موجز األهداف االستثمارية للصندوق: .2

تحقيـق قيمـة مضـافة إيجابيـة مقارنـة بالمؤشـر تتمثل أهداف "الصندوق" في تنميـة رأس المـال مـن خـالل 

االسترشادي (مؤشر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط الشـرعية) مـع 

 تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر.

 

 موجز سياسات استثمار الصندوق و ممارساته: .3

 الصندوق فيها بشكل أساسي:نوع (أنواع) األوراق المالية التي سوف يستثمر  •

يستثمر الصندوق في أسهم اإلصدارات األولية للشركات السعودية المسـاهمة وكـذلك أسـهم الشـركات 

المدرجــة حــديثاً فــي ســوق األســهم الســعودية خــالل أول ثــالث ســنوات مــن إدراجهــا، كمــا يجــوز لمــدير 

ــن  ــد ع ــا ال يزي ــتثمر بم ــندوق أن يس ــند50الص ــول الص ــة أص ــافي قيم ــن ص ــركات % م ــهم الش ــي أس وق ف

% مـن صـافي قيمـة أصـول الصـندوق فـي الوحـدات 30السعودية الصغيرة والمتوسطة، ومـا ال يزيـد عـن 

% 30العقارية المتداولة (بما في ذلك وحدات الصناديق المـدارة مـن قبـل مـدير الصـندوق) ومـا ال يزيـد عـن 

نمــو، كمــا لــه صــالحية  -ة مــن صــافي قيمــة أصــوله فــي أســهم الشــركات المدرجــة فــي الســوق الموازيــ

االستثمار بصناديق األسهم السعودية وصناديق أسـواق النقـد المطروحـة وحـداتها طرحـاً عامـاً ومرخصـة 

من قبل الهيئة (بما في ذلك وحـدات الصـناديق المـدارة مـن قبـل مـدير الصـندوق). باإلضـافة إلـى إمكانيـة 

جل (أقل من ثالثـة أشـهر) بالريـال السـعودي لـدى استثمار السيولة النقدية المتوفرة في ودائع قصيرة األ

المصارف المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والعاملة في المملكة العربيـة السـعودية، 

وسيتم اختيار المصارف بقرار مـن مـدير الصـندوق حيـث أنـه لـن يلتـزم بـأي تصـنيف ائتمـاني محـدد وذلـك 

المملكة، وعلـى أن تكـون جميـع االسـتثمارات متوافقـة مـع طالما أن تلك المصارف مرخصة وعاملة في 

 الضوابط الشرعية التي تقرها اللجنة الشرعية للصندوق.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط 
 الشرعية 

 الرئيسةالمعلومات  ملخص
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 سياسة تركيز االستثمار:   •

ســتكون حــدود االســتثمار جغرافيــاً فــي المملكــة العربيــة الســعودية و حســب نــوع االســتثمار كمــا فــي 

 الجدول التالي:

 
 

 نوع االستثمار

 

األدنى من أصول  الحد

 الصندوق

الحد األعلى من أصول 

 الصندوق

أســهم اإلصــدارات األوليــة للشــركات التــي 

ســــيتم إدراجهـــــا فـــــي الســـــوق وأســـــهم 

الشــركات التــي لــم يمــر علــى إدراجهــا أكثــر 

   من ثالث سنوات

10% 100% 

 %50 %0 أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة

 30% %0 الوحدات العقارية المتداولة

ـــوق  أســـهم الشـــركات المدرجـــة فـــي الس

 نمو -الموازية 
%0 %30 

قصيرة األجل (أقـل  سيولة نقدية أو ودائع

 أشهر) لدى المصارف  3من 
0% 50% 

الصـــــــناديق االســـــــتثمارية المطروحـــــــة 

ــل  ــن قب ــة م ــاً ومرخص ــاً عام ــداتها طرح وح

 الهيئة 

0% %50 

 

 المخاطر المرتبطة باالستثمارات في صندوق االستثمار: .4

ــة المرتبطــة باالســتثمار فــي صــندوق االســتثمار، والمخــاطر  فيمــا يلــي، قائمــة للمخــاطر الرئيســة المحتمل

ــندوق  ــول الص ــافي قيمــة أص ــي ص ــؤثر ف ــل أن ت ــروف مــن المحتم ــتثمار و أي ظ ــا صــندوق االس المعــرض له

 وعائداته:

لسعودي إن عدم استقرار منطقة الشرق األوسط قد يؤثر على االقتصاد ا المخاطر السياسية: •

 وبالتالي على سوق األسهم السعودية ، ما قد يؤثر ذلك سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

االقتصاد السعودي من االقتصادات الناشئة وهو يعتمد بشكل كبير على المخاطر االقتصادية:  •

 الوحدة. الدخل من النفط ويتأثر بتذبذب أسعاره ، ما قد يؤثر ذلك سلباً على أداء الصندوق وسعر

وهي مخاطر التغير في األوضاع المالية للمصدر نتيجة لتغيرات في المخاطر المتعلقة بالمصدر :  •

اإلدارة أو الطلب أو على منتجاته أو خدماته . وتشمل هذه المخاطر تعرض المصدر إلجراءات قانونية 

ذلك سلباً على أداء  بسبب مخالفات قد يرتكبها مما قد يؤدى إلى انخفاض قيمة أسهمه، ما قد يؤثر

 الصندوق وسعر الوحدة.

 -إن وجد–إن انخفاض التصنيف االئتماني  مخاطر انخفاض التصنيف االئتماني إن وجد: •

للمصارف التي يتعامل معها الصندوق قد يؤثر على قدرة تلك المصارف على تلبية التزاماتها تجاه 

 الوحدة. على أداء الصندوق وسعر الصندوق، ما قد يؤثر ذلك سلباً

تنشأ هذه المخاطر في األوضاع التي تتأثر فيها موضوعية واستقاللية  مخاطر تضارب المصالح : •

قرار مدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه على حساب الصندوق ، ما قد يؤثر 

 ذلك سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

قد يتم إضافة أو تغيير بعض الرسوم في الشروط و األحكام و  مخاطر تغيير/إضافة الرسوم : •
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مذكرة المعلومات و المستندات األخرى من الجهة المعنية التى تقدم الخدمة لمدير الصندوق 

ماقد يؤثر ذلك سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة و سيتم أخذ موافقة الهيئة على أي تغيير 

 يوم من تطبيقه.  60غيير قبل وسيتم إشعار مالكي الوحدات بأي ت

قد يضطر مدير الصندوق إلى تأجيل االشتراك /االسترداد نتيجة حدوث  مخاطر االسترداد / االشتراك : •

صعوبات في سوق األسهم أو التعامالت البنكية خارجة عن إرادته ما قد يؤثر على سعر الوحدة التي 

 يفترض أن يتعامل معها المستثمر.

قد يتعرض الصندوق للمخاطر االستثمارية التي قد تؤثر سلباً على أداء  مار:مخاطر مجال االستث •

 الصندوق وسعر الوحدة وهي كالتالي:

 -بما أن أصول الصندوق يتم استثمارها في في الشركات المدرجة في نمو  تركيز االستثمار: -

بالتالي ربما السوق الموازية فإن عدد الشركات التي يحتمل االستثمار بها سيكون محدوداً و

تمثل بعض الشركات نسبة كبيرة من مجال االستثمار نظراً لكبر حجمها، وهذه من 

 المخاطر المحتملة للصندوق حيث تحد من توزيع االستثمارات. 
يرتبط االستثمار في  :السوق الموازية  -عوامل المخاطرة المرتبطة بالتداول في أسهم نمو  -

 :مخاطر ومنهاالسوق الموازية  بعدد من ال -نمو 

  .مخاطر شح السيولة وعدم وجود تداول على أسهم معينة لمدة زمنية طويلة 

  مخاطر التقييم غير العادل لبعض األسهم غير المتداولة بالحجم الكافي. وهنا

يمكن  لمدير الصندوق في حالة وجود أسهم التتداول بشكل كافٍ إجراء تقييم خاص 

لتلك األسهم باتباع آلية يقرها مجلس إدارة الصندوق، وقد تحمل هذه اآللية مخاطر 

قيقة لتحديد أسعار األسهم  ما يؤدي الختالف في أيضاً فهذه اآللية غير كافية أو غير د

 سعر وحدة الصندوق عن السعر العادل. 

 مخاطر التذبذب الكبير في أسعار األسهم . 

  مخاطر الشفافية حيث أن إفصاحات الشركات و التزاماتها تعتبر أقل من تلك في

  .السوق الرئيسية، إضافة إلى صعوبة الحصول على المعلومات

 ات الصغيرة جداً،  حيث أن بعض الشركات قد تكون صغيرة مخاطر الشرك

الحجم ومحدودة النشاط ما قد يعرضها لمخاطر التركيز على نشاط معين من 

الممكن أن يواجه صعوبات في حاالت اقتصادية ما، إضافة إلى تركيزها على موظفين 

 .محددين في أعمالها ما يجعلها عرضة لتغيرات في حال تركهم العمل

قد يحدث تباطؤ في عملية تباطؤ عملية اإلدراج في األسواق التي يستثمر فيها الصندوق:  -

إدراج الشركات السعودية المساهمة في األسواق التي يستثمر فيها الصندوق نتيجة 

للظروف االقتصادية الكلية ما يؤثر على تحقيق الصندوق ألهدافه االستثمارية، وبالتالي 

 الصندوق. ينعكس سلبياً على أداء

من الممكن أن :المخاطر المتعلقة بالتداول في صناديق االستثمار العقارية المتداولة  -

يستثمر الصندوق في صناديق االستثمار العقارية المتداولة ويرتبط االستثمار في هذه 

الصناديق بطبيعة المخاطر المتعلقة بالقطاع العقاري وطبيعة الصناديق العقارية 

المخاطر المتعلقة بالنشاط االقتصادي وانخفاض الطلب، مخاطر  المتداولة ومنها

التشريعات، المخاطر التشغيلية و تكاليف صيانة وتطوير العقارات، مخاطر السيولة 

وصعوبة بيع االصول ، المخاطر المتعلقة باالنشاء والبناء، والمخاطر المتعلقة 

عدم وفاء مدير الصندوق بجميع  بالمستأجرين وعدم قدرتهم على الوفاء باإليجار. ومخاطر
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 مسؤولياته في متابعة أعمال الصندوق.
 

 البيانات السابقة المتعلقة بأداء صندوق االستثمار وفقاً لما ورد في مذكرة المعلومات: .5

 

 العائد الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات (أو منذ التأسيس): .أ 

 اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط الشرعيةأداء صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم 

 سنة  
3 

 سنوات

5 
 سنوات

 منذ اإلنشاء
)15/12/2015( 

صــندوق أصــول و بخيــت للمتــاجرة بأســهم اإلصــدارات األوليــة 
 المتوافقة مع الضوابط الشرعية

 -%12.75 غ/م غ/م -16.13%

 /31/122017كما في 

 
 

 السنوات العشر الماضية (أو منذ التأسيس):إجمالي العائدات السنوية لكل من  .ب 

 أداء صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

 سنتين سنة  
3 

 سنوات

4 
 سنوات

5 
 سنوات

6 
 سنوات

7 
 سنوات

8 
 سنوات

9 
 سنوات

 منذ اإلنشاء
)15/12/2015( 

صندوق أصول و بخيت 
للمتــــــــاجرة بأســــــــهم 
ــــــــة  ــــــــدارات األولي اإلص
المتوافقـــــــــــة مــــــــــــع 

 الضوابط الشرعية

 -%12.75 غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م %12.64- -16.13%

 31/12/2017كما في 

 
 

أداء صندوق االستثمار بالمقارنة مع المؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس الماضية أو  .ج 

 منذ التأسيس، (حيثما ينطبق):

 

 بخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط الشرعيةأداء صندوق أصول و 

 سنة  
3 

 سنوات

5 
 سنوات

 منذ اإلنشاء
)15/12/2015( 

صندوق أصـول و بخيـت للمتـاجرة بأسـهم اإلصـدارات األوليـة 
 المتوافقة مع الضوابط الشرعية

 -%12.75 غ/م غ/م -16.13%

اإلصــدارات األوليــة مؤشــر أصــول و بخيــت للمتــاجرة بأســهم 
 المتوافقة مع الضوابط الشرعية

 -%24.45 غ/م غ/م -11.84%

 31/12/2017كما في 
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 مقابل الخدمات و العموالت: )ب (

 التوضيح
نوع الرسوم 

 والمصاريف

 رسوم االشتراك ال يوجد أية رسوم يتوجب على المشترك دفعها مقابل االشتراك في الصندوق.  

يوم تقويمي من  30مالك الوحدات عند استرداد وحداته المستثمرة خالل  % من 1.75تخصم 

  .شرائها، و تضاف لصالح الصندوق

رسوم االسترداد 

 المبكر

 رسوم االسترداد يوم تقويمي من تاريخ شراء الوحدات. 30ال يوجد رسوم استرداد بعد مرور 

 رسوم اإلدارة  أشهر لمدير الصندوق.  3% سنوياً من صافي أصول ويتم دفع الرسوم المستحقة كل 2.00نسبة 

% من صافي أصول الصندوق (وتشمل مصاريف إدارة عمليات الصندوق والمدفوعات 0.50نسبة 

أشهر وتوزع  3المستحقة لطرف ثالث للقيام بمهام الحفظ) ويتم دفع الرسوم المستحقة كل 

 شكل تناسبي على أيام السنة و يتم خصمها يوميًا.ب

 رسوم الحفظ

 ألف ريال سنوياً وتدفع سنوياً وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة و يتم خصمها يومياً. 18
أتعاب المحاسب 

 القانوني

في حال وجود مصاريف تمويل فعلية ومباشرة للصندوق خالل السنة (حسب السعر السائد في 

%) من صافي قيمة أصوله، وبعد أخذ 10.00بشرط أن ال يتجاوز تمويل الصندوق نسبة (السوق)، و 

 موافقة اللجنة الشرعية على التمويل.

 مصاريف التمويل

ألف ريال سنوياً مع المصاريف األخرى وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة و يتم خصمها  33

 من مذكرة المعلومات.) 11يومياً. للتوضيح انظر الفقرة (ج) من المادة (

مجموع مكافأة اللجنة 

 الشرعية

 ) الضوابط الشرعية من مذكرة المعلومات.1كما هو موضح في الملحق (
رسوم التطهير 

 الشرعي

 ريال سنوياً، وتدفع في بداية كل سنة ميالدية، وتقسم تناسبياً على عدد أيام السنة. 24,375
مصاريف إعداد مؤشر 

 استرشادي

% من رسوم اإلدارة أيهما أقل وتوزع بشكل تناسبي 5.00ألف ريال سنوياً للعضو أو  30بحد أقصى 

) من مذكرة 10على أيام السنة و يتم خصمها يومياً. للتوضيح انظر الفقرة (د) من المادة (

 المعلومات.

مجموع مكافأة أعضاء 

 مجلس اإلدارة

 الرسوم الرقابية على أيام السنة و يتم خصمها يومياً. شهر وتوزع بشكل تناسبي 12ريال سنوياً وتدفع كل  7,500

 شهر و توزع بشكل تناسبي على أيام السنة و يتم خصمها يومياً. 12ريال سنوياً وتدفع كل  5,000

رسوم نشر معلومات 

الصندوق على موقع 

 تداول

اب في يتحمل الصندوق جميع مصاريف و رسوم التعامل المتعلقة بالبيع والشراء أو االكتت

 األسهم السعودية وسيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح المالي في نهاية السنة

 .)الرئيسة ) من ملخص المعلومات1(كما هو موضح في الملحق (

مصاريف التعامل 

 (الوساطة)

يتم تحميل الصندوق رسوم التحويل ما بين الحسابات البنكية أو االستثمارية للصندوق. كما 

حمل الصندوق المصاريف المتعلقة بالتحول إلى معايير التقارير المالية الدولية. وبحد أقصى يت

% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق، إضافة للضرائب أو الرسوم إن وجدت و في جميع 0.50

 األحوال لن يتم خصم إال الرسوم و المصاريف الفعلية.

 مصاريف أخرى
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 الحصــول علــى معلومــات إضــافية حــول صــندوق االســتثمار ومســتنداته:بيــان حــول مكــان وكيفيــة  ) ج(

يستطيع العميل الحصول علـى معلومـات إضـافية حـول صـندوق االسـتثمار ومسـتنداته عـن طريـق 

 اآلتي:

5Twww.OBIC.com.saالموقع اإللكتروني لمدير الصندوق :  • 5T. 

 الصندوق: كما هو مبين في الفقرة التالية.االتصال على هاتف مدير  •

 .5TWMD@OBIC.com.saاالستفسار من خالل البريد اإللكتروني لمدير الصندوق:  •
 

 اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به: ) د(

 اسم مدير الصندوق: •

  .شركة أصول و بخيت االستثمارية

 مدير الصندوق:عنوان  •

 11526الرياض  63762حي العليا، برج البحرين دور الميزانين. ص.ب.  –طريق الملك فهد  –الرياض 

 المملكة العربية السعودية.

 بيانات االتصال الخاصة بمدير الصندوق: •

 . 966-11-419-1797هاتف:  -

 .966-11-419-1899فاكس:  -
 

 الخاصة به:اسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال  ) ه(

 اسم أمين الحفظ: •

 اإلنماء لالستثمار.

 عنوان أمين الحفظ: •

المملكة العربية  11586الرياض  66674ص.ب.   طريق الملك فهد، برج العنود، الدور العشرون.

  السعودية.

 بيانات االتصال الخاصة بأمين الحفظ: •

 . 966-11-218-5968 هاتف: -

 .966-11-218-5970فاكس:  -

 

 الموزع (إن وجد) وبيانات االتصال الخاصة به:اسم وعنوان  ) و(

 ال ينطبق.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.obic.com.sa/
mailto:WMD@OBIC.com.sa
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 )1الملحق (
 اإلفصاح المالي

 *2017إجمالي المصاريف المخصومة من أصول الصندوق خالل عام 

 المصاريف
قيمة المصروف 

 الفعلي

النسبة من صافي قيمة 
 أصول الصندوق**

 (النسبة المئوية%) (ريال سعودي) 

 اإلدارة رسوم

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

162,461.83 1.95% 

 اإلدارة  مجموع مكافأة أعضاء مجلس

عضو  % من رسوم اإلدارة أيهما أقل  لكل5ألف ريال سنوياً أو  30(بحد أقصى 
ليس موظف في الشركة وعددهم ثالثة وتوزع بشكل تناسبي على أيام 

 السنة)

27,556.00 0.33% 

 مصاريف الحفظ

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

40,615.46 0.49% 

 مصاريف التعامل  

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

19,622.00 0.24% 

    أتعاب مراجع الحسابات

 تناسبي على أيام السنة) ألف ريال سنوياً وتوزع بشكل 35( 
20,596.86 0.25% 

 مكافأة أعضاء اللجنة الشرعية 

على مكافأة سنوية قدرها  (سيحصل أعضاء اللجنة الشرعية مجتمعين 
 )وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة ,رياالً 33,000

19,419.16 0.23% 

 الرسوم الرقابية

 ريال سنوياً وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة) 7,500(
4,414.05 0.05% 

 مصاريف إعداد مؤشر استرشادي

 ريال سنوياً، وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة) 24,375(   
14,343.75 0.17% 

 على موقع (تداول) رسوم نشر معلومات الصندوق

 ريال سنوياً،  وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة) 5,000( 
2,942.19 0.04% 

      التطهير الشرعي

من قيمة األصول في كل سهم وتوزع بشكل تناسبي على أيام  (نسبة
 السنة)

0.00 0.00% 
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 مصاريف أخرى

 (رسوم تحويل، ضرائب)
939.57 0.01% 

 %3.76 312,910.87 مجموع المصاريف السنوية

 .*التفاصيل الكاملة لإليرادات والمصاريف متوفرة في القوائم المالية المدققة للصندوق
 .م2017** النسبة من متوسط صافي قيمة األصول لعام 

م، قام مدير الصندوق بتحمل المصروفات األخرى للصندوق والتنازل عن المبالغ ذات الصلة المستحقة لمدير الصندوق 2017خالل عام 
 .م2017ديسمبر  31م الى 2017اغسطس  1ريال سعودي وذلك للفترة من  48,335والبالغة 

 رسوم االسترداد المبكر *** إيراد

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

179.31 0.00% 

%3.76 312,731.56 صافي المصاريف السنوية  

 ***تخصم رسوم االسترداد المبكر من العميل وتضاف إلى أصول الصندوق.

 م 31/12/2017مدير الصندوق في الصندوق كما في  استثمارات

.31/12/2017لم تكن هناك أي استثمارات لمدير الصندوق في الصندوق كما في   



 

 

 

 

 

  مذكرة المعلومات
 

 

 اإلصدارات بأسهم للمتاجرة وبخيت أصول صندوق

 الشرعية الضوابط مع المتوافقة األولية
  Osool & Bakheet IPO Trading Fund Sharia 

Compliant 
 )مفتوح استثماري أسهم صندوق(

 
 مدير الصندوق

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 أمين الحفظ

 
 

 

 

 

 هـ).  1439/07/13 م (الموافق2018/03/29 صدرت مذكرة المعلومات لهذا الصندوق بتاريخ  •

بصندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة إن مذكرة المعلومات ومحتوياتها الخاصة  •

االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة  خاضعة لالئحة صناديق مع الضوابط الشرعية

 .العربية السعودية

 مذكرة محتويات فهم تعذر حال وفي. وفهمها المعلومات مذكرة محتويات بقراءة المستثمرين ننصح •

 .مهني مستشار بمشورة باألخذ ننصح، المعلومات
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 وصحبه أجمعين وبعد:بسم الله والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله 

 

 إشعار هام

ـــــا.  .أ  ـــــة عليه ـــــت الموافق ـــــندوق وتم ـــــس إدارة الص ـــــل مجل ـــــن قب ـــــات م ـــــذكرة المعلوم ـــــت م رُوجع
ويتحمــــل مــــدير وأعضــــاء مجلــــس إدارة الصــــندوق مجتمعــــين ومنفــــردين كامــــل المســــؤولية عــــن 
دقـــة واكتمـــال المعلومـــات الـــواردة فـــي مـــذكرة المعلومـــات. كمـــا يقـــر ويؤكـــد أعضـــاء مجلـــس إدارة 
ــــرون  ــــا يق ــــات، كم ــــذكرة المعلوم ــــي م ــــواردة ف ــــات ال ــــال المعلوم ــــحة واكتم ــــندوق بص ــــدير الص وم

 ويؤكدون على أن المعلومات والبيانات الواردة في مذكرة المعلومات غير مضلله.

ـــــاجرة  بأســـــهم  .ب  ـــــى تأســـــيس صـــــندوق أصـــــول وبخيـــــت للمت ـــــة الســـــوق الماليـــــة عل وافقـــــت هيئ
لشـــــرعية  وطـــــرح وحداتـــــه. ال تتحمـــــل الهيئـــــة أي اإلصـــــدارات األوليـــــة المتوافقـــــة مـــــع الضـــــوابط ا

مســـؤولية عـــن محتويـــات مـــذكرة المعلومـــات، وال تعطـــي أي تأكيـــد يتعلـــق بـــدقتها أو اكتمالهـــا، 
ــــي  ــــا ورد ف ــــتج عم ــــارة تن ــــن أي خس ــــت، وم ــــا كان ــــؤولية مهم ــــن أي مس ــــراحة م ــــها ص ــــي نفس وتخل

ــــة ا ــــي هيئ ــــا. وال تعط ــــزء منه ــــى أيّ ج ــــاد عل ــــن االعتم ــــات أو ع ــــة أي مــــذكرة المعلوم ــــوق المالي لس
توصــــية بشــــأن جــــدوى االســــتثمار فــــي الصــــندوق مــــن عدمــــه وال تعنــــي موافقتهــــا علــــى تأســــيس 
ـــام  ـــروط و األحك ـــي الش ـــواردة ف ـــات ال ـــحة المعلوم ـــد ص ـــه أو تأكي ـــتثمار في ـــيتها باالس ـــندوق توص الص
ــــى أن قــــرار االســــتثمار فــــي الصــــندوق يعــــود للمســــتثمر أو مــــن  ومــــذكرة المعلومــــات، وتؤكــــد عل

 يمثله.

تـــم اعتمـــاد صـــندوق أصـــول وبخيـــت للمتـــاجرة بأســـهم اإلصـــدارات األوليـــة المتوافقـــة مـــع الضـــوابط  .ج 
الشــــرعية علــــى أنــــه صــــندوق اســــتثمار متوافــــق مــــع المعــــايير الشــــرعية المجــــازة مــــن قبــــل لجنــــة 

 الرقابة الشرعية المعينة لصندوق االستثمار.
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 مدير الصندوق

 

 االستثماريةشركة أصول وبخيت 
 طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين

  11526الرمز البريدي  63762ص ب  
 الرياض، المملكة العربية السعودية

 00966114191797هاتف  : 
 00966114191899فاكس:  

www.obic.com.sa 
 

 أمين الحفظ

 

 اإلنماء لالستثمار 
 المملكة العربية السعودية

 11586 الرياض 66674ص.ب 
 طريق الملك فهد، برج العنود، الدور العشرون 

 00966112185968هاتف 
 00966112185970فاكس  

www.alinmainvestment.com  

 المحاسب القانوني

 

 وشركاؤهبي كي إف البسام   
 المملكة العربية السعودية

 11775الرياض  69658ص.ب 
   السليمانيةحي  –شارع األمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) 

 00966112065333هاتف 
 00966112065444فاكس  

www.pkf.com/saudiarabia  

 اللجنة الشرعية

 

 دار المراجعة الشرعية
 فضيلة الشيخ / إرشاد أحمد

 صالح الشلهوبفضيلة الشيخ / 

 مملكة البحرين  -المنامة  21051ص.ب. 
 973-1-721-5898هاتف:  
 

 الجهة المنظمة

 

 المالية هيئة السوق
 المملكة العربية السعودية

  طريق الملك فهد، مبنى القلعة
 11642الرياض  87171ص.ب 

 : www.cma.org.sa الموقع اإللكتروني
 info@cma.org.saالبريد اإللكتروني: 

 دليل الصندوق
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 شركة أصول و بخيت االستثمارية. : الشركة

 شركة أصول و بخيت االستثمارية. : مدير الصندوق

 : مجلس اإلدارة
مجلس إدارة صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع 

 الضوابط الشرعية. 

 اإلنماء لالستثمار.  : أمين الحفظ

 هيئة السوق المالية. : الهيئة

 السوق المالية السعودية (تداول) . : السوق

 : الصندوق
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة باأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط  

 الشرعية.

 :  السوق الرئيسية
سوق األسهم السعودية، وهي السوق التي تُتداول فيها األوراق المالية التي تم تسجيلها 

 .وقبول إدراجها بموجب قواعد التسجيل واإلدراج

 : السوق الموازية  
هم الموازية، وهو السوق التي تُتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول سوق األس

إدراجها بموجب قواعد التسجيل واإلدراج في السوق الموازية و حقوق األولوية الخاصة 
 .بتلك األسهم

 : المؤشر االسترشادي
مؤشر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط 

 رعية. الش

   أسهم اإلصدارات األولية للشركات التي سيتم إدراجها في السوق ألول مرة. : اإلصدارات األولية

 : وحدات الصندوق
، ن وحدات بما في ذلك أجزاء الوحدةحصة المالك في أي صندوق استثمار يتكون م

 وتعامل كل وحدة على أنها تمثل حصة مشاعة في أصول صندوق االستثمار.

 : المصالح تضارب
هو الوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق 

 بمصلحة شخصية مادية أو معنوية.

 الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. : الئحة صناديق االستثمار

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

 االستثماري.

 مالكو وحدات الصندوق. : المشتركون

 .بي كي إف البسام وشركاؤه : المحاسب القانوني

 : اللجنة الشرعية

 فضيلة الشيخ / إرشاد أحمد 

 فضيلة الشيخ /  صالح الشلهوب.

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

 أي يوم يتم فيه تنفيذ طلبات اشتراك/استرداد وحدات صندوق االستثمار.  : يوم التعامل

 قائمة المصطلحات
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 أي يوم، سواء أكان يوم عمل أم ال.  : يوم تقويمي

 اليوم الذي يتم فيه تحديد صافي سعر الوحدة. : يوم التقويم

 حاصل ضرب سعر السهم في عدد أسهم الشركة. : السوقيالحجم 

 : األسهم الصغيرة والمتوسطة
جميع أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية باستثناء الشركات التي 

 مليار ريال سعودي. 15يزيد حجمها السوقي عن 

 :  أسهم الشركات                 
اإلصدارات األولية، و حقوق األولوية و وحدات أي هي أسهم الشركات المدرجة، وأسهم 

نوع من الصناديق االستثمارية المتداولة، باإلضافة ألدوات الدين المتداولة من صكوك 
 وغيرها  في السوق.

 وهي الفرق بين عائد الصندوق و عائد المؤشر االسترشادي.  : القيمة المضافة 

 : الوحدات العقارية المتداولة
تستثمر في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً قابلة لتحقيق دخل دوري و هي وحدات 

 تأجيري.

 :  قرار صندوق عادي

 50يعني قراراً يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من %
من مجموع الوحدات الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواءً أكان حضورهم 

 أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.شخصياً أم وكالة 
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 .صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية : االسم الرسمي
Osool & Bakheet IPO Trading Fund Sharia Compliant.  

 ريال سعودي.  1.00 : سعر االشتراك للوحدة
االشتراكات  تاريخ بداية قبول

 خالل فترة الطرح األولي
: 

 . هـ03/02/1437م الموافق  15/11/2015

تاريخ االنتهاء من فترة الطرح 
 األولي

 . هـ 04/03/1437م الموافق  15/12/2015 :

مواعيد استالم طلبات 
 االشتراكات واالستردادات

 كل يوم عمل للسوق المالية السعودية (تداول). :

 كل يوم تعمل فيه السوق. : والتقويمأيام التعامل 

 يوم العمل التالي ليوم التعامل. : يوم إعالن سعر وحدة الصندوق

 مفتوح المدة. : عمر الصندوق

 ) من مذكرة المعلومات.5انظر المادة ( : الرسوم والمصاريف

 ريال سعودي.  : العملة النقدية

 ) من مذكرة المعلومات.3االطالع على المادة (مرتفع المخاطر يرجى  : درجة المخاطرة للصندوق

 : األهداف االستثمارية للصندوق

تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خالل تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر 
االسترشادي مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خالل االستثمار في اإلصدارات 

للشركات السعودية المساهمة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثاً خالل أول ثالث سنوات األولية 
% من صافي قيمة أصول 50من إدراجها، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما ال يزيد عن 

%من صافي قيمة 30الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وبما ال يزيد عن 
لوحدات العقارية المتداولة (بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق) أصوله في ا

 نمو. -% من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية 30وماال يزيد عن 

 الضوابط الشرعية.مؤشر أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع  : المؤشر االسترشادي

الحد األدنى 
 ريال.  10,000 : لالشتراك/اإلضافة/االسترداد

الموعد النهائي لتقديم طلبات 
 : االشتراك

يمكن االشتراك في الصندوق يومياً. ويقبل االشتراك في الصندوق بعد تقديم طلب االشتراك ودفع 
) من هذه 7الفقرة (ب) من المادة (كامل قيمة االشتراك قبل موعد إغالق السوق، كما هو موضح في 

المذكرة بناءً على سعر الوحدة إلغالق يوم التعامل التالي. و في حال تم استالم الطلب بعد الموعد 
 النهائي سيتم تنفيذه في يوم التعامل بعد التالي من يوم استالم الطلب.

الموعد النهائي لتقديم طلبات 
 االسترداد

: 

الصندوق يومياً. ويقبل االسترداد من الصندوق بعد تقديم طلب االسترداد قبل يمكن االسترداد من 
) من هذه المذكرة بناءً على سعر 7موعد إغالق السوق كما هو موضح في الفقرة (ب) من المادة (

الوحدة إلغالق يوم التعامل التالي. و في حال تم استالم الطلب بعد الموعد النهائي سيتم تنفيذه في 
 تعامل بعد التالي من يوم استالم الطلب.يوم ال

وعد دفع قيمة الوحدات م
 المستردة للمستثمرين

: 

 

التالي  السادسسيتم تحويل عوائد/مبلغ االسترداد لمالكي الوحدات قبل إقفال العمل في اليوم 
 .ليوم التعامل ذو العالقة

 

  

 ملخص الصندوق
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 صندوق االستثمار: )1(
 

 اسم صندوق االستثمار: .أ 

 ولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية.سهم اإلصدارات األأيت للمتاجرة بصندوق أصول وبخ

 

 تاريخ إصدار شروط و أحكام الصندوق: .ب 

هـــ) وتــم آخــر تحــديث 22/12/1436م (الموافــق  05/10/2015صــدرت شــروط و أحكــام الصــندوق بتــاريخ 

 ةواجبـ ات مهمـه وتغييـراتبعـد إجـراء تغييـر هــ)07/1439/ 22(الموافـق م 08/04/2018عليها بتـاريخ 

 االشعار.

 

 تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته: .ج 

الســوق الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى تأســيس هــذا الصــندوق تمــت موافقــة هيئــة 

 هـ).22/12/1436م (الموافق  05/10/2015وطرح وحداته طرحاً عاماً بتاريخ 
 

 مدة صندوق االستثمار وتاريخ استحقاقه: .د 

إن صــندوق أصــول وبخيــت للمتــاجرة باألســهم الســعودية هــو صــندوق أســهم اســتثماري مــن النــوع 

"المفتوح" أي أنه بإمكان المشترك االشتراك واالسترداد خـالل فتـرة عمـر الصـندوق. و عمـر الصـندوق 

 هو مفتوح المدة.
 

 عملة الصندوق: .ه 

يتعامل الصندوق بالريال السعودي فقـط. ويجـب علـى المشـتركين إيـداع أمـوالهم فـي حسـاب مـدير 

الحواالت الواردة مـن خـارج المملكـة الصندوق بالريال السعودي فقط، ويعامل مدير الصندوق جميع 

 أو أي عمالت غير الريال السعودي بالمبالغ الفعلية المستلمة بالريال السعودي.  
 

 سياسات االستثمار وممارساته: )2(

 

 األهداف االستثمارية للصندوق: .أ 

تتمثــل أهــداف "الصــندوق" فــي تنميــة رأس المــال مــن خــالل تحقيــق قيمــة مضــافة إيجابيــة مقارنــة 

االسترشــادي (مؤشــر أصــول و بخيــت للمتــاجرة بأســهم اإلصــدارات األوليــة المتوافقــة مــع  بالمؤشــر

 مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر. الضوابط الشرعية)
 

 نوع (أنواع) األوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي: .ب 

يســتثمر الصــندوق فــي أســهم اإلصــدارات األوليــة للشــركات الســعودية المســاهمة وكــذلك أســهم 

الشركات المدرجة حديثاً في سوق األسهم السعودية خالل أول ثالث سنوات من إدراجها، كمـا يجـوز 

ــد عــن  % مــن صــافي قيمــة أصــول الصــندوق فــي أســهم 50لمــدير الصــندوق أن يســتثمر بمــا ال يزي

% مـن صـافي قيمـة أصـول الصـندوق 30ية الصغيرة والمتوسطة، وما ال يزيـد عـن الشركات السعود

 

صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط 
 الشرعية 

  مذكرة المعلومات
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في الوحدات العقارية المتداولة (بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة مـن قبـل مـدير الصـندوق) ومـا 

نمـو،  -% من صافي قيمـة أصـوله فـي أسـهم الشـركات المدرجـة فـي السـوق الموازيـة 30ال يزيد عن 

ستثمار بصناديق األسـهم السـعودية وصـناديق أسـواق النقـد المطروحـة وحـداتها كما له صالحية اال

يق المدارة من قبل مدير الصـندوق). طرحاً عاماً ومرخصة من قبل الهيئة (بما في ذلك وحدات الصناد

ضـافة إلـى إمكانيـة اســتثمار السـيولة النقديـة المتــوفرة فـي ودائـع قصـيرة األجــل (أقـل مـن ثالثــة باإل

لريال السعودي لدى المصارف المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السـعودي والعاملـة أشهر) با

في المملكة العربية السعودية، وسيتم اختيار المصارف بقرار من مدير الصندوق حيث أنه لن يلتـزم 

بأي تصـنيف ائتمـاني محـدد وذلـك طالمـا أن تلـك المصـارف مرخصـة وعاملـة فـي المملكـة، وعلـى أن 

 ع االستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية التي تقرها اللجنة الشرعية للصندوق.تكون جمي

 سياسات تركيز االستثمار: .ج 

إن استراتيجية "مدير الصـندوق" هـي تحقيـق عائـد مجـزٍ مـن االسـتثمار فـي أسـهم اإلصـدارات األوليـة 

ل أو جزء من اسـتثماراته خالل فترة ثالث سنوات على األكثر، إال أن "مدير الصندوق" قد يقوم ببيع ك

فــي إصــدار أولــي بعــد إدراجــه فــي الســوق مباشــرة إذا وصــل ســعر الســهم إلــى مســتويات غيــر مبــررة 

اســـتثمارياً. وســـتكون حـــدود االســـتثمار جغرافيـــا فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية و حســـب نـــوع 

 االستثمار كما في الجدول التالي:

 
 

 نوع االستثمار

 

الحد األدنى من أصول 

 ندوقالص

الحد األعلى من أصول 

 الصندوق

أســهم اإلصــدارات األوليــة للشــركات التــي 

ســــيتم إدراجهـــــا فـــــي الســـــوق وأســـــهم 

الشــركات التــي لــم يمــر علــى إدراجهــا أكثــر 

   من ثالث سنوات

10% 100% 

 %50 %0 أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة

 30% %0 الوحدات العقارية المتداولة

ـــوق أســـهم الشـــركات المدرجـــة  فـــي الس

 نمو -الموازية 
%0 %30 

قصيرة األجل (أقـل  سيولة نقدية أو ودائع

 أشهر) لدى المصارف  3من 
0% 50% 

الصـــــــناديق االســـــــتثمارية المطروحـــــــة 

ــل  ــن قب ــة م ــاً ومرخص ــاً عام ــداتها طرح وح

 الهيئة 

0% %50 

 

سيتم دراسة توافق الشركات السعودية المساهمة مع الضوابط الشرعية من قبل اللجنة 

الشرعية المسؤولة عن الصندوق وذلك بعد إعالن القوائم المالية لكل ربع سنة، وفي حال عدم 

تقيد أي من الشركات المملوكة في الصندوق للضوابط الشرعية فسيتم بيعها في مدة ال تتجاوز 

يوم عمل من تاريخ انتهاء الدراسة أو أول فرصة ممكنة في حال انخفاض السيولة على  14

 األسهم. 
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 أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته: .د 

 جميع االستثمارات ستكون في أسواق األوراق المالية السعودية الرئيسية و الموازية.

 

واألســاليب واألدوات التــي يمكــن لمــدير الصــندوق اســتخدامها بغــرض اتخــاذ  أنــواع المعــامالت .ه 

 قراراته االستثمارية لصندوق االستثمار:

عند اختيار األسهم سيقوم مدير الصندوق باستخدام خبراته وموارده لتقييم االقتصـاد الكلـي عالميـاً 

تثماري حيث سـيقوم بدراسـة ومحلياً، ومن ثم سيقيّم أساسيات الشركات التي تقع في المجال االس

ــة للشــركات ــات والنســب المالي ــتقبلية ومقارنتهــا بأســعار  البيان ــات لنتائجهــا المس و وضــع توقع

أسهمها في السوق بهدف انتقاء أفضلها من حيث القيمة وفـرص النمـو إلضـافتها إلـى الصـندوق، 

مدير الصـندوق لـن يلتـزم مع النظر إلى أوزان القطاعات والشركات في المؤشر االسترشادي. حيث أن 

باالستثمار بـأوزان مشـابهة لتلـك الموجـودة فـي المؤشـر االسترشـادي، علـى الـرغم مـن أنـه قـد يقـوم 

 بذلك في بعض األحيان.

كما سيقوم مدير الصندوق بتحليل أساسيات أي أداة استثمارية أخرى سوف يقـوم باالسـتثمار فيهـا 

 بطريقة حرفية وموضوعية.

 

 المالية التي اليمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق :أنواع األوراق  .و 

) مـن 2الفقرة (ج) من المادة (ب لن يقوم الصندوق باالستثمار في أوراق مالية غير التي تم ذكرها سابقاً 

 هذه المذكرة.

 

أي قيد آخر على نـوع (أنـواع) األوراق الماليـة أو األصـول األخـرى التـي يمكـن للصـندوق االسـتثمار  .ز 

 :فيها 

لــن يســتثمر الصــندوق فــي أي أوراق ماليــة ال تتوافــق مــع الضــوابط الشــرعية المعتمــدة مــن اللجنــة 

) مــن الئحــة صــناديق 41الشــرعية للصــندوق. ويلتــزم الصــندوق بقيــود االســتثمار الــواردة فــي المــادة (

 االستثمار. 

 

ار يـديرها الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحـدات صـندوق أو صـناديق اسـتثم .ح 

 ذلك المدير أو مديرو صناديق آخرون:

 صـناديق مـديرو أو الصـندوق مـدير يديرها استثمار صناديق أو صندوق وحدات في الصندوق اليستثمر

 .آخرون

 

 ممارسـة بشـأن الصـندوق مـدير وسياسة تمويل، على الحصول في االستثمار صندوق صالحيات .ط 

 :الصندوق أصول رهن و تمويل، على الحصول صالحيات

من حق مـدير الصـندوق أن يلجـأ للتمويـل فـي الحـاالت التـي يقرهـا مجلـس إدارة الصـندوق بحيـث أال 

%) مـن صـافي قيمـة أصـوله وذلـك حسـب الضـوابط الشـرعية، 10يتجاوز تمويل الصندوق مـا نسـبته (

دوق على أن ال تتعدى مدة التمويل سنة ميالدية و يجوز لمدير الصـندوق رهـن جـزء مـن أصـول الصـن

 مقابل قروض تكون مأخوذة لصالح الصندوق.

 

 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير: .ي 

 % من حجم صافي أصول الصندوق.25الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير هو 
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 سياسة مدير الصندوق في إدارة مخاطر الصندوق: .ك 

ممارسات االستثمار ستكون قرارات االستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع  .1

الجيدة والحكيمة التي تحقق األهداف االستثمارية المحددة للصندوق والمذكورة في شروط و 

أحكام الصندوق و مذكرة المعلومات  والمستندات األخرى ذات العالقة، ويشمل ذلك بذل مدير 

 :الصندوق كل ما في وسعه للتأكد من

 .بأي طلب استرداد متوقعتوفر السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء  •

 .عدم تركيز استثمار الصندوق في أي ورقة أو أوراق معينة، أو صناعة أو قطاع معين •

 .عدم تحمل الصندوق أي مخاطرة استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهدافه االستثمارية •

سيكون هناك مجلس إدارة للصندوق وستكون طبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس  .2

 :كالتالي

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

اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير  •

 .الصندوق وفقاً لالئحة صناديق االستثمار

(لجنة المطابقة وااللتزام) االجتماع مرتين سنوياً على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام  •

لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد من 

 .التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة

 .إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه •

الملعلومات و المستندات التأكد من اكتمال و التزام شروط و أحكام الصندوق  ومذكرة  •

 .األخرى ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار

التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً  •

لشروط و أحكام الصندوق و مذكرة المعلومات و المستندات ذات العالقة، وأحكام الئحة 

 .صناديق االستثمار

 .ة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيهالعمل بأمانة ولمصلح •

   

المؤشــر االسترشــادي، و الجهــة المــزودة للمؤشــر و األســس و المنهجيــة المتبعــة لحســاب  .ل 

 المؤشر:

هو مؤشر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية 

المؤشرات بهدف قياس أداء أسهم المزود من قبل شركة  آيدل رايتنغ المتخصصة في تطوير 

اإلصدارات األولية المتاحة للصناديق االستثمارية والتي تشكل المجال االستثماري للصندوق، و 

 حيث يعتمد في حسابه على طريقة األسهم الحرة.
 

 التعامل مع أسواق المشتقات المالية : .م 

الضوابط الشرعية ومنها من الممكن أن يستثمر الصندوق بالمشتقات المالية المتوافقة مع 

حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية التي تقرها اللجنة الشرعية وذلك بهدف تحسين األداء 

 وتخفيض المخاطرة.
 

 أي إعفاءات موافق عليها من هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار: .ن 

 اليوجد.
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 المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق: )3(

 

يجب على المستثمر أن يعلم بأن االستثمار في األسهم ينطوي على مخاطرة عالية، إال أن  .أ 

االستثمار في الصندوق يعتبر أكثر أماناً نسبياً من االستثمار المباشر في السوق نظراً لتوزيع 

 استثمارات الصندوق. 

 

مؤشرًا على أداء الصندوق في إن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال يعد  .ب 

 المستقبل.

 

إن الصندوق ال يضمن لمالكي الوحدات أن أداءه المطلق (أو أداءه مقارنةً بالمؤشر) سوف يتكرر  .ج 

 مستقبالً أو يماثل األداء السابق.

 

االستثمار في الصندوق اليعد إيداعاً لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع األوراق المالية أو تابع  .د 

 ستثمار.لصندوق اال
 

يقر مالك الوحدات و يتحمل المسؤولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في الصندوق  .ه 

 إال إذا كانت ناتجة عن إهمال متعمد أو تقصير متعمد من مدير الصندوق. 

 

فيما يلي، قائمة للمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في الصندوق، والمخاطر  .و 

 ا و أي ظروف من المحتمل أن تؤثر في صافي قيمة أصول الصندوق وعائداته:المعرض له

 

إن عدم استقرار منطقة الشرق األوسط قد يؤثر على االقتصاد السعودي  المخاطر السياسية: •

 وبالتالي على سوق األسهم السعودية ، ما قد يؤثر ذلك سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

 

االقتصاد السعودي من االقتصادات الناشئة وهو يعتمد بشكل كبير على  االقتصادية:المخاطر  •

 الدخل من النفط ويتأثر بتذبذب أسعاره ، ما قد يؤثر ذلك سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

 

وهي مخاطر التغير في األوضاع المالية للمصدر نتيجة لتغيرات في  المخاطر المتعلقة بالمصدر: •

على منتجاته أو خدماته. وتشمل هذه المخاطر تعرض المصدر إلجراءات  اإلدارة أو الطلب

قانونية بسبب مخالفات قد يرتكبها مما قد يؤدى إلى انخفاض قيمة أسهمه، ما قد يؤثر ذلك 

 .سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة
 

 -إن وجد -إن انخفاض التصنيف االئتماني  مخاطر انخفاض التصنيف االئتماني إن وجد: •

للمصارف التي يتعامل معها الصندوق قد يؤثر على قدرة تلك المصارف على تلبية التزاماتها 

 تجاه الصندوق، ما قد يؤثر ذلك سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
 

نشأ هذه المخاطر في األوضاع التي تتأثر فيها موضوعية واستقاللية ت مخاطر تضارب المصالح : •

قرار مدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه على حساب الصندوق ، ما قد يؤثر 

 ذلك سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

 

و األحكام و  قد يتم إضافة أو تغيير بعض الرسوم في الشروط مخاطر تغيير/إضافة الرسوم : •

مذكرة المعلومات و المستندات األخرى من الجهة المعنية التى تقدم الخدمة لمدير الصندوق 
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ماقد يؤثر ذلك سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة و سيتم إشعار مالكي الوحدات والهيئة بأي 

 يوم من تاريخ سريانه. 21تغيير قبل 

 

مدير الصندوق إلى تأجيل االشتراك /االسترداد نتيجة  قد يضطر مخاطر االسترداد /االشتراك : •

حدوث صعوبات في سوق األسهم أو التعامالت البنكية خارجة عن إرادته ما قد يؤثر على سعر 

 الوحدة التي يفترض أن يتعامل معها المستثمر.
 

على أداء قد يتعرض الصندوق للمخاطر االستثمارية التي قد تؤثر سلباً  مخاطر مجال االستثمار: •

 الصندوق وسعر الوحدة وهي كالتالي:
 

سيعتمد مدير  :وجود بيانات غير صحيحة في نشرة اإلصدار أو إغفال بيانات جوهرية -

الصندوق في اتخاذ قرار االستثمار في الشركات المدرجة في السوق بشكل رئيسي على 

المعلومات المذكورة في نشرة اإلصدار للشركة. ومع أن مستوى الحرفية الذي يتبعه 

المستشارون الماليون لعمليات االكتتاب مرتفع باإلضافة إلى إشراف هيئة السوق 

ه قد يحتمل إغفال بيانات جوهرية أو وجود بيانات غير صحيحة المالية عليها، إال أن

وبالتالي فإنه قد يتخذ قرار استثماري غير سليم ، قد يؤثر على أداء الصندوق وسعر 

 الوحدة. 

 

من أهم األدوات التي يبني  :توقع النتائج المالية المستقبلية للشركات المساهمة -

هي توقع النتائج المالية المستقبلية  مدير الصندوق قراراته االستثمارية عليها

للشركات، إال أن هذه التوقعات عرضة للصواب و الخطأ، كما أنه بعد إعالن النتائج 

المالية للشركة فإن السعر السوقي لسهمها قد يتحرك باتجاه مخالف للتوقعات، ما 

 قد يؤثر سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة .

 

ز االستثمار في أسهم معينة، وكما ذكر في الفقرة (ج) من قد يتركتركيز االستثمار:  -

) من هذه المذكرة، فإنه قد يحدث خالل فترة االكتتاب تركيز لالستثمار في 2المادة (

شركة واحدة أو عدة شركات، نتيجة لعدم معرفة الحجم السوقي الحقيقي لها بعد 

 ق وسعر الوحدة. إدراجها في السوق، ما قد يؤثر ذلك سلباً على أداء الصندو

 
يعتمد مدير الصندوق شأنه شأن أي مدير استثماري على العنصر البشري مخاطر اإلدارة:  -

بشكل كبير، وبالتالي فإن الصندوق قد يتأثر سلباً بخسارة المدراء التنفيذيين 

والموظفين المرتبطين بأعمال الصندوق وصعوبة توفير بدائل على المستوى ذاته 

 دى القصير، ما قد يؤثر ذلك سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة.من الخبرة على الم

 

يعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية في إدارة الصندوق وحفظ مخاطر التقنية:  -

أصول العمالء، إال أن أنظمة المعلومات لديه قد تتعرض لعمليات اختراق أو فيروسات 

طات األمنية المشددة المتبعة لديه، ما أو تعطل جزئي أو كلي على الرغم من االحتيا

 قد يؤثر ذلك سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

 

قد تتعرض سوق األسهم السعودية لصعوبات في التداول بحيث صعوبات التداول:  -

يتعسر استرداد أو تقويم وحدات الصندوق. إال أنه في هذه الحالة فإن المخاطر التي 
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لتي ستواجه جميع المستثمرين في سوق األسهم تواجه الصندوق هي ذاتها ا

 السعودية، ولن تكون مقتصرة على الصندوق فقط.

 
إن مدير الصندوق ال يستطيع توقف عملية مشاركة الصناديق في اإلصدارات األولية:  -

ضمان تلقي الدعوة للمشاركة في اإلصدارات األولية. ما قد يؤثر ذلك سلباً على أداء 

 ة.الصندوق وسعر الوحد

 
يرتبط االستثمار  :السوق الموازية -ول في أسهم نمو عوامل المخاطرة المرتبطة بالتدا -

 :السوق الموازية  بعدد من المخاطر ومنها -في نمو 

  .مخاطر شح السيولة وعدم وجود تداول على أسهم معينة لمدة زمنية طويلة 

  الكافي. وهنا مخاطر التقييم غير العادل لبعض األسهم غير المتداولة بالحجم

يمكن  لمدير الصندوق في حالة وجود أسهم التتداول بشكل كافٍ إجراء تقييم 

خاص لتلك األسهم باتباع آلية يقرها مجلس إدارة الصندوق، وقد تحمل هذه 

اآللية مخاطر أيضاً  فهذه اآللية قد تكون غير كافية أو غير دقيقة لتحديد أسعار 

 وحدة الصندوق عن السعر العادل.األسهم  ما يؤدي الختالف في سعر 

 مخاطر التذبذب الكبير في أسعار األسهم . 

  مخاطر الشفافية حيث أن إفصاحات الشركات و التزاماتها تعتبر أقل من تلك في

  .السوق الرئيسية، إضافة إلى صعوبة الحصول على المعلومات

 مخاطر الشركات الصغيرة جداً،  حيث أن بعض الشركات قد تكون صغيرة 

الحجم ومحدودة النشاط ما قد يعرضها لمخاطر التركيز على نشاط معين من 

الممكن أن يواجه صعوبات في حاالت اقتصادية ما، إضافة إلى تركيزها على 

موظفين محددين في أعمالها ما يجعلها عرضة لتغيرات في حال تركهم 

 .العمل

  
قد يحدث تباطؤ في : دوقلصنتباطؤ عملية اإلدراج في األسواق التي يستثمر فيها ا -

عملية إدراج الشركات السعودية المساهمة في األسواق التي يستثمر فيها الصندوق 

نتيجة للظروف االقتصادية الكلية ما يؤثر على تحقيق الصندوق ألهدافه االستثمارية، 

 وبالتالي ينعكس سلبياً على أداء الصندوق.

 

من الشركات المرخصة وصناديق حيث أنه يتم دعوة عدد تضاؤل نسبة التخصيص:  -

االستثمار لعملية بناء سجل األوامر فإنه من الممكن تضاؤل نسبة التخصيص بسبب 

ازدياد عدد الشركات والصناديق المشتركة في االكتتاب ، ما قد يؤثر سلباً على أداء 

 الصندوق وسعر الوحدة.

 

ال يوجد حد  الصندوق:استحواذ عدد قليل من المشتركين على نسبة عالية من أصول  -

أعلى لالشتراك في الصندوق خالل فترة الطرح وبالتالي فإنه من الممكن تملك بعض 

% من أصول الصندوق، وهذا قد يسبب مخاطر عند استرداد 20المشتركين ألكثر من 

جزء أو كل هذه الفئة من المشتركين ألصولهم من الصندوق ،ما قد يؤثر سلباً على 

 الوحدة. أداء الصندوق وسعر
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يخضع االستثمار في أسهم مخاطر االستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة:  -

الشركات المتوسطة و الصغيرة إلى مخاطر أكثر من غيرها من االستثمارات ، ومن ذلك 

إمكانية عدم تحقيق تلك الشركات لألرباح المتوقعة والتذبذب العالي في أدائها 

وء اإلدارة لدى هذه الشركات التي من الممكن أن تؤدى باإلضافة إلى قلة الخبرة أو س

إلى تذبذب نتائجها و تقلبات أسعار أسهمها، مما قد يؤثر سلباً على أداء الصندوق 

 وسعر الوحدة.

 

قد يستثمر الصندوق في حقوق األولوية والتي مخاطر االستثمار في حقوق األولوية:  -

قيام مدير الصندوق باستخدام حقه في قد ينتج عنها خسائر للصندوق في حال عدم 

 شراء أسهم حقوق األولوية وبالتالي سيؤثر سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة .

 

حيث أن الصندوق يتبع الضوابط الشرعية، فإن الشركات المتاحة الضوابط الشرعية:  -

لالستثمار لن تشمل جميع أسهم الشركات السعودية المساهمة في السوق ، مما 

يد من مخاطر االستثمار في الصندوق. كما أنه من المخاطرة خروج أي من الشركات يز

المملوكة للصندوق عن التقيد بالضوابط الشرعية وعدم تمكن مدير الصندوق من 

 بيعها خالل المدة المحددة، وفي هذه الحالة فسيتم بيعها في أقرب فرصة ممكنة.

 

تتعرض الصناديق األخرى التي يستهدف : ستثمار في الصناديق االستثماريةمخاطر اال -

الصندوق االستثمار بها إلى مخاطر إضافية وقد تكون غير مذكورة في فقرة "المخاطر 

الرئيسة لالستثمار في الصندوق " من هذه المذكرة مما قد يؤثر سلباً على استثمارات 

 الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.

 

من الممكن أن ل في صناديق االستثمار العقارية المتداولة: المخاطر المتعلقة بالتداو -

يستثمر الصندوق في صناديق االستثمار العقارية المتداولة ويرتبط االستثمار في هذه 

الصناديق بطبيعة المخاطر المتعلقة بالقطاع العقاري وطبيعة الصناديق العقارية 

ي وانخفاض الطلب ، مخاطر المتداولة ومنها المخاطر المتعلقة بالنشاط االقتصاد

التشريعات ، المخاطر التشغيلية و تكاليف صيانة وتطوير العقارات ، مخاطر السيولة 

وصعوبة بيع األصول ، المخاطر المتعلقة باإلنشاء والبناء ، والمخاطر المتعلقة 

بالمستأجرين وعدم قدرتهم على الوفاء باإليجار. ومخاطر عدم وفاء مدير الصندوق 

 سؤولياته في متابعة أعمال الصندوق.بجميع م
 

 معلومات عامة: )4(

 الفئة المستهدفة لالستثمار بهذا الصندوق: .أ 

يمكن لألفراد والمؤسسات والجهات الحكومية وغيرها من القطاعات االستفادة من االستثمار في 

الصندوق على أن يتوافق ذلك مع أهدافها االستثمارية و مدى تحملها للمخاطر المرتبطة 

 باالستثمار.
 

 سياسة توزيع األرباح: .ب 

لن يتم توزيع أي أرباح على المشتركين، بل سيعاد استثمار األرباح في الصندوق. وبما أن الصندوق 
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مملوك من قبل المشتركين فإنهم يتشاركون في ربح وخسارة الصندوق كل بنسبة ما يملكه من 

 وحدات في الصندوق. 

للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع  أصول و بخيتاألداء السابق لصندوق  .ج 

 :الضوابط الشرعية
 

 العائد الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات (أو منذ التأسيس): .1

 

أداء صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط 
 الشرعية

 سنة  
3 

 سنوات

5 
 سنوات

 منذ اإلنشاء
)15/12/2015( 

صندوق أصـول و بخيـت للمتـاجرة بأسـهم 
اإلصدارات األولية المتوافقـة مـع الضـوابط 

 الشرعية

 -%12.75 غ/م غ/م -16.13%

 /31/122017كما في 

 

 
 

 إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية (أو منذ التأسيس): .2

 

 األولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية أداء صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات

 سنتين سنة  
3 

 سنوات

4 
 سنوات

5 
 سنوات

6 
 سنوات

7 
 سنوات

8 
 سنوات

9 
 سنوات

 منذ اإلنشاء
)15/12/2015( 

صندوق أصول و بخيت 
للمتــــــــاجرة بأســــــــهم 
ــــــــة  ــــــــدارات األولي اإلص
المتوافقـــــــــــة مــــــــــــع 

 الضوابط الشرعية

 -%12.75 غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م %12.64- -16.13%

 31/12/2017كما في 

 
 

أداء صندوق االستثمار بالمقارنة مع المؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس  .3

 الماضية أو منذ التأسيس، (حيثما ينطبق):

 

أداء صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط 
 الشرعية

 سنة  
3 

 سنوات

5 
 سنوات

 منذ اإلنشاء
)15/12/2015( 

صندوق أصـول و بخيـت للمتـاجرة بأسـهم 
اإلصدارات األولية المتوافقـة مـع الضـوابط 

 الشرعية

 -%12.75 غ/م غ/م -16.13%

ــهم  ــاجرة بأس ــت للمت ــول و بخي ــر أص مؤش
اإلصدارات األولية المتوافقـة مـع الضـوابط 

 -%24.45 غ/م غ/م -11.84%
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 الشرعية

 31/12/2017كما في 

 

 تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات المالية الثالث الماضية: .4

لن يتم توزيع أية أرباح على المشتركين بالصندوق، بل سيعاد استثمار جميع األرباح 

 المحصلة في الصندوق مما سينعكس على سعر وحدة الصندوق.
 

لمدير إن تقارير الصندوق متاحة الطالع الجميع من خالل الموقع اإللكتروني  .5

 الصندوق.

 
 

 قائمة حقوق مالكي الوحدات: .د 

الحصول على نسخة حديثة من شروط و أحكام الصندوق و مذكرة المعلومات باللغة  •

 العربية بدون مقابل.

الحصول على تقرير يشتمل على صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعـدد الوحـدات التـي  •

 يوم من كل صفقة . 15خالل يمتلكها وصافي قيمتها، وسجل بجميع الصفقات يقدم 

 الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها. •

و إرسال ملخص بهذا ومات علالماإلشعار بأي تغيير في شروط و أحكام الصندوق و مذكرة  •

 التغيير وفقا لنوع التغيير والمدة المحددة في الئحة صناديق االستثمار.

 مجلس إدارة الصندوق. اإلشعار بأي تغير في •

الحصول على نسخة محدثة من شروط و أحكام الصندوق و مذكرة المعلومات سنويًا  •

 .تُظهر الرسوم واألتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها

) 21اإلشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق االستثمار قبل اإلنهاء بمدة ال تقل عن ( •

ف األحداث التي نصت عليها الشروط و األحكام  ومذكرة المعلومات يوماً تقويمياً، بخال

 عليها.

 دفع عوائد االسترداد في األوقات المحددة لذلك. •

 الحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوق. •

 

 مسؤوليات مالك الوحدات: .ه 

أو جزء منه، ال يكون مالك الوحدات  فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق

 مسؤوالً عن ديون و التزامات الصندوق. 

 

الحاالت التي تستوجب إنهـاء صـندوق االسـتثمار واإلجـراءات الخاصـة باإلنهـاء، بموجـب أحكـام  .و 

 الئحة صناديق االستثمار:

كتابيــاً إذا رغــب مــدير الصــندوق فــي إنهــاء الصــندوق ، فيجــب عليــه إشــعار الهيئــة ومــالكي الوحــدات  .1

) يوماً من التاريخ المزمع إلنهاء الصندوق فيـه ، دون اإلخـالل 21برغبته في ذلك قبل مدة ال تقل عن (

 بشروط وأحكام و مذكرة المعلومات التابعة للصندوق.

يجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه، وذلك دون اإلخالل  .2

 مذكرة المعلومات.بشروط و أحكام الصندوق و 

يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني و الموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء  .3
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 مدة الصندوق وتصفيته.

 

 

 إقرار بوجود آلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق: .ز 

 ندوق.يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الص

 

 مقابل الخدمات والعموالت و األتعاب: )5(

 

 اإلفصاح عن جميع المدفوعات من أصول صندوق االستثمار: .أ 

يتحمل الصندوق جميع الرسوم والمصاريف المذكورة أدناه ويتحملها تبعاً لذلك المشتركون 

 "مالكي الوحدات" وهي كالتالي: 

% سنوياً من صافي أصول الصندوق. ويتم 2.00تحتسب رسوم اإلدارة على أساس  رسوم اإلدارة: .1

 أشهر لمدير الصندوق. 3دفع الرسوم المستحقة كل 

% سـنوياً مـن صـافي األصـول (وتشـمل 0.50تحتسب رسوم الحفظ على أسـاس   رسوم الحفظ: .2

ام الحفـظ)، مصاريف إدارة عمليات الصندوق والمـدفوعات المسـتحقة لطـرف ثالـث للقيـام بمهـ

 أشهر. 3ويتم دفع الرسوم المستحقة كل 

ريـال 18,000سيحصل المحاسب القانوني على مبلـغ مقطـوع قـدره  أتعاب المحاسب القانوني:  .3

 سعودي سنوياً. وستقسم الرسوم تناسبياً على عدد أيام السنة وتدفع سنوياً.

وق خــالل الســنة فــي حــال وجــود مصــاريف تمويــل فعليــة ومباشــرة للصــند مصــاريف التمويــل: .4

%) مـن 10.00(حسب السعر السـائد فـي السـوق)، و بشـرط أن ال يتجـاوز تمويـل الصـندوق نسـبة (

 صافي قيمة أصوله، وبعد أخذ موافقة اللجنة الشرعية على التمويل.

سيحصــل أعضــاء اللجنــة الشــرعية مجتمعــين علــى مكافــأة  مكافــأة أعضــاء اللجنــة الشــرعية: .5

األخـرى (إذا  ريـاالً ، باالضـافة الـى تكلفـة السـفر و اإلقامـة كاملـة و المصـاريف 33,000سنوية قدرها 

دعت الحاجة) لحضور االجتماعات. وسـتوزع الرسـوم المسـتحقة علـى الصـندوق بشـكل تناسـبي 

أشـهر. وسـيكون  3ألعضـاء اللجنـة الشـرعية كـل  على أيام السنة، ويتم دفع الرسوم المسـتحقة

لمدير الصندوق الحق في تغييـر أعضـاء اللجنـة بعـد إخطـار هيئـة السـوق الماليـة بـذلك، وسـيتم 

 إشعار مالكي الوحدات بذلك.

 ) الضوابط الشرعية من هذه المذكرة.1كما هو موضح في الملحق ( رسوم التطهير الشرعي: .6

سيقوم الصندوق بدفع مصاريف إعداد المؤشر  دي:مصاريف إعداد المؤشر االسترشا .7

ريال سنويًا، وستدفع في بداية كل سنة ميالدية،  24,375االسترشادي لمزود الخدمة بقيمة 

 وتقسم تناسبياً على عدد أيام السنة.

تكون المكافآت المالية ألعضاء مجلس إدارة الصندوق على  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: .8

 النحو التالي:

%) من رسوم اإلدارة السنوية للصندوق أيهما 5.00ريال) أو ( 30,000فأة سنوية بقيمة (مكا •

 أربعة أعضاء. أقل  لكل عضو ليس موظف في الشركة والذي يبلغ عددهم

لن يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق من الموظفين في الشركة أي مكافآت أو بدالت  •

 نظير عضويتهم في مجلس إدارة الصندوق.

ع الرسوم المستحقة على الصندوق بشكل تناسبي على أيام السنة، ويتم دفع الرسوم توز •

الفعلية ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلين وغير المستقلين من غير موظفي الشركة كل 
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 شهر.  12

 باإلضافة إلى تكاليف السفر إذا دعت الحاجة لحضور االجتماعات ألعضاء مجلس اإلدارة. •

ريــال ســعودي ســنوياً. وستقســم الرســوم  7,500فــع مبلــغ مقطــوع وقــدره د الرســوم الرقابيــة: .9

 شهر.  12تناسبياً على عدد أيام السنة، ويتم دفع الرسوم المستحقة كل 

ريــال ســعودي  5,000دفــع مبلــغ مقطــوع وقــدره  رســوم نشــر المعلومــات علــى موقــع تــداول: .10

ناسبياً علـى عـدد أيـام السـنة، سنوياً لقاء نشر المعلومات على موقع تداول . وستقسم الرسوم ت

 شهر.  12ويتم دفع الرسوم المستحقة كل 

يتم تحميل الصندوق رسوم التحويل ما بين الحسابات البنكية أو االستثمارية مصاريف أخرى:  .11

للصندوق. كما يتحمل الصندوق المصاريف المتعلقة بالتحول إلى معايير التقارير المالية 

وياً من صافي قيمة أصول الصندوق، إضافة للضرائب أو الرسوم % سن0.50الدولية. وبحد أقصى 

 إن وجدت و في جميع األحوال لن يتم خصم إال الرسوم و المصاريف الفعلية.

يتحمل الصندوق جميع مصاريف و رسوم التعامل المتعلقة  مصاريف التعامل (الوساطة): .12

صاح عن تلك المصاريف في بالبيع والشراء أو االكتتاب في األسهم السعودية وسيتم اإلف

 .) من مذكرة المعلومات)3(كما هو موضح في الملحق ( ملخص اإلفصاح المالي في نهاية السنة

 

فيما يلي بعض الجداول التي توضح جميع الرسوم و المصاريف ، مع كيفية حساب مقابل  .ب 

 الخدمات والعموالت واألتعاب، ووقت دفعها من قبل صندوق االستثمار:

 

 المصاريف التي يتحملها مالكي الوحدات:الرسوم و  .1

 

نوع الرسوم 

 والمصاريف
 التوضيح

 ال يوجد أية رسوم يتوجب على المشترك دفعها مقابل االشتراك في الصندوق.   رسوم االشتراك

رسوم االسترداد 

 المبكر

يوم تقويمي من  30% من مالك الوحدات عند استرداد وحداته المستثمرة خالل 1.75تخصم 

 شرائها، و تضاف لصالح الصندوق. 

 يوم تقويمي من تاريخ شراء الوحدات. 30ال يوجد رسوم استرداد بعد مرور  رسوم االسترداد
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مئوية من صافي أصول الصندوق أو مبلغ ثابت من الرسوم و المصاريف التي تدفع كنسبة  .2

 أصول الصندوق:

 نوع الرسوم و المصاريف التوضيح

أشهر لمدير  3% سنوياً من صافي أصول ويتم دفع الرسوم المستحقة كل 2.00نسبة 

 الصندوق. 
 رسوم اإلدارة 

% سنوياً من صافي األصول (وتشمل مصاريف إدارة عمليات الصندوق 0.50نسبة 

والمدفوعات المستحقة لطرف ثالث للقيام بمهام الحفظ). تحسب وتخصم يوميًا 

 أشهر. 3ويتم دفع الرسوم المستحقة كل 

 رسوم الحفظ

ألف ريال سنوياً توزع بشكل تناسبي على أيام السنة  و يتم خصمها يومياً وتدفع  18

 سنوياً.

 

 أتعاب المحاسب القانوني

 

فعلية ومباشرة للصندوق خالل السنة (حسب السعر في حال وجود مصاريف تمويل 

%) من صافي 10.00السائد في السوق)، و بشرط أن ال يتجاوز تمويل الصندوق نسبة (

 قيمة أصوله، وبعد أخذ موافقة اللجنة الشرعية على التمويل.

 مصاريف التمويل

لسنة و يتم ألف ريال سنوياً مع المصاريف األخرى وتوزع بشكل تناسبي على أيام ا 33

) من 11خصمها يومياً وتدفع بشكل ربع سنوي. للتوضيح انظر الفقرة (ج) من المادة (

 هذه المذكرة.

مجموع مكافأة اللجنة 

 الشرعية

 رسوم التطهير الشرعي ) الضوابط الشرعية من هذه المذكرة.1كما هو موضح في الملحق (

 السنة  و يتم خصمها يومياً.ريال سنوياً وتوزع بشكل تناسبي على أيام  24,375
مصاريف إعداد المؤشر 

 االسترشادي

% من رسوم اإلدارة أيهما أقل وتوزع 5.00ألف ريال سنوياً للعضو أو  30بحد أقصى 

بشكل تناسبي على أيام السنة و يتم خصمها يومياً. للتوضيح انظر الفقرة (د) من 

 ) من هذه المذكرة.10المادة (

مجموع مكافأة أعضاء 

 جلس اإلدارةم

شهر وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة و يتم  12ريال سنوياً وتدفع كل  7,500

 خصمها يومياً.

 الرسوم الرقابية

 

شهر و توزع بشكل تناسبي على أيام السنة و يتم  12ريال سنوياً وتدفع كل  5,000

 خصمها يومياً.

رسوم نشر معلومات 

 الصندوق على موقع تداول

الصندوق جميع مصاريف و رسوم التعامل المتعلقة بالبيع والشراء أو  يتحمل

االكتتاب في األسهم السعودية وسيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في ملخص 

) من مذكرة 3(كما هو موضح في الملحق ( اإلفصاح المالي في نهاية السنة

 .المعلومات)

 مصاريف التعامل (الوساطة)

 ال يوجد.
تتعلق بسجل أتعاب خدمات 

 مالكي الوحدات

يتم تحميل الصندوق رسوم التحويل ما بين الحسابات البنكية أو االستثمارية 

للصندوق. كما يتحمل الصندوق المصاريف المتعلقة بالتحول إلى معايير التقارير 
 مصاريف أخرى
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% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق، إضافة 0.50المالية الدولية. وبحد أقصى 

الرسوم إن وجدت و في جميع األحوال لن يتم خصم إال الرسوم و المصاريف للضرائب أو 

 الفعلية.
 هذه األرقام تقديرية وسيتم خصم المصروفات الفعلية فقط وستذكر بشكل تفصيلي في القوائم المالية السنوية للصندوق. *

 صندوق قبل من دفعها ووقت، واألتعاب والعموالت الخدمات مقابل حساب طريقة .3

 :االستثمار

 طريقة احتساب الرسوم و المصاريف نوع الرسوم

 رسوم اإلدارة 

تحسب بشكل يومي من صافي قيمة أصول الصندوق و تدفع بشكل ربع 

 سنوي.

 النسبة المئوية) X(صافي األصول 

 رسوم الحفظ

تحسب بشكل يومي من صافي قيمة أصول الصندوق و تدفع بشكل ربع 

 سنوي.

 النسبة المئوية) X(صافي األصول 

 تحسب بشكل يومي و تدفع سنوياً. أتعاب المحاسب القانوني

مجموع مكافأة اللجنة 

 الشرعية
 تحسب بشكل يومي و تدفع بشكل ربع سنوي.
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تفاصيل مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك و االسترداد ونقل الملكية التي يدفعها  . ج

 مالكو الوحدات، وطريقة احتساب ذلك المقابل:

 المفروضة على االشتراك واالسترداد.ال يوجد مقابل الصفقات 

 

 أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق: . د

 رسوم االسترداد المبكر:

 سيتم فرض رسوم استرداد مبكر على الصندوق:  .1

% من قيمة 1.75سيتم فرض رسوم االسترداد المبكر لوحدات الصندوق وذلك بنسبة 

 الوحدات المستردة.

 يمكن فيها اإلعفاء عنها :ظروف فرض هذه الرسوم و أي ظروف  .2

يوم تقويمي، يستوفي  30في حالة طلب استرداد مبالغ أو وحدات لم يمِض على اشتراكها 

% من "مبلغ االسترداد"، ويتم إعفاء المشتركين من 1.75الصندوق رسم استرداد مبكر بنسبة 

 يوم تقويمي وأكثر في الصندوق.  30هذه الرسوم عند احتفاظهم بوحداتهم 

 حساب قيمة هذه الرسوم ، بما في ذلك طريقة حصر الوحدات موضوع االستراداد:  أساس  .3

%) وســيتم حصــر 1.75ســيتم احتســاب قيمــة الرســوم بضــرب مبلــغ االســترداد بقيمــة الرســم (

 ).FIFOالوحدات في االشتراك واالسترداد بطريقة الوحدات المشتراة أوالً تسترد أوالً (

والمصاريف ومقابل الصفقات التي دُفعت من أصول  مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم . ه

 الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق:

ريال  100,000الجدول التالي يوضح مثال افتراضي و توضيحي الستثمار عميل في الصندوق بمبلغ 

ريال  10,000,000سعودي لم تتغير طوال السنة، و بافتراض أن حجم الصندوق في تلك الفترة هو 

% عائد سنوي 10.00سعودي و لم تتغير طوال السنة، و على افتراض أن يحقق الصندوق عائد 

على االستثمار . الجدول التالي يوضح حصة مالك الوحدات من المصاريف بالريال السعودي سنوياً و 

 ذلك بناءً على المثال االفتراضي**
 

قيمة الرسوم من إجمالي 

وياً) بالريال قيمة األصول (سن

 السعودي " مبلغ تقديري"

نسبة الرسوم من إجمالي 

 قيمة األصول
 نوع الرسوم

 رسوم االشتراك 0.0000% 0.00

 رسوم اإلدارة  2.0000% 2,000.00

 تحسب و تدفع سنوياً. رسوم التطهير الشرعي

مصاريف إعداد المؤشر 

 االسترشادي
 تحسب بشكل يومي و تدفع سنوياً.

مجموع مكافأة أعضاء 

 مجلس اإلدارة
 تحسب بشكل يومي و تدفع سنوياً.

 تحسب بشكل يومي و تدفع سنوياً. الرسوم الرقابية

رسوم نشر معلومات 

 الصندوق على موقع تداول
 تحسب بشكل يومي و تدفع سنوياً.

 مصاريف التعامل
اإلفصاح عن تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح المالي في نهاية  سيتم

 .) من مذكرة المعلومات)3(كما هو موضح في الملحق ( السنة
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 رسوم الحفظ 0.5000% 500.00

300.00 0.3000% 
مجموع مكافأة أعضاء مجلس 

 اإلدارة

 أتعاب المحاسب القانوني 0.1800% 180.00

 مجموع مكافأة اللجنة الشرعية 0.3300% 330.00

 مصاريف إعداد مؤشر استرشادي 0.2438% 243.75

 الرسوم الرقابية 0.0750% 75.00

10.00 0.0100% 
رسوم التطهير الشرعي (نسبة 

 افتراضية)

50.00 0.0500% 
رسوم نشر معلومات الصندوق 

 على موقع تداول

 افتراضية)مصاريف أخرى (نسبة  0.0001% 0.10

 إجمالي الرسوم السنوية 3.6889% 3,688.58

 % + رأس المال10العائد االفتراضي  110,000
 صافي االستثمار االفتراضي 106,311.42

*العائد المذكور أعاله هو عائد افتراضي كمثال توضيحي فقط، و ال يعني إطالقاً أن الصندوق سوف 

 يحقق هذا العائد أو أي عائد آخر.

 

 التقويم والتسعير: )6(

 

 تفاصيل تقويم كل أصل يملكه الصندوق: .أ 

 يتم تحديد قيمة أصول الصندوق على أساس ما يلي :

يتم تقويم األوراق المالية المدرجة في السوق و وحدات صناديق االستثمار العقارية المتداولة  •

 وجدت).حسب سعر اإلغالق في يوم التعامل ،مضاف إليها األرباح المستحقة (إن 

يتم تقويم أسهم اإلصدارات األولية بناءً على سعر االكتتاب في الفترة التي تسبق تاريخ إدارج  •

 األسهم في السوق.

 يتم تقويم حقوق األولوية حسب سعر اإلغالق في يوم التعامل . •

يتم تقويم الصناديق االستثمارية استناداً إلى آخر سعر وحدة معلن عند إغالق السوق  •

 يوم التقويم.السعودي ل

يتم حساب سعر الوحدة بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصاريف والرسوم  •

المتغيرة المستحقة على إجمالى عدد الوحدات  الثابتة ومن ثم خصم المصاريف والرسوم

 القائمة في ذلك اليوم.

لصندوق و وفق في حاالت استثنائية، يتم تقييم األوراق المالية في الصندوق من قبل مدير ا •

 إجراءات التسعير التي وافق عليها مجلس إدارة الصندوق و الحاالت تكون كالتالي:

 تعذر الحصول على سعر إغالق. -

 ال توجد تداوالت كافية على السهم تعكس السعر العادل.  -

 

 عدد نقاط التقويم، وتكرارها: .ب 

 يتم تقويم أصول الصندوق في آخر كل يوم عمل.

 

 ستُتخذ في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير:اإلجراءات التي  .ج 
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في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ،  .1

 يقوم مدير الصندوق بتوثيق ذلك.

يقوم مدير الصندوق بتعويض مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات  .2

 قويم أو التسعير دون تأخير.السابقين) عن جميع أخطاء الت

يقوم مدير الصندوق بإبالغ الهيئة فور وقوع أي خطأ في التقويم أو التسعير بما يؤثر على  .3

% أو أكثر من سعر الوحدة ، كما يتم اإلفصاح عن ذلك في كل من 0.50سعر الوحدة ما نسبته 

لسعودية (تداول)، الموقع اإللكتروني للشركة وكذلك الموقع اإللكتروني للسوق المالية ا

باإلضافة إلى أنه يجب اإلشارة إلى ذلك في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقًا 

 ) من الئحة صناديق االستثمار.71للمادة (

) من الئحة 72يقوم مدير الصندوق بتقديم التقارير المطلوبة للهيئة وذلك وفقاً للمادة ( .4

 رير على ملخص بجميع أخطاء التقويم والتسعير.صناديق االستثمار وتشتمل هذه التقا

 

 طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد: .د 

يتم احتساب أسعار االشتراك واالسترداد بناءً على سعر الوحدة في يوم التعامل ذي العالقة وفق 

لتقويم في حال وجود أي ظروف الطريقة المذكورة أدناه، كما يجوز لمدير الصندوق تأخير عملية ا

استثنائية قد تؤثر على عملية التقويم أو تحديد قيمة أصول الصندوق وسيتم الرجوع إلى مجلس 

 إدارة الصندوق للحصول على الموافقة.

 طريقة احتساب سعر الوحدة:

يتم حساب سعر الوحدة بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصاريف والرسوم 

المتغيرة المستحقة على إجمالى عدد الوحدات القائمة  ومن ثم خصم المصاريف والرسومالثابتة 

 في ذلك اليوم.

 

 مكان و وقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها:  .ه 

سيقوم مدير الصندوق بتحديث صافي قيمة أصول الصندوق وإعالن سعر الوحدة قبل ظهر يوم 

والموقع  www.obic.com.saني لمدير الصندوقالتعامل التالي ليوم التقويم عبر الموقع اإللكترو

 . www.tadawul.com.saالرسمي للسوق 

 التعامل: )7(

 

 تفاصيل الطرح األولي: .أ 

 

 تاريخ البدء والمدة:  •

 يوم من تاريخ البدء. 30هـ، المدة : 03/02/1437م الموافق  15/11/2015تاريخ البدء: 

 

 الطرح األولي: •

واحد) وو الحد األدنى لالشتراك خالل فترة الطرح األولي سعر الوحدة عند التأسيس هو (ريال 

 (عشرة آالف) ريال سعودي، و قد بدأ عمل الصندوق عند نهاية الطرح األولي. 10,000هو 

 

 التاريخ المحدد و المواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد:  .ب 

يمكن االشتراك في الصندوق يوميًا. ويقبل االشتراك في الصندوق بعد  أيام قبول االشتراك: •

تقديم طلب االشتراك ودفع كامل قيمة االشتراك قبل إغالق السوق الرئيسية من آخر كل 
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 يوم عمل ، وسيكون االشتراك بسعر الوحدة إلغالق يوم التعامل التالي.

مياً. ويقبل االسترداد من الصندوق يمكن االسترداد من الصندوق يو أيام قبول االسترداد: •

بعد تقديم طلب االسترداد قبل إغالق السوق الرئيسية من آخر كل يوم عمل ، وسيكون 

 االسترداد بسعر الوحدة إلغالق يوم التعامل التالي.

 

 إجراءات االشتراك واالسترداد: .ج 

شتراك إضافة عند االشتراك في الصندوق يقوم العميل بتعبئة نموذج ا :إجراءات االشتراك •

 إلى توقيع الشروط و األحكام و مذكرة المعلومات و تقديمها إلى مدير الصندوق.

عند طلب المشترك استرداد كل أو بعض قيمة وحداته، يقوم  :إجراءات االسترداد •

 المشترك بتعبئة نموذج طلب االسترداد و يقدمه إلى مدير الصندوق. 

 

 يتملكها مالك الوحدات أو يبيعها أو يستردها :أقل عدد للوحدات أو قيمتها يجب أن  •

 ريال. 10,000الحد األدنى للملكية:  -

 ريال . 10,000الحد األدنى لالشتراك: -

 ريال . 10,000الحد األدني لالشتراك اإلضافي: -

 ريال. 10,000 الحد األدنى لالسترداد: -

 

 مكان تقديم الطلبات: •

يتم تقديم الطلب يدوياً من قبل العميل أو إلكترونياً من خالل حساب العميل االستثماري 

www.obic.com.sa. 
 

 :الوحدات لمالكي االسترداد عوائد دفع و االسترداد بين زمنية فترة أقصى •

 السادسسيتم تحويل عوائد/مبلغ االسترداد لمالكي الوحدات قبل إقفال العمل في اليوم 

 .ليوم التقويم ذو العالقةالتالي 

 

 سجل مالكي الوحدات:  .د 

 يقوم مدير الصندوق بإعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة. .1

 يعد سجل مالكي الوحدات دليالً قاطعاً على ملكية الوحدات المثبتة فيه. .2
 يقوم مدير الصندوق بحفظ المعلومات اآلتية في سجل مالكي الوحدات كحد أدنى: .3

 الوحدات وعنوانه.اسم مالك  •

رقم الهوية الوطنية لمالك الوحدات أو رقم اإلقامة أو رقم جواز سفره أو رقم سجله التجاري  •
 بحسب الحال، أو وسيلة تعريف أخرى تحددها الهيئة.

 جنسية مالك الوحدات. •

 تاريخ تسجيل مالكي الوحدات في السجل.  •

 كل مالك وحدات.بيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي أجراها  •

 الرصيد الحالي لعدد الوحدات (بما في ذلك أجزاء الوحدات) المملوكة لكل مالك وحدات. •

 أي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات. •
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يكون سجل مالكي الوحدات جاهز لمعاينة الهيئة عند طلبها ذلك، كما يقدم مدير الصندوق  .4
مالك للوحدات مجاناً عند الطلب (على أن يظهر ذلك  ملخصاً لسجل مالكي الوحدات إلى أي

 الملخص جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط).

يقوم مدير الصندوق بتحديث سجل مالكي الوحدات فوراً بحيث يعكس التغييرات في  .5
 ) من هذه المادة.3المعلومات المشار إليها في الفقرة (

 

ة سوف تستثمر في الودائع البنكية وصفقات سوق النقد، والمبرمة مع إن أموال االشتراك المستلم .ه 
طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد العربي السعودي أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج 

 المملكة، إلى حين الوصول إلى ذلك الحد األدنى من المبلغ المطلوب لبدء عمل الصندوق.

 

 ومدى تأثير عدم الوصول إليه:أدنى حد يمكن لمدير الصندوق جمعه،  .و 

 م .15/12/2015ال ينطبق وتم تشغيل الصندوق في 

 

ماليين ريال سعودي أو ما يعادلها  10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  . ح

 كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق:

حال قامت بطلب أي  سيقوم مدير الصندوق بااللتزام بلوائح وتعليمات هيئة السوق المالية في

 إجراء تصحيحي منه.  
 

 الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق، واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت: . ط

يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد من صندوق  تأجيل عمليات االسترداد: .1

 االستثمار في الحاالت اآلتية:

جميع طلبات االسترداد لمالكي الوحدات في أي يوم تعامل إذا بلغ إجمالي نسبة  •

 .%) أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق10.00(

 .إذا تم تعليق التعامل في السوق أو أي أصول أخرى يملكها الصندوق •

في حال حدوث صعوبات في  السوق بحيث يتعسر استرداد أو تقويم وحدات  •

 .الصندوق

بيع األسهم التي يملكها ألي سبب من األسباب  في حال عدم تمكن الصندوق من •

 الخارجة عن إرادته.

وسيتم تنفيذ طلبات االسترداد في أقرب يوم تعامل الحق ممكن، كما سيتم التعامل 

مع طلبات االسترداد المؤجلة بالنسبة والتناسب، وسيتم تحويل مبلغ االسترداد إلى 

 حساب المشترك في أقرب فرصة ممكنة.  

يحق لمدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك في الصندوق في حال عدم   راك:رفض االشت .2

تطبيق  المشترك ألنظمة ولوائح الهيئة . ويتم ارجاع قيمة االشتراك إلى حساب العميل 

 خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديم قيمة االشتراك. 

طلب اشتراك  يحق لمدير الصندوق وقف قبول أي تحديد السقف األعلى لحجم الصندوق: .3

إذا تجاوز حجم الصندوق قيمة يتعذر معها الحصول على حصة مناسبة من أسهم الشركات 

 المدرجة مما قد يعيق عملية إدارة الصندوق.

 
 اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل: . ي

) من الئحة صناديق االستثمار 61األحكام المنظمة لـتأجيل عمليات االسترداد تخضع إلى المادة (
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 الصادرة من هيئة السوق المالية.
 

 خصائص الوحدات: )8(

 ينقسم الصندوق لوحدات لها القيمة والمميزات والحقوق ذاتها متساوية.

 

 المحاسبة وتقديم التقارير: )9(

 

 المالية، بما في ذلك الفترات المالية األولية والسنوية: المعلومات المتعلقة بالتقارير .أ 

سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة)  .1

) من الئحة صناديق 5والتقارير السنوية الموجزة و التقارير األولية وفقاً لمتطلبات الملحق رقم (

  .مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابلاالستثمار، ويجب على 

) يومًا من نهاية فترة التقرير وذلك في 70تتاح التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز ( .2

األماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وفي الموقع 

 .لموقع اإللكتروني للسوقاإللكتروني لمدير الصندوق وا

) يوماً من نهاية فترة التقرير وذلك في األماكن 35تعد التقارير األولية وتتاح للجمهور خالل ( .3

وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وفي الموقع اإللكتروني 

 لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.

 حة تقارير للمشتركين تتضمن المعلومات اآلتية:سيقوم مدير الصندوق بإتا .4

 صافي قيمة أصول وحدات الصندوق. •

 عدد وحدات الصندوق التي يملكها المشترك وصافي قيمتها. •

 ) يوماً من كل صفقة.15سجل بالصفقات التي نفذها المشترك خالل ( •

أي شخص  كما يجب على مدير الصندوق إرسال بيان سنوي إلى مالكي الوحدات (بما في ذلك •

تملك الوحدات خالل السنة المعد في شأنها البيان) يلخص صفقات في وحدات الصندوق 

) يوماً من نهاية السنة المالية، ويجب أن يحتوي هذا البيان 30على مدار السنة المالية خالل (

األرباح الموزعة وإجمالي مقابل الخدمات والمصاريف واألتعاب المخصومة من مالك الوحدات 

واردة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، باإلضافة إلى تفاصيل لجميع وال

مخالفات قيود االستثمار المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار أو في شروط و 

 أحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات.
 

 وسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق: أماكن و .ب 

يتم إرسال التقارير على العنوان البريدي و/أو البريد اإللكتروني و/أو الفاكس كما هو مبين في نموذج 

فتح الحساب إال إذا تم إشعار مدير الصندوق بأي تغيير في العنوان. ويجب إخطار مدير الصندوق بأي 

ح التقارير الصادرة عن مدير ) يومًا تقويمياً من إصدار تلك التقارير وبعد ذلك تصب60أخطاء خالل ستين (

الصندوق نهائية وحاسمة. كما سيتم توفير هذه التقارير على موقع مدير الصندوق 

WWW.OBIC.COM.SA  والموقع اإللكتروني للسوقWWW.TADAWUL.COM.SA. 

 

ديسمبر  31يقر مدير الصندوق بتوفير أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية للصندوق في  .ج 

2015. 
 

يقر مدير الصندوق بتوفير القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجاناً عند طلبها من قبل  .د 
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 مالكي وحدات الصندوق.

 

 مجلس إدارة الصندوق: )10(

 

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة (المجلس) مؤلف من خمسة أعضاء من بينهم رئيس المجلس 

ق في تغيير األعضاء بعد أخذ موافقة هيئة السوق وعضوان مستقالن، وسيكون لمدير الصندوق الح

المالية في ذلك، وسيتم إشعار مالكي الوحدات بأي تغير في مجلس إدارة الصندوق. وتبدأ مدة عضوية أول 

 مجلس إدارة من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على إنشاء الصندوق.

 

 أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق: .أ 

 ." عضو غير مستقل  –"الرئيس  الدين ياسين بخيتبشر محمد برهان  .1

 .""عضواً غير مستقل مازن محمد ناصر الداود .2

 .""عضواً غير مستقل م. عامر عفيف محمد المحمصاني .3

 "عضواً مستقالً". طارق عبدالله حمد القرعاوي .4

 "عضواً مستقالً". عبدالله محمد عبدالله الدويش .5
 

 إدارة الصندوق:نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس  .ب 

 

 " غير مستقل –بشر محمد برهان الدين ياسين بخيت "الرئيس  .1

عضو مجلس إدارة في شركة أصول و بخيت االستثمارية "مدير الصندوق"، حاصل على 

م. عمل سابقاً  مدير تقنية 1987الماجستير في اإلدارة الهندسية من جامعة "كيو" باليابان عام 

) وهي شركة استثمارية بريطانية في كل Hoare Govettيت (المعلومات لدى شركة هور جوف

م. ثم عمل بعد ذلك كمدير صناديق االستثمار لدى بنك 1989م إلى 1988من طوكيو ولندن من 

م. 1991م إلى 1989) في طوكيو وذلك من عام Union Bank Of Switzerlandيونيون السويسري (

بنك كرديت سويس إلدارة االستثمارات الدولية  وبعد ذلك عمل مدير عام إدارة االستثمار لدى

)Credit Suisse Asset Management م. 1993م إلى 1991) في كل من طوكيو وزيورخ وذلك من عام

م قام بتأسيس مركز بخيت لالستشارات المالية في الرياض ويعمل به منذ ذلك 1994وفي عام 

 تثمارية ".الحين الذي أصبح اسمه اآلن "شركة أصول و بخيت االس

 "مازن محمد ناصر الداود "عضواً غير مستقل .2

يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لدى شركة أصول وبخيت االستثمارية. حاصل على درجة 

)، ثم بعد ذلك Portland State Universityالبكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة "بورتالند" (

كلية "كاس" إلدارة االعمال، من جامعة "سيتي"  حصل على درجة الماجستير في اإلدارة من

)City University بالمملكة المتحدة. وهو عضو في مجلس إدارة صندوق "أصول و بخيت (

للمتاجرة باألسهم السعودية" و صندوق "أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية 

 المتوافقة مع الضوابط الشريعة".
 

 "المحمصاني "عضواً غير مستقلم. عامر عفيف محمد  .3

 ،اني لالستشارات الهندسية، الرياضمهندس مستشار و رجل أعمال، صاحب مكتب المحمص

المملكة العربية السعودية، حاصل على الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة 

 م. وبكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة األمريكية في1984"تكساس" بأمريكا عام 

  م.1982بيروت ، لبنان ، عام 
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 طارق عبدالله حمد القرعاوي "عضواً مستقالً" .4

المالك والرئيس التنفيذي في شركة اضفاء لالستشارات المالية واإلدارية  حاصل على 

البكالوريس في المحاسبة من جامعة الملك سعود  و الماجستير من جامعة" جورج واشنطن"  

التنفيذية في شركة سالمة للتأمين ، وحاصل على شهادة مدير ويشغل منصب رئيس اللجنة 

وعضو الجمعية األمريكية للمحاسبين   CMAوشهادة محاسب اداري معتمد  CFMمالي معتمد

. ولديه خبرة في القطاع المصرفي حيث شغل مناصب عدة لدى بنك البالد والبنك IMAاإلداريين 

ار ، باإلضافة إلى عضويته في الجمعية السعودي البريطاني والبنك السعودي لالستثم

  العمومية لمؤسسة اليمامة الصحفية (جريدة الرياض ومجلة اليمامة).
 

 عبدالله محمد عبدالله الدويش "عضواً مستقالً" .5

. عمل سابقاً في شركة السعودي الفرنسي كابيتال ،لديه ITA Agri Ltdنائب الرئيس في شركة 

العمليات (مثل االكتتابات العامة األولية، االندماج واالستحواذ، خبرة في مجال الصفقات و 

األسواق المالية للدين، الطروحات الخاصة، إصدار الحقوق) فضالً عن عمليات التمويل التجاري. 

 م.2005حاصل على درجة البكالوريوس في المالية من جامعة والية بورتالند بأمريكا عام 

 
 : إدارة الصندوق ؤوليات أعضاء مجلسأدوار ومس .ج 

 تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي:

الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفًا  •

 فيها.

اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير  •

 ) من  الئحة صناديق االستثمار.13فقاً للمادة (الصندوق و

االجتماع مرتين سنوياً على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام (لجنة المطابقة  •

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

 بعة.للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المت

 إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه. •

التأكد من اكتمال و التزام شروط و أحكام الصندوق و مذكرة المعلومات و المستندات  •

 األخرى ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار.

التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقًا  •

ام الصندوق و مذكرة المعلومات و المستندات ذات العالقة، و قرارات لشروط و أحك

 اللجنة الشرعية وأحكام الئحة صناديق االستثمار.

 العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار و مالكي الوحدات فيه. •

مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق هي خمس سنوات وتتجدد تلقائياً مالم يبدي أحد  •

 ة بذلك.الطرفين عدم الرغب

 
 مكافآت وبدالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: .د 

 تكون المكافآت المالية ألعضاء مجلس إدارة الصندوق على النحو التالي:

%) من رسوم اإلدارة السنوية للصندوق أيهما 5.00ريال) أو ( 30,000مكافأة سنوية بقيمة ( •

 أعضاء.أربعة  أقل  لكل عضو ليس موظف في الشركة والذي يبلغ عددهم

لن يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق من الموظفين في الشركة أي مكافآت أو بدالت  •

 نظير عضويتهم في مجلس إدارة الصندوق.
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توزع الرسوم المستحقة على الصندوق بشكل تناسبي على أيام السنة، ويتم دفع الرسوم  •

موظفي الشركة كل الفعلية ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلين وغير المستقلين من غير 

 شهر.  12

 باإلضافة إلى تكاليف السفر إذا دعت الحاجة لحضور االجتماعات ألعضاء مجلس اإلدارة. •

 

بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح  .ه 
 الصندوق:

عليهم بذل يقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على أي تضارب للمصالح وتسويته ، ويجب 
العناية والحرص تجاه  مالكي الوحدات ، باإلضافة إلى ذلك بذل أقصى جهد ممكن لحل تضارب 
المصالح بحسن النية بالطريقة المناسبة. ويضمن مدير الصندوق عدم ممارسة أي من تابعيه ألي 
عمل ينطوي على تعارض للمصالح وفي حال نشوء أي تضارب جوهري بين مصالح مدير الصندوق 
أو مصلحة مدير الصندوق من الباطن و مصالح أي صندوق استثمار يديره أو حساب عميل آخر 
فسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن ذلك بشكل كامل لمجلس إدارة الصندوق في أقرب وقت 

 ممكن.
 

 عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق في صناديق االستثمار األخرى: .و 

 إدارة الصندوق إداراتها : الصناديق األخرى التي يتولى مجلس

 صندوق أصول وبخيت للمتاجرة باألسهم السعودية. •

 صندوق أصول وبخيت لإلصدارات األولية.  •

 صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية. •

 صندوق المعذر ريت. •

 

 لجنة الرقابة الشرعية: )11(

 

 أسماء أعضاء اللجنة الشرعية و مؤهالتهم :  .أ 

المراجعة الشرعية" باعتبارها المستشار الشرعي للصندوق. وهي شركة متخصصة تم تعيين "دار 

في تقديم خدمات التدقيق والمراجعة الشرعية،وعضو في هيئة المحاسبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية اإلسالمية، ومرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي لتقديم خدمات 

جعة الشرعية الشيخ محمد أحمد والشيخ إرشاد أحمد االستشارات الشرعية. وقد عينت دار المرا

لغرض مراجعة المعايير الشرعية للصندوق والمستندات الخاصة بالصندوق والتأكد من التزام 

 الصندوق بالمعايير الشرعية.

 

 فضيلة الشيخ / إرشاد أحمد (العضو التنفيذي للجنة الشرعية): .1

  حاصل على شهادة التخصص في اإلفتاء من جامعة دار العلوم المدارة من قبل الشيخ

تقي عثماني، وهو مرشح لنيل الدكتوراة في التمويل والصيرفة اإلسالمية، وبصرف 

النظر عن كونه المستشار الشرعي في الهيئة الشرعية التي عينها مصرف باكستان 

ت المالية اإلسالمية فإنه يقود أيضاً فريق المركزي لوضع المعايير الخاصة بالمؤسسا

العمل الذي عين أيضا من قبل المصرف للبحث عن بدائل للتمويل الزراعي، عمل 

الشيخ إرشاد مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في مشروع 

تي أعدت إعادة النظر في المعيار الشرعي الخاص بالمضاربة كما كان من ضمن اللجنة ال

المعيار الشرعي الخاص بتحول البنك التقليدي إلى بنك إسالمي باإلضافة إلى معيار 
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التورق المصرفي والمرابحة، الشيخ إرشاد هو عضو هيئة التدريس في جامعة إقرأ، 

والمعهد الوطني للدراسات المصرفية والمالية (مصرف باكستان المركزي)، ومركز 

 يخ زايد اإلسالمياإلقتصاد اإلسالمي ومركز الش

 :التحصيل العلمي 

 .حاصل على الشهادة العالمية من جامعة دار العلوم •

 .حاصل على شهادة التخصص في الفقه واإلفتاء من جامعة دار العلوم •

 حاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال (التمويل). •

 

 فضيلة الشيخ / صالح الشلهوب: .2

  حاصل على شهادة الدكتوراة  في التمويل الشيخ الدكتور صالح مستشار شرعي

اإلسالمي بجامعة إدنبرة بالمملكة المتحدة والماجستير من جامعة اإلمام في 

المملكة العربية السعودية، يشغل حالياً وظيفة أستاذ مساعد بقسم الدراسات 

اإلسالمية و العربية بكلية الدراسات المساندة و التطبيقية بجامعة الملك فهد 

ل والمعادن، كتب العديد من البحوث والمقاالت تتعلق بالقطاع المصرفي للبترو

 اإلسالمي نشرت في صحف عديدة أبرزها صحيفة االقتصادية.

 :التحصيل العلمي 

حاصل على شهادة الدكتوراه في التمويل اإلسالمي بجامعة إدنبرة بالمملكة  •

 المتحدة.

 ربية السعودية.شهادة الماجستير من جامعة اإلمام في المملكة الع •

  

 أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية: .ب 

مراجعة جميع المستندات و االتفاقيات و العقود باإلضافة إلى الهيكل االستثماري  •

الخاص بالصندوق، و إصدار شهادة االعتماد الشرعي لهذه المستندات بعد إجراء 

 و المعايير الشرعية. التعديالت الضرورية عليها و التحقق من توافقها مع الضوابط

 االجتماع إن تطلب األمر لمناقشة المسائل المتعلقة بالصندوق. •

الرد على االستفسارات الموجهة من مدير الصندوق و المتعلقة بعمليات الصندوق أو  •
 أنشطته أو الهيكل االستثماري و الخاصة بااللتزام مع الضوابط و المعايير الشرعية.

الشرعي المعد من قبل فريق التدقيق الشرعي وتقديم التوجيه مراجعة تقرير التدقيق  •
  .والتوصيات الالزمة و إصدار تقرير االعتماد الشرعي

مراجعة مسودات االتفاقيات و الوثائق و الصكوك وغيرها من المستندات المتعلقة  •
ق بالصندوق (بما في ذلك أي مذكرات اكتتاب خاصة و أية اتفاقيات و وثائق و أدوات تتعل

بهيكلة و/ أو تمويل الصندوق) خالل فترة التطوير وهيكلة الصندوق، باإلضافة إلى تقديم 
المشورة والتوجيه والمساعدة فيما يتعلق بتوافق هذه االتفاقيات والوثائق مع الضوابط 

 .و المعايير الشرعية

اإلشراف و الرقابة المستمرة على عمليات وأنشطة الصندوق لضمان توافقها مع  •
 وابط و المعايير الشرعية.الض

 
 مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية: .ج 

رياًال ، مع تكلفة  33,000سيحصل أعضاء اللجنة الشرعية مجتمعين على مكافأة سنوية قدرها 

األخرى (إذا دعت الحاجة) لحضور االجتماعات. وستوزع الرسوم  السفر و اإلقامة كاملة و المصاريف

المستحقة على الصندوق بشكل تناسبي على أيام السنة، ويتم دفع الرسوم المستحقة ألعضاء 
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أشهر. وسيكون لمدير الصندوق الحق في تغيير أعضاء اللجنة بعد إخطار  3اللجنة الشرعية كل 

 ر مالكي الوحدات بذلك.هيئة السوق المالية بذلك، وسيتم إشعا

 

المعايير المطبقة لتحديد شرعية األصول المعدة لالستثمار والمراجعة الدورية لتلك األصول  .د 

 واإلجراءات المتبعة في حال عدم التوافق مع المعايير الشرعية:

اعتمد أعضاء اللجنة الشرعية على معايير و ضوابط إلصدار قراراتهم حول موافقـة الصـندوق ألحكـام 

 ) الضوابط الشرعية المرفق بقائمة مذكرة المعلومات. 1الشريعة اإلسالمية المبينة في الملحق (

 

 مدير الصندوق: )12(

 
 اسم مدير الصندوق: .أ 

 شركة أصول و بخيت االستثمارية .
 

 الصادر عن هيئة السوق المالية:رقم الترخيص  .ب 

) لممارسة أعمال اإلدارة والتعامل 08126-07تم الحصول على ترخيص هيئة السوق المالية رقــم (
 والحفظ.

 

 العنوان المسجل وعنوان العمل لمدير الصندوق: .ج 

 11526الرياض  63762دور الميزانين. ص.ب. –حي العليا، برج البحرين  –طريق الملك فهد  -الرياض
الموقع اإللكتروني  966-11-419-1899فاكس  966-11-419-1797المملكة العربية السعودية، هاتف: 

5Twww.OBIC.com.sa 5T. 
 
 

 هيئة السوق المالية: تاريخ الترخيص الصادر عن .د 

 .0T 19/11/2005بدأت الشركة ممارسة أعمالها فور الحصول على ترخيص هيئة السوق المالية بتاريخ 

 

 بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق: .ه 

شركة أصول و بخيت االستثمارية هي شركة مساهمة سعودية مغلقة (شركة ناتجة عن اندماج 
ريال  60,000,000االستثمارية) برأس مال مدفوع بالكامل  شركة أصول المالية ومجموعة بخيت

 سهم متساوية القيمة . 6,000,000سعودي، ومقسمة إلى 
 

ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق مع توضيح اإليرادات و األرباح للسنة المالية   .و 
 السابقة:

 

 البند 31/12/2017
 اإليرادات 19,954,407
 المصاريف 16,217,353
 الزكاة 1,215,256
 صافي الدخل 2,521,798

 
أنشطة العمل الرئيسة لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق (بخالف تلك األنشطة  .ز 

 المرتبطة بأعمال مدير الصندوق) : 

 

 " غير مستقل –بشر محمد برهان الدين ياسين بخيت "الرئيس  .1

م قام بتأسيس مركز بخيت لالستشارات المالية في الرياض ويعمل به منذ ذلك 1994في عام 

http://www.obic.com.sa/
http://www.obic.com.sa/
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 الحين الذي أصبح اسمه اآلن "شركة أصول و بخيت االستثمارية ".

 "مازن محمد ناصر الداود "عضواً غير مستقل .2

 يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لدى شركة أصول وبخيت االستثمارية. 

 "يف محمد المحمصاني "عضواً غير مستقلم. عامر عف .3

مهندس مستشار و رجل أعمال، صاحب مكتب المحمصاني لالستشارات الهندسية، الرياض 

 ،المملكة العربية السعودية.

 

 طارق عبدالله حمد القرعاوي "عضواً مستقالً" .4

منصب المالك والرئيس التنفيذي في شركة اضفاء لالستشارات المالية واإلدارية. ويشغل 

 رئيس اللجنة التنفيذية في شركة سالمة للتأمين.

 عبدالله محمد عبدالله الدويش "عضواً مستقالً" .5

 . ITA Agri Ltd  نائب الرئيس في شركة

 

 األدوار و المسؤوليات و الواجبات الرئيسة لمدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار: .ح 

 الئحة صناديق االستثمار أحكام بموجب الوحدات مالكي لمصلحة يعمل مدير الصندوق .1

 .المعلومات  و مذكرة الصندوق و أحكام وشروط لهم المرخص األشخاص والئحة

 المرخص نصت عليها الئحة األشخاص التي والواجبات المبادئ بجميع يلتزم مدير الصندوق .2

 يحقق بما يتضمن العمل الوحدات، والذي مالكي تجاه األمانة واجب ذلك في بما لهم

 .المعقول الحرص وبذل مصالحهم

 :باآلتي القيام عن مسؤوالً  الصندوق مدير يكون االستثمار، بصناديق يتعلق فيما .3

 .الصندوق إدارة •

 .للصندوق اإلدارية الخدمات ذلك في بما الصندوق عمليات •

 .الصندوق وحدات طرح •

 كاملة وأنها و اكتمالها الصندوق و مذكرة المعلومات و أحكام شروط دقة من التأكد •

 .مضللة وغير وصحيحة وواضحة

 أدى سواء الئحة صناديق االستثمار، االلتزام بأحكام عن مسؤوالً  الصندوق مدير يُعدّ  .4

الئحة صناديق  أحكام بموجب خارجية جهة بها كلف مباشر أم بشكل مسؤولياته و واجباته
  .لهم المرخص والئحة األشخاص االستثمار

 بسبب الناجمة خسائر الصندوق عن الوحدات مالكي تجاه مسؤوالً  الصندوق مدير يُعد .5

 .المتعمد تقصيره أو تصرف سوء أو إهمال أو احتيال

 تؤثر في استثمارات التي المخاطر لرصد و اإلجراءات ببوضع السياسات الصندوق مدير يلتزم .6

 القيام تلك السياسات و اإلجراءات تتضمن أن معها. على التعامل سرعة وضمان الصندوق،

 .األقل على سنوي بشكل المخاطر تقويم بعملية

 يزود وأن استثمار يديره، صندوق لكل وااللتزام المطابقة مراقبة برنامج يطبق مدير الصندوق .7

 .طلبها عند التطبيق بنتائج الهيئة
 

  المهام التي كلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار: .ط 
 صندوق االستثمار مع طرف ثالث وذلك للقيام بالمهام المخوّلة له، وهم كاآلتي:يتعامل 

 أمين الحفظ للقيام بمهام الحفظ. •

 المحاسب القانوني للقيام بمهام التدقيق والمراجعة. •

 الهيئة الشرعية للقيام بمهام مراقبة الصندوق من حيث التزامه بالضوابط الشرعية. •

مجلس إدارة الصندوق للقيام بمهام متابعة ومراقبة أداء الصندوق والتأكد من قيام  •
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مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط و أحكام 
الصندوق و مذكرة المعلومات و المستندات ذات العالقة، وأحكام الئحة صناديق 

 االستثمار.
 

لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من الممكن أن أنشطة عمل أو مصالح أخرى  .ي 
 تتعارض مع أنشطة صندوق االستثمار:

 ال يوجد.
 

 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله: .ك 
تراه  إجراء أي اتخاذ و االستثماري بالصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير حق عزل للهيئة •

 مناسباً، وذلك تراه آخر تدبير أي اتخاذ أو الصندوق لذلك بديل صندوق مدير لتعيين مناسباً 

 :اآلتية الحاالت من أي وقوع حال في

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

قبل  من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق مدير ترخيص إلغاء .2
 .الهيئة

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

 أو بالتزام النظام – جوهرياً  الهيئة تراه بشكل - أخل قد الصندوق مدير أن الهيئة رأت إذا .4

 .التنفيذية لوائحه

 استقالته أو عجزه أو االستثمار صندوق أصول يدير الذي االستثمارية المحفظة مدير وفاة .5

 أصول صندوق إدارة على قادر الصندوق لدى مدير مسجل آخر شخص وجود عدم مع

 .المحفظة مدير يديرها التي الصناديق أصول أو االستثمار

 .جوهرية أهمية ذات أنها -معقولة أسس عل بناءً - الهيئة ترى أخرى حالة أي .6

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

 على المادة، فيتعين هذه من للفقرة (األولى) وفقاً  صالحياتها من أياً الهيئة مارست إذا •

 السلس النقل تسهيل على المساعدة أجل من كامل بشكل التعاون مدير الصندوق

 مدير تعيين من األولى يوماً )60الـ( خالل وذلك البديل الصندوق مدير للمسؤوليات إلى

ضرورياً  ذلك كان حيثما ينقل، أن المعزول الصندوق مدير على الصندوق البديل. ويجب
 العقود جميع البديل الصندوق مدير إلى المحض، الهيئة لتقدير ومناسباً ووفقاً 

 .العالقة ذي المرتبطة بصندوق االستثمار
 

   الحفظ:أمين  )13(

 

 اسم أمين الحفظ: .أ 

 اإلنماء لالستثمار.
 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية:  .ب 

) لممارسة أعمال اإلدارة والتعامل 09134-37تم الحصول على ترخيص هيئة السوق المالية رقــم (
 والتعهد و الترتيب وتقديم المشورة والحفظ.

 

 الحفظ:العنوان المسجل وعنوان العمل أمين  .ج 

المملكة العربية  11586الرياض  66674طريق الملك فهد، برج العنود، الدور العشرون.  ص.ب. 
الموقع اإللكتروني  966-11-218-5970فاكس  966-11-218-5968السعودية، هاتف: 

www.alinmainvestment.com. 
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 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية: .د 

 .14/04/2009أعمالها فور الحصول على ترخيص هيئة السوق المالية بتاريخ بدأت الشركة ممارسة 
 

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ:  .ه 

 أدى سواء الئحة صناديق االستثمار، ألحكام وفقاً  التزاماته عن مسؤوالً  الحفظ أمين يُعد •

 الئحة أو صناديق االستثمارالئحة  أحكام بموجب ثالثاً  طرفاً  بها كلف أم مباشر مسؤولياته بشكل

  .لهم األشخاص المرخص
 الناجمة خسائر الصندوق عن الوحدات و مالكي الصندوق مدير تجاه مسؤوالً  الحفظ أمين يُعدّ  •

 .المتعمد تقصيره أو تصرف سوء أو إهمال أو بسبب احتيال
 الوحدات، وهو مالكي لصالح وحمايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوالً  الحفظ أمين يُعدُّ  •

 أصول الصندوق. بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات جميع اتخاذ عن كذلك مسؤول

 
 : كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثاً المهام التي  .و 

 ال يوجد.
 

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله:  .ز 

عزل أمين الحفظ واستبداله في حال عدم قيام أمين الحفظ بواجباته أو  في  حق لمدير الصندوق •
حال لم يؤد عمله بالشكل مناسب. أيضاً في حال قرر مدير الصندوق أن العزل يصب في مصلحة 

 حاملي الوحدات ألي سبب كان.

حال  في مناسباً  تراه تدبير أي اتخاذ أو الصندوق مدير من المعين الحفظ أمين عزل للهيئة حق •
 :اآلتية الحاالت من أي وقوع

الئحة  بموجب بذلك الهيئة إشعار دون الحفظ نشاط ممارسة عن الحفظ أمين توقف .1
 .لهم المرخص األشخاص

 الهيئة. قبل من تعليقه أو سحبه أو الحفظ نشاط ممارسة في الحفظ أمين ترخيص إلغاء .2

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

 أو لوائحه النظام بالتزام - جوهرياً  الهيئة تراه بشكل - أخل قد الحفظ أمين أن الهيئة رأت إذا .4

 .التنفيذية

 .جوهرية أهمية ذات أنها -معقولة أسس عل بناءً - الهيئة ترى أخرى حالة أي .5

 وفقاً  بديل حفظ أمين تعيين مدير الصندوق على فيجب في حال تم عزل أمين الحفظ، •

 كامل بشكل التعاون المعزول الحفظ وأمين مدير الصندوق على يتعين كما الهيئة، لتعليمات

 خالل وذلك البديل الحفظ أمين إلى للمسؤوليات النقل السلس تسهيل على المساعدة أجل من

 ينقل، أن المعزول الحفظ على أمين البديل. ويجب أمين الحفظ تعيين من األولى يوماً  ) 60الـ(

 جميع البديل الحفظ أمين إلى المحض، الهيئة لتقدير ووفقاً  ومناسبا ضرورياً  ذلك كان حيثما

 .العالقة ذي بصندوق االستثمار المرتبطة العقود
 

 مستشار االستثمار: )14(

 ال يوجد.
 

 الموزع: )15(

 ال يوجد.
 

 المحاسب القانوني:  )16(
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 اسم المحاسب القانوني: .أ 

PKF  وشركاؤهبي كي إف البسام. 
 

 العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني:  .ب 

 المملكة العربية السعودية 11586الرياض  69658العنوان: ص.ب. 
 .966-11-206-5444، فاكس: 966-11-206-5333هاتف: 

 

 األدوار األساسية والمسؤوليات للمحاسب القانوني: .ج 

 بعملية المراجعة.يُعّين المحاسب القانوني من قبل مدير الصندوق وذلك للقيام  •

) أشهر قبل نهاية سنته المالية، فيجب في هذه 9إذا مضى على تأسيس الصندوق مدة تزيد على ( •

 الحالة القيام بعملية المراجعة بنهاية العام األول.

) أشهر أو أقل قبل نهاية سنته المالية، فيجوز في هذه 9إذا مضى على تأسيس الصندوق مدة ( •

 لمراجعة في نهاية السنة المالية التي تليها.الحالة القيام بعملية ا

 

 
 معلومات أخرى: )17(

 
إن السياسات و اإلجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو  .أ 

 فعلي سيتم تقديمها عند طلبها من قبل الجمهور أو أي جهة رسمية دون مقابل. 

 

شرح سياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات و العموالت الخاصة والمعلومات المتعلقة   .ب 
 بها : 

يقر العميل ويوافق على أنه يجوز للشركة الدخول في ترتيبات العمولة الخاصة، بحيث تحصل 
بموجبه الشركة من وسيط على سلع وخدمات إضافةً إلى خدمات تنفيذ الصفقات مقابل العمولة 

على الصفقات الموجهة من خالل ذلك الوسيط. وفي هذه الحالة يتعين على الشركة  المدفوعة
 :التأكد مما يلي

  .أن يقدم الوسيط المعني إلى الشركة خدمة التنفيذ بأفضل الشروط •

أن السلع أو الخدمات التي تحصل عليها الشركة يمكن اعتبارها بدرجة معقولة لمصلحة  •
 .عمالء الشركة

أو عمولة يتم دفعها إلى مقدم السلع أو الخدمات هو مبلغ معقول  أن مبلغ أي رسوم •
 بالنظر إلى الظروف القائمة.

 

 المعلومات المتعلقة بالزكاة و/أو الضريبة (إن وجدت): .ج 

 ال يوجد اآلن معلومات متعلقة بالزكاة أو الضريبة.
 

  معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات:  .د 

 . منه بمبادرة الوحدات لمالكي اجتماع لعقد الدعوة الصندوق لمدير يجوز •

 أمين من كتابي تسلم طلب من ) أيام10خالل ( الوحدات مالكي الجتماع يدعو مدير الصندوق •

 .الحفظ

 أو مالك من كتابي تسلم طلب من ) أيام10( خالل الوحدات مالكي الجتماع يدعو مدير الصندوق •

 قيمة من األقل عل %25 أو منفردين مجتمعين يملكون الذين الوحدات مالكي من أكثر

و  الصندوق و أحكام شروط في ذلك النص على الصندوق مدير على ويجب الصندوق، وحدات
 .المعلومات مذكرة

 لمدير الصندوق اإللكتروني الموقع في ذلك عن باإلعالن الوحدات مالكي الجتماع الدعوة تكون •

 إلى عن طريق البريد أو البريد اإللكترونيكتابي  إشعار وبإرسال للسوق، اإللكتروني والموقع
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عن  تزيد ال االجتماع وبمدة من األقل على أيام عشرة قبل الحفظ وأمين مالكي الوحدات جميع
 ووقته والقرارات ومكانه االجتماع تاريخ واإلشعار اإلعالن يحدد أن ويجب .االجتماع قبل ) يوماً 21(

 اجتماع أي مالكي الوحدات بعقد إلى إشعاراً  إرسال حال الصندوق مدير على ويجب المقترحة،

 .الهيئة إلى نسخة  إرسال الوحدات لمالكي

 الوحدات يملكون مالكي من عدد حضره إذا إال صحيحاً  الوحدات مالكي اجتماع يكون ال •

 . الصندوق وحدات قيمة من األقل على %25 مجتمعين

 الجتماع مدير الصندوق الدعوة على فيجب الفقرة السابقة، في الموضح النصاب يُستوف إذا لم •

 كتابي إشعار للسوق و بإرسال اإللكتروني و الموقع اإللكتروني موقعه في ذلك عن باإلعالن ثانٍ

 ) أيام.5عن ( تقل ال بمدة االجتماع الثاني موعد قبل الحفظ وأمين الوحدات مالكي جميع إلى

 .االجتماع في الوحدات الممثلة نسبة كانت أياً صحيحاً  الثاني االجتماع ويُعدّ 

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

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

 .االجتماع وقت
 قراراتها بواسطة على والتصويت مداوالتها في واالشتراك الوحدات مالكي اجتماعات عقد يجوز •

 .الهيئة تضعها التي للضوابط وفقاً  الحديثة التقنية وسائل

 

 اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية صندوق االستثمار:  .ه 

إذا رغب مدير الصـندوق فـي إنهـاء الصـندوق، فيجـب عليـه إشـعار الهيئـة ومـالكي الوحـدات كتابيـاً  •

تقويميـاً مـن التـاريخ المزمـع إنهـاء الصـندوق فيـه، ) يومـاً 21برغبته في ذلك قبـل مـدة ال تقـل عـن (

 دون اإلخالل بشروط و أحكام الصندوق و مذكرة المعلومات.

 إبالغ األطراف ذوو العالقة عن إنهاء الصندوق.  •

 تصفية جميع األسهم في الصندوق. •

 تسوية جميع المعامالت التابعة للصندوق. •

الصندوق أو أي موقع إلكتروني آخر كموقع حذف أي معلومات عن الصندوق في موقع مدير  •
 تداول و موقع هيئة السوق المالية.

 تحويل النقد لمالكي الوحدات. •

 إغالق حساب الصندوق البنكي و الوسيط. •

 
 إجراءات الشكاوى: .و 

إن اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى سيتم تقديمها عند طلبها من قبل هيئة السوق المالية 
دير الصندوق بشأن أي نزاع ينشأ، وفي حالة تعذر الوصول إلى تسوية أو لم يتم و/أو بطلب من/إلى م

يوم  عمل، يحق للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة السوق المالية إدارة شكاوى  30الرد خالل 
المستثمرين، كما يحق للمشترك إيداع شكواه لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية بعد 

تقويمي من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا أخطرت الهيئة مقدم  ) يوم90مضي مدة (
 الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.

 

 الجهة المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في صناديق االستثمار : .ز 

االستثمار في صناديق االستثمار إن الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن  
  هي لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية.

 

 قائمة للمستندات المتاحة لمالكي الوحدات: .ح 

 تشمل القائمة على المستندات التالية: 
 شروط و أحكام الصندوق. •

 ملخص المعلومات الرئيسة. •

العقود المذكورة في مذكرة المعلومات (عقد المحاسب القانوني، عقد أمين الحفظ، عقد  •
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 اللجنة الشرعية، عقود أعضاء مجلس اإلدارة).

 القوائم المالية لمدير الصندوق. •

 

 ملكية أصول الصندوق:  .ط 

يتعهد مدير الصندوق بأن أصول صندوق االستثمار مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعين (ملكية 
مشاعة)، وال يجوز أن يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين 
الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو أي مطالبة فيها، 

لباطن أو إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من ا
مقدم المشورة أو الموزع مالكاً لوحدات الصندوق ،وذلك في حدود ملكيته ، أو كان مسموحاً بهذه 
المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار  و أفصح عنها في شروط و أحكام الصندوق و 

 مذكرة المعلومات.

 

مجلس إدارة الصندوق  أي معلومة أخرى معروفة، أو ينبغي أن يعرفها مدير الصندوق أو .ي 

مالكو الوحدات الحاليون أو المحتملون أو  -بشكل معقول –بشكل معقول، وقد يطلبها 

مستشاروهم المهنيون، أو من المتوقع أن تتضمنها مذكرة المعلومات التي سيتخذ قرار 

  االستثمار بناءً عليه:

 ال يوجد.
 

ا هيئة السوق المالية ما عدا التي إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار وافقت عليه  .ك 

 ذكرت في سياسات االستثمار وممارساته:

 لم يحصل ولم يطلب مدير الصندوق أي إعفاءات من الئحة صناديق االستثمار.  

 
سياسات مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق العام  .ل 

 الذي يديره:

اإللكتروني وموقع السوق اإللكتروني عن السياسيات المتعلقة يفصح مدير الصندوق في موقعه 

 بحقوق التصويت التي يتبعها في الجمعيات العامة للشركات المدرجة.

 

 

 إقرار من مالك الوحدات: .م 
 
 

 وملخـــص المعلومــات الرئيســة الخاصـــةلقــد قمت/قمنــا بقــراءة الشـــروط واألحكــام و مــذكرة المعلومــات 

 وفهم ما جاء بها والموافقة عليها وتم الحصول على نسخة منها والتوقيع عليها: ،بالصندوق

 

 االسم:

 

 

 التاريخ:       التوقيع:
 

 

  وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 )1الملحق (

 الضوابط الشرعية 

 
قرره اللجنة الشرعية. تيتم تنفيذ أعمال الصندوق في جميع األوقات بما يتوافق مع الضوابط الشرعية، حسبما 

 اللجنة الشرعية على الضوابط التالية: توقد وافق

 
 :الضوابط الشرعية

 
 ال يستثمر الصندوق في شركات تمارس أنشطة تتعلق بما يلي: .1

 

 التأمين أو أية أنشطة أخرى ذات عالقة بالفوائد الربوية؛الخدمات المصرفية التقليدية أو أعمال  .أ 

 تصنيع أو توزيع المشروبات الكحولية؛  .ب 

 تصنيع أو توزيع األسلحة؛ .ج 

 المقامرة أو الميسر؛ .د 

اإلنتاج أو التغليف أو التعليب أو أي نشاط آخر يتعلق بمنتجات األطعمة والمشروبات غير  .ه 
 الحالل؛ 

الموسيقى والمنتجات اإلباحية، وإنتاج أو بيع أو توزيع مثل الترفيه (بما يشمل دور السينما و .و 
 هذه المواد الترفيهية كالقنوات التلفزيونية ومحطات اإلذاعة)؛ و

 قرره اللجنة الشرعية.تأية أنشطة أخرى محرمة شرعاً حسبما  .ز 

 

تخضع الشركات التي تمارس أنشطة متوافقة مع الضوابط الشرعية لشرط إعداد تحليل إضافي  .2
 زانيتها العمومية. ويجب عدم االستثمار في الشركات ذات النسب المالية التالية:لمي

 

نسبة إجمالي الدين (المنتجة للفائدة) مقسوماً على متوسط القيمة السوقية والذي يساوي  .أ 
 % أو أكثر.33

% أو 70نسبة النقود والذمم المدينة مقسومة على متوسط القيمة السوقية والذي يساوي   .ب 
 أكثر.

نسبة مجموع النقد زائد األوراق المالية المنتجة للفائدة مقسومة على متوسط القيمة  .ج 
 .% أو أكثر33السوقية والذي يساوي 

 % أو أكثر من اإليرادات.5نسبة الدخل المحرم شرعاً تساوي  .د 

 
بالنسبة للطروحات األولية للشركات الجديدة والتي ينوي مدير الصندوق االستثمار فيها فإن  .3

 يل الخاص بميزانيتها العمومية يجب أن يقسم على صافي أصول الشركة.التحل

 

أما بالنسبة للشركات التي يتم تداول اسهمها مدة ربع سنة مالية على األقل و مدرجة في السوق  .4
ولها تاريخ تداول وقيمة سوقية، فإن التحليل الخاص بميزانيتها العمومية يجب أن يقسم على 

 للشركة.متوسط القيمة السوقية 

 
قوم اللجنة الشرعية بشكل دوري بمراجعة الضوابط الشرعية هذه لتحديد مجاالت االستثمار ت .5

 .والتي تشمل جميع االوراق المالية بالصندوق الشرعية
 

يمكن أن تشتمل العوائد الناتجة من استثمارات الصندوق على مبلغ ناتج عن  :الدخل غير الشرعي .6
دخل غير شرعي تم كسبه أو استالمه. وفي هذه الحالة، يتم احتساب قيمة أي عائد غير شرعي وفقًا 

 بالتبرع به في أوجه البر والخير.للضوابط الشرعية المعتمدة من قِبل اللجنة الشرعية، وتطهيره 
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 )2الملحق (
 سياسات و إجراءات إدارة مخاطر الصندوق

 
  آلية ضبط المخاطر:

 

ستكون قرارات االستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات االستثمار  .1

الجيدة والحكيمة التي تحقق األهداف االستثمارية المحددة للصندوق والمذكورة في شروط 

ويشمل ذلك بذل و أحكام الصندوق و مذكرة المعلومات و المستندات األخرى ذات العالقة، 

 :ي وسعه للتأكد منمدير الصندوق كل ما ف

 .توفر السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد متوقع •

عدم تركيز استثمار الصندوق في أي ورقة أو أوراق معينة، أو في أي بلد أو منطقة جغرافية  •

أو صناعة أو قطاع معين، إال إذا كان قد تم اإلفصاح عن ذلك في شروط و أحكام الصندوق و 

 .لومات و المستندات األخرى ذات العالقةمذكرة المع

 .عدم تحمل الصندوق أي مخاطرة استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهدافه االستثمارية •

يلتزم الصندوق بنسب التملك بالشركات حسب النسـبة الرسـمية المصـرح بهـا فـي المـادة  •

 في الئحة صناديق االستثمار التابعة لهيئة السوق المالية. (41)

ــق  • ــذكرة تطبي ــندوق وم ــام الص ــروط وأحك ــي ش ــددة ف ــتثمارية المح ــندوق االس ــداف الص أه

 المعلومات بكل دقة وحصافة.

يقوم مدير الصندوق بالتأكد بشكل دوري من التزام جميع استثمارات الصندوق بالمعايير  •

 المتبعة في تقرير أهلية االستثمارات وفقاً للضوابط الشرعية. 

جوهريـــة، ســـيقوم مـــدير الصـــندوق بتبليـــغ مجلـــس إدارة عنـــدما يكـــون هنـــاك مخالفـــات  •

 الصندوق.

 الوسـيط بـدور تقوم شركة أي أو بالشركة الوساطة قسم عبر يتم والشراء البيع أوامر تنفيذ •

 مصــالح وتراعــي الماليــة الســوق تعليمــات مــع تتوافــق واضــحة لسياســة وتبعــاً للصــندوق

 .  المالية السوق وشفافية مصلحة على المحافظة تراعي أنها كما، الصندوق وحدات حاملي

 

سيكون هناك مجلس إدارة للصندوق وستكون طبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس  .2

 :كالتالي

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

مصالح يفصح عنه مدير اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، المصادقة على أي تضارب  •

 .الصندوق وفقاً لالئحة صناديق االستثمار

االجتماع مرتين سنوياً على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام (لجنة المطابقة وااللتزام)  •

لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد من 

 .واألنظمة المتبعة التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح

 .إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه •

التأكد من اكتمال و التزام شروط و أحكام الصندوق و مذكرة الملعلومات و المستندات  •

 .األخرى ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار

قاً التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وف •

لشروط و أحكام الصندوق و مذكرة المعلومات و المستندات ذات العالقة، و أحكام الئحة 
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 .صناديق االستثمار

 .العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه •

 
 المطابقة وااللتزام:

 

 سيكون مسؤول المطابقة و االلتزام مسؤوالً عن اإلشراف على التالي:

التزام مدير الصندوق باللوائح والقوانين ذات العالقة، و بشروط وأحكام الصندوق و التأكد من  .1

 مذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالقة.

التأكد من وضع السياسات و اإلجراءات المناسبة لتمكين مدير الصندوق من االلتزام بالنظام  .2

 ى السارية المفعول.ولوائحه التنفيذية وجميع المتطلبات النظامية األخر

 الحصول على الموارد المناسبة وصالحية االطالع على جميع سجالت مدير الصندوق. .3

تزويد الهيئة بأي مستندات تطلبها لمراجعة مدى مالئمة ترتيبات المطابقة وااللتزام التي  .4

 يتبعها مدير الصندوق.
 

 سرية التقارير ودراسات الشركات:

افظة على سرية المعلومات جزءًا أساسياً من سياسة شركة أصول و بخيت تعتبر خصوصية المعلومات والمح

االستثمارية تجاه الموظفين بشكل عام، وبشكل خاص فإنه يحظر على أي موظف داخل الشركة اإلفشاء 

 شفهياً أو النشر كتابياً ألية معلومات سرية إلى األشخاص غير المخولين ويستثنى من هؤالء ما يلي:

 الرقابية المخولة بالحصول على المعلومات.الجهات  .1

 األشخاص المخولين بالحصول على المعلومات حسب الحاالت التي يتطلبها دليل إجراءات العمل .2

إدارة  ومنهم على سبيل المثال ال الحصر (إدارة المراجعة الداخلية، مجلس إدارة الشركة، مجلس

 . الصندوق، لجنة االستثمار)

 من ينوب عنه حسب التسلسل الهرمي لشركة أصول وبخيت االستثمارية.الرئيس التنفيذي أو  .3

 موظفي إدارة المطابقة وااللتزام و إدارة التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب. .4

 تشمل المعلومات السرية على سبيل المثال ال للحصر:

 أرقام توقعات األرباح المستقبلية للشركات. .1

الشركات التي تستثمر فيها إدارة األصول من حيث العدد أو الحجم أو أي معلومات بشأن قائمة  .2

 غيرها.

 دراسات تحليلية جاري إعدادها ولم تنشر بعد للعمالء. .3

 دارسات تحليلية أو تقارير مالية غير متاحة للنشر للعمالء ومخصصة الستخدام إدارة األصول. .4

توقعين مستقبالً مثل األسماء أو حجم أي معلومات بشأن العمالء السابقين أو الحاليين أو الم .5

 استثماراتهم وغيرها من المعلومات ذات الصلة.

 

في حال نشر أي معلومات لم يسمح بنشرها حسب هذا البند فيتم إبالغ إدارة الشركة فوراً بذلك التخاذ 

 اإلجراءات المناسبة.
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 )3الملحق (
 اإلفصاح المالي

 *2017إجمالي المصاريف المخصومة من أصول الصندوق خالل عام 

 المصاريف
قيمة المصروف 

 الفعلي
النسبة من صافي قيمة 

 أصول الصندوق**

 (النسبة المئوية%) (ريال سعودي) 

 رسوم اإلدارة

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

162,461.83 1.95% 

 اإلدارة  مجموع مكافأة أعضاء مجلس

% من رسوم اإلدارة أيهما أقل  لكل عضو 5ألف ريال سنوياً أو  30(بحد أقصى 
ليس موظف في الشركة وعددهم ثالثة وتوزع بشكل تناسبي على أيام 

 السنة)

27,556.00 0.33% 

 مصاريف الحفظ

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

40,615.46 0.49% 

 مصاريف التعامل  

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

19,622.00 0.24% 

    أتعاب مراجع الحسابات

 تناسبي على أيام السنة) ألف ريال سنوياً وتوزع بشكل 35( 
20,596.86 0.25% 

 مكافأة أعضاء اللجنة الشرعية 

(سيحصل أعضاء اللجنة الشرعية مجتمعين على مكافأة سنوية قدرها  
 )وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة ,رياالً 33,000

19,419.16 0.23% 

 الرسوم الرقابية

 ريال سنوياً وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة) 7,500(
4,414.05 0.05% 

 مؤشر استرشاديعداد إمصاريف 

 ريال سنوياً، وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة) 24,375(   
14,343.75 0.17% 

 على موقع (تداول) رسوم نشر معلومات الصندوق

 ريال سنوياً،  وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة) 5,000( 
2,942.19 0.04% 

      التطهير الشرعي

وتوزع بشكل تناسبي على أيام (نسبة من قيمة األصول في كل سهم 
 السنة)

0.00 0.00% 
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 مصاريف أخرى

 (رسوم تحويل، ضرائب)
939.57 0.01% 

 %3.76 312,910.87 مجموع المصاريف السنوية

 .*التفاصيل الكاملة لإليرادات والمصاريف متوفرة في القوائم المالية المدققة للصندوق
 .م2017** النسبة من متوسط صافي قيمة األصول لعام 

خرى للصندوق والتنازل عن المبالغ ذات الصلة المستحقة لمدير الصندوق مدير الصندوق بتحمل المصروفات األم، قام 2017خالل عام 
 .م2017ديسمبر  31م الى 2017اغسطس  1ريال سعودي وذلك للفترة من  48,335والبالغة 

 إيراد رسوم االسترداد المبكر ***

 30المستردة، والتي لم يمضِ على اشتراكها  % من قيمة الوحدات751.(
 يوم تقويمي)

179.31 0.00% 

%3.76 312,731.56 صافي المصاريف السنوية  

 .تخصم رسوم االسترداد المبكر من العميل وتضاف إلى أصول الصندوق***

 م 31/12/2017كما في  في الصندوق استثمارات مدير الصندوق

.31/12/2017تكن هناك أي استثمارات لمدير الصندوق في الصندوق كما في  لم  
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