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 المحلية صندوق ميفك  لألسهم  :اسم الصندوق (MEFIC Local  Equity Fund) يستثمر في األسهم مفتوح عام أسهم  صندوق

 .الشرعية معايير اللجنة  و متوافق مع ضوابطالسعودية 

 

  ميفك كابيتال(.شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي  مدير الصندوق:اسم( 

 

 ( على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة المحلية ندوق ميفك  لألسهم تم اعتماد )ص

 الشرعية المعينة لصندوق االستثمار.

 

  ار، وتتضمن معلومات ثموالمستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االست المحلية صندوق ميفك  لألسهمشروط وأحكام

 محدثه ومعدله. ، غير مضللة، صحيحة، كاملة وواضحة

 

 ميفك  لألسهمشروط وأحكام الصندوق مع مذكرة المعلومات والمستندات األخرى لصندوق قراءة  مالك الوحدات يجب على 

 .بعناية ودقة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق المحلية

 

    صندوقالفي أي وحدة من وحدات ه شتراكا على هذه الشروط واألحكام تعني أنه قبلها عند مالك الوحداتتوقيع. 

 

 م 27/01/2015 :شروط وأحكام الصندوق إصداراريخ ت  

  

 م10/02/2015: على تأسيس الصندوق وطرح وحداته تاريخ موافقة الهيئة 

 

 :التي تعكس التغييرات التالية )صندوق ميفك لألسهم المحليةهذه هي النسخة المعدلة من شروط وأحكام )

 

 ى مصطلح "تمويل".الفقرة )ب( وذلك باستبدال مصطلح "اقتراض" إل أهداف صندوق االستثمارالمادة الثالثة:  .1

 "الحصول على موافقة الهيئة واللجنة الشرعية. بإضافة الصندوق وأحكام شروط في التغييرات: عشر السابعة المادة .2

 .األعلى في الشرعية اللجنة لدىللمستند  المرجعي الرقم إضافة .3

 

 م 19/11/2018خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ  حسب
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 معلومات عامة (1
 :الصندوق مديراسم  - أ 

  ترخيص هيئة السوق المالية رقم ،(ستثمار المالي )ويشار إليها فيما بعد ب "المدير"الشرق األوسط لالشركة 

بالتغطية، اإلدارة، الترتيب، تقديم المشورة، والحفظ في ومتعهد صيل، لممارسة أنشطة التعامل بصفة أهـ 21/6/1427بتاريخ  37-06029

 األوراق المالية.
 

 :الصندوق مـديرل يالمكتب الرئيس عنوان - ب 

 ، هـ2/8/1428بتاريخ  1010237038سجل تجاري رقم ة الشرق األوسط لالستثمار المالي، شرك

 1مكتب  12333-4187فهد، العليا، الرياض  طريق الملك 7758وعنوانها الرئيسي هو مركز المدى التجاري  

 (.8001263342) هاتف مجاني :( 2186701 11 966+)فاكس:   (2186666 11 966+)هاتف: 
 

 عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق: - ج 

   يمكن الحصول على المزيد من التفاصيل حول شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي على موقع الشركة اإللكتروني 
(www.mefic.com.sa .)   

  
 :الحفظ أمين - د 

الرياض  140المركز الرئيسي طريق الملك فهد  ص. ب  ،08100-37 ترخيص رقم ،البالد المالية مرخصة من هيئة السوق المالية شركة 

 .0112039899فاكس:   0112039888هاتف:  11411
 

 الحفظ: مينتروني ألعنوان الموقع االلك - ه 
 capital.com)-www.albilad( 

 

 النظام المطبق:  (2
التنفيذية واألنظمة واللوائح  ولوائحهلنظام السوق المالية  و شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي المحلية ميفك لألسهمخضع صندوق ي

 .بقة في المملكة العربية السعوديةاألخرى ذات العالقة المط

  

 أهداف صندوق االستثمار: (3
، يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى المحلية  في األسهم يستثمر المدة مفتوح عام أسهمصندوق المحلية هو  صندوق ميفك لألسهم - أ 

 .الشرعيةالمتوافقة مع المعايير و سعوديال المدرجة في سوق األسهم السعودية الطويل من خالل استثمار الصندوق في أسهم الشركات

ستاندرز اند بورز لألسهم السعودي المتوافقة مع المعايير الشرعية.  كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق المؤشر االسترشادي

شكل شهري  عن طريق موقع مدير الصندوق االلكتروني ب ويمكن االطالع على أداء الصندوق بالمقارنة مع المؤشر االسترشادي

(www.mefic.com.sa ) علما أن الصندوق لن يقوم بتوزيع أي أرباح على مالكي الوحدات و سيقوم بإعادة استثمار األرباح .

صافي قيمة  ÷قييم وزعة في الصندوق. سيتم قياس أداء الصندوق عن طريق المعادلة: )صافي قيمة سعر الوحدة بنهاية فترة التمال

 ( 1-الوحدة ببداية فترة التقييم 

 :هوممارساتسياسات االستثمار  - ب 
 .الشرعية المعايير مع المتوافقة السعودي سوق األسهمالشركات المدرجة في في  االستثماريسعى الصندوق إلى تحقيق أهدافه من خالل 

 األولية وحقوق األولية الطروحات ذلك في بما السعودي ماألسه سوق في المدرجة الشركات أسهم في ستثمارالاللصندوق  يجوز

ستثمار في أي مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية ونسبة اال صناديقستثمار الصندوق  بشكل  غير مباشر في اباإلضافة إلى 

د بناًء على تاريخها من قيمة أصول الصندوق على أن تكون تلك الصناديق ذات سيولة عالية وذات عوائ% 10صندوق ال تتجاوز 

في األسهم وفي حالة التذبذب العالي في  %70 االستثمارللسوق تكون نسبة  الطبيعيةوتكون صناديق  ذات طرح عام وفي الظروف 

درجة  أعلى علىتستثني بعض القطاعات بل سيحافظ  استراتيجيةيمضي الصندوق في  لننقد. % 70السوق يجوز للصندوق أن يكون 

 )تداول(.  السعودية المالية سوقالفقط في  استثماراتهمع أنه سيحصر  ،في جميع القطاعات لالستثمار ونةالمرممكنه من 

 قبل من مرخصة أخرى صناديقأو  الصندوق مدير قبل من المدارة عامًا طرحًا المطروحةيجوز للصندوق االستثمار في الصناديق 

 رتين في السنة. م االستثمار مجالتحديث  مالمالية. وسيت السوق هيئة

المدرجة في سوق األسهم  الشرعية المعاييرمن صافي أصوله في األسهم المتوافقة مع ٪ 30ال يجوز للصندوق االستثمار أقل من 

ستثمار االسعودية.  في حالة حدوث انخفاض حاد لسوق األسهم السعودية أو توقع مدير الصندوق حدوث ذلك، يجوز لمدير الصندوق 

الصندوق لن يستثمر بشكل مباشر في أدوات أسواق  %10-0صناديق أسواق النقد بنسبة من أصول الصندوق في ٪ 70ما يصل إلى 

 النقد. 

 .االستثمار نسب يوضح التالي الجدول
 

 %70 -% 0 صناديق أسواق النقد   

 %100 -% 30 أسهم 

 %10  -% 0 صناديق استثمار مماثلة

 %10 -% 0  طروحات أولية

 %10 -% 0 حد الطرح الوا
 

http://www.mefic.com.sa/
http://www.albilad-capital.com)/
http://www.mefic.com.sa/
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يهدف مدير الصندوق لتحقيق نمو رأس مالي طويل المدى مع إدارة نشطة ومنهج يحتوي على استراتيجيات متعددة من ضمنها 

تحليل األوراق المالية  استراتيجيتي )أسفل إلى أعلى و من أعلى إلى أسفل(. تم إنشاء الصندوق حسب منهجية التحليل المالي من أجل 

يستخدم مدير الصندوق مزيج من البحث الداخلي ليقوم بتقييم ظروف السوق  خلق نمو طويل المدى في قيمة رأس المال.المتوقع منها 

 لن يقوم الصندوق باالستثمار في أوراق مالية غير التي تم ذكرها.  والضمانات الفردية بصورة منتظمة إلدارة الصندوق بشكل فعال.

 متوافقة ستكون الصندوق استثمارات جميع أن ثالمالية. حي السوق هيئة لوائح في ورد لما وفقًا ماراالستث على بالقيود الصندوق سيلتزم

 . الشرعية المعايير مع

من صافي قيمة أصول الصندوق.  %10من أجل تلبية طلبات االسترداد ولكن ليس بأكثر من  الحصول على تمويلللصندوق  يحق

 وعلى المحلية البنوك لدى الفائدة ألسعار وفقًا التمويل سيكونستكون متوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق.  طلب التمويلسياسة 

ومدته سنة أو أقل. كما سيتم أخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق  الصندوق مدير التمويل فائدة يتحمل وسوف الوقت ذلك في الفائدة حسب

 الصندوق بأي عملية بيع أو شراء في غير  السوق المالية السعودية )تداول ( فقط.  يقوم نذلك. لعلى 

أخرى يديرها مدير الصندوق أو  استثماريةمن أصوله في وحدات صناديق  %70يجوز للصندوق أيضًا أن يستثمر ما يصل إلى 

ولية وصناديق أسواق النقد  فقط المرخصة من مديرون أخرون بما فيها صناديق األسهم السعودية المتضمنة صناديق الطروحات األ

 طرحًا عامًا و المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق. والمطروحةقبل هيئة السوق المالية 

 ال يستثمر الصندوق في مشتقات األوراق المالية وأي أسواق تستخدم مشتقات أوراق مالية.

 

 :االستثمارمدة صندوق  (4
 المدة. صندوق عام مفتوح غير محدد 

 

 :االستثمارقيود/حدود  (5
 االستثمار صناديق الئحة من 41 المادة في المحددة االستثمار بقيود المحلية لألسهملصندوق ميفك خالل إدارته  من الصندوق يلتزم

 وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات. المالية السوق هيئة عن الصادرة

 

 العملة: (6
حالة دفع قيمة الوحدات بعملة خالف العملة المحددة للصندوق فسيتم تحويل هذه المبالغ من وفي  ،يالصندوق هي الريال السعودعملة 

 ،في ذلك الوقتوقت االشتراك  الحوالةوسوف يتحمل المستثمر تكاليف  لى أسعار الصرف السائدة في البنكعباالعتماد قبل المدير 

 لصندوق وحسب السعر التالي للوحدة.نافذًا فقط عند تسلم األموال بعملة ا االشتراكويصبح 

 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:  (7
وتكون تلك الرسوم والمصاريف من أصول الصندوق،  على مالكي الوحدات أو تكون مستحقة الرسوم والمصاريف جميع أنواع - أ 

 على النحو التالي:

 شهر.نهاية مًيا وتدفع كل سنويًا على أساس صافي قيمة األصول المحتسبة يو% 1.5 :أتعاب اإلدارة 

 ما لم يذكر خالف ذلك يشار إلى جميع الرسوم والمصاريف في هذه الشروط واألحكام دون احتساب ضريبة  القيمة المضافة: رسوم

القيمة المضافة، وبالتالي في حال استحقاق ضريبة القيمة المضافة على أي خدمة أو سلعة مقدمة من الغير لصالح الصندوق أو مدير 

حيث يتم زيادة المقابل  %5هي  االعتبارلصندوق بصفته مديرًا للصندوق، يلتزم مدير الصندوق بأخذ المستحقات الضريبية بعين ا

 المدفوع من الصندوق لمزود الخدمة ذات العالقة بقيمة تعادل ضريبة القيمة المضافة المستحقة  على الصندوق.

بعين االعتبار كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المبالغ المستحقة للصندوق أو وبناًء على ذلك، يجدر على المستثمرين األخذ 

 تلك المستحقة على الصندوق

 رسومأقصى على أساس صافي قيمة األصول، تشمل مصاريف تكاليف طباعة التقارير المالية،  كحد% 1.5: المصاريف األخرى

الرسوم الرقابية، رسوم نشر  االسترشادي،عاب مراجع الحسابات، رسوم المؤشر الحفظ، مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين، أت

وأي مصاريف أخرى متعلقة بعمليات الصندوق.  تحتسب هذه الرسوم  الشرعية، اللجنة رسوم ،بيانات الصندوق على موقع تداول

  بأنه سيتم خصم المصاريف الفعلية فقط. علما. شهريوتخصم بشكل  ،تقويم  يوممع كل 

 

كحد أقصى تدفع مرة واحدة عند االشتراك محملة على المستثمر. وذلك من قيمة االشتراك % 1.5 رسوم االشتراك

 .لصالح مدير الصندوق

كحد أقصى تدفع مرة واحدة عند االشتراك اإلضافي  محملة على المستثمر. وذلك من قيمة % 1.5 رسوم االشتراك اإلضافي

 .االشتراك لصالح مدير الصندوق

لصالح مدير  شهريسنويا من صافي أصول الصندوق، تحتسب يوميا وتخصم بشكل % 1.5  أتعاب اإلدارة

 .الصندوق

ما لم يذكر خالف ذلك يشار إلى جميع الرسوم والمصاريف في هذه الشروط واألحكام دون  المضافة القيمة رسوم

لقيمة المضافة على أي خدمة احتساب ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي في حال استحقاق ضريبة ا

أو سلعة مقدمة من الغير لصالح الصندوق أو مدير الصندوق بصفته مديرًا للصندوق، يلتزم مدير 

حيث يتم زيادة المقابل المدفوع من  %5هي  االعتبارالصندوق بأخذ المستحقات الضريبية بعين 

 لمضافة المستحقة  على الصندوق.الصندوق لمزود الخدمة ذات العالقة بقيمة تعادل ضريبة القيمة ا

االعتبار كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة وبناًء على ذلك، يجدر على المستثمرين األخذ بعين 
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 .على المبالغ المستحقة للصندوق أو تلك المستحقة على الصندوق

  .راك وتدفع لصالح الصندوقيوما من تاريخ االشت 30من قيمة الوحدات المستردة، خالل  %1 المبكر رسوم االسترداد

 .شهريسنويًا من صافي أصول الصندوق، تحتسب يوميًا وتخصم بشكل % 0.08  *رسوم الحفظ

المحاسب  أتعاب 

 *القانوني

تحتسب شهريا وتدفع بشكل نصف سنوي وتستقطع من إجمالي  ، سنويًا يسعودريال  30,000

 أصول الصندوق.

 الشرعي السائدة لدى البنوك المحلية في حينه.  التمويلسوم رلصندوق لتخضع أي تمويالت ل *التمويلمصاريف 

يوميًا وتخصم بشكل ربع سنوي من إجمالي  بتحتس أقصىبحد  سنويًا يسعودريال  30,000 *الشرعيةأتعاب اللجنة 

 أصول الصندوق.

 الية وتحتسب يوميًا.م ةتخصم عند المطالبة في نهاية كل سن سنويًا يسعودريال  7,500 *الرسوم الرقابية

رسوم نشر بيانات 

الصندوق على موقع 

 تداول*

مالية وتحتسب يوميًا من إجمالي  ةتخصم عند المطالبة في نهاية كل سن ريال سعودى سنويًا 5,000

 .الصندوقأصول 

إجمالي أتعاب أعضاء 

 مجلس اإلدارة المستقلين*

ريال سعودي لكل عضو  20,000 لكريال سعودي سنويًا  ، لألعضاء المستقلين وذ  40,000

 تحتسب يوميًا وتخصم بشكل سنوي من إجمالي أصول الصندوق.،مستقل في مجلس اإلدارة 

 رسوم المؤشر

 االسترشادي*
 .تخصم بشكل سنوي من إجمالي أصول الصندوقو ريال سعودي تحتسب يوميًا 26,250 

 

 دة أعاله تقديرية، وسيتم ذكر المصاريف الفعلية في التقرير السنوي للصندوق.حظة: ال يوجد أداء سابق للصندوق. المصاريف الوارمال   

صافي أصول  من% 1.5جميع المصاريف األخرى لن تتجاوز  ،* سيتم خصم المصاريف الفعلية فقط من إجمالي أصول الصندوق

 الصندوق سنويًا 

  سائدة لدى البنوك المحلية في حينه.الشرعي ال التمويل: تخضع أي تمويالت للصندوق لرسوم التمويلمصاريف 

وتكون تلك الرسوم والمصاريف لكي الوحدات على ماالصفقات المفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل الملكية تكون مستحقة  - ب 

 على النحو التالي:

 وذلك  ، لصندوقكحد أقصى تدفع مرة واحدة عند بداية االشتراك من قيمة استثمارات كل مشترك في ا %1.5:رسوم االشتراك

 لصالح مدير الصندوق.

 الصندوق كل مشترك في  استثماراتاإلضافي من قيمة  االشتراككحد أقصى تدفع مرة واحدة عند  %1.5: رسوم االشتراك اإلضافي

 . وذلك لصالح مدير الصندوق

 ن قيمة االسترداد وذلك لصالح من تاريخ االشتراك، تخصم م يوم 30 فقط عند االسترداد خالل أول %1: رسوم االسترداد المبكر

 من تاريخ االشتراك. ميو 30بعد  راالسترداد المبكرسوم  قال تنطبالصندوق. 

 

 التقويم والتسعير: (8
 تقويم أصول الصندوق : - أ 

 أسعار آخر على بناًء( والخميس اإلثنين)  التقويم أيام في الصندوق مدير طريق عناحتسابها  يتم الصندوق أصول إجمالي قيمة

 السعودية األسهم سوق كان حال في أو السعودية العربية المملكة في الرسمية اإلجازات حال في. السعودية األسهم لسوق قإغال

كما تحدد .الصندوق محفظة في المتوفرة األسهم ألسعار إغالق آخر أساس على التقويم يكون الحالة هذه في اليوم ذلك في مغلق

كلفة العقد مضافا إليها األرباح المستحقة حتى نقطة التقويم. وفي حالة االستثمار في صناديق على أساس ت  قيمة االصول المستثمرة

 ض التقويم.ااستثمارية فسوف يتم استخدام آخر سعر وحدة معلن ألغر

 :التقويم نقاط - ب 

يجوز تأخير تقويم أصول مساًء.  5:00والخميس من كل أسبوع عند الساعة ثنين اإلتقويم أصول الصندوق بنهاية يومي التعامل  يتم

صندوق االستثمار لمدة ال تتجاوز يومين من الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بعمليات الشراء واالسترداد إذا قرر مدير 

الصندوق بشكل معقول عدم إمكانية تقويم جزء كبير من أصول الصندوق بشكل يمكن التعويل عليه )بما في ذلك على سبيل المثال 

الحصر، الظروف التي يقفل فيها السوق الرئيسي في وقت تقويم األصل المتعامل به( بشرط الحصول على موافقة مجلس إدارة ال 

 الصندوق المسبقة على هذا التأخير في التقويم.

 اإلجراءات التي ستتخذ في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير: - ج 

  مدير الصندوق توثيق ذلك .سيقوم 

 مدير الصندوق تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين( عن جميع أخطاء  سيقوم

 التقويم أو التسعير دون تأخير.

  تداول" المالية السعودي للسوق والموقع اإللكتروني اإللكترونيمدير الصندوق بتصحيح سعر الوحدة المعلنة في موقعة سيقوم"، 

على االشتراك  باستردادالصندوق بتعويض خصم مبلغ الفرق بين السعر الصحيح والسعر الخاطئ لكل عميل قام وسيقوم مدير 

عن الخطأ  باإلفصاحأو أعلى من سعر الوحدة فإن مدير الصندوق سيقوم  %0.5إذا كانت نسبة الخطأ تمثل  سعر الوحدة الخاطئ.

إللكتروني للسوق المالية السعودي )تداول( والموقع ا  www.mefic.com.sa اإللكتروني على موقعه

www.tadawul.com.sa ،  صناديق االستثمار الئحةمن  71صندوق وفقًا للمادة الوفي تقارير الصندوق التي يعدها مدير. 

   ميين الئحيية صييناديق  72ره للهيئيية وفقييا للمييادة التقييويم والتسييعير ضييمن تقيياريخطيياء أسييقوم مييدير الصييندوق بتقييديم ملخييص بجميييع

 االستثمار.
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 طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد: - د 
  والخميس(وذليك عين طرييق حسياب صيافي أصيول        االثنينفي يوم التقويم ) االستردادأو  االشتراكسيتم احتساب سعر الوحدة عند

 .ي مطلوبات الصندوق من قيمة مجموع أصول الصندوقالصندوق عن طريق طرح قيمة إجمال

  في ييوم التقيويم ذو    الحاليةيحدد سعر الوحدة من خالل قسمة هذا الرقم الذي تم الحصول عليه على إجمالي عدد وحدات الصندوق

ق على إجمالي عدد الوحيدات  ببداية فترة التقييم  يحدد سعر الوحدة بقسمة  صافي قيمة أصول الصندو  .التقييمترة فبنهاية   العالقة

 المتبقية في الصندوق في يوم التقويم.  

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة: - ه 

 لكتروني للسوقاإلموقع ال علىصباحًا،  10سيتم إعالن سعر الوحدة في يوم العمل التالي ليوم التقويم يومي األحد والثالثاء الساعة 

 .  .mefic.com.sawwwاإللكتروني للشركة الموقعو www.tadawul.com.sa المالية السعودي )تداول(

 

 التعامالت : (9
 :االشتراك واالستردادمسؤوليات مدير الصندوق بشأن طلبات  - أ 

 .أسبوع كل من واإلثنين الخميس يومي هي واستردادها االستثمار صندوق وحدات بيع فيها سيتم التي التعامل أيام

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

باالشتراك واالسترداد  التعليمات الخاصةأن آخر موعد لتقديم  اعمل. علمخالل أي يوم  اك واالسترداداالشتر طلبات استالم يمكن

بالنسبة  األربعاء، ويوم اإلثنينحد بالنسبة لتقويم يوم بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم األ ظهرا 12 في الصندوق قبل الساعة

يتم  .التالي التعامل ليوم طلب أنه على معاملته فسيتم سابقا، المحدد الوقت بعد المبلغ أو الطلب تسلم حالة وفي خميس.لتقويم يوم ال

معتمد و يتم تقديم الطلبات في شركة الشرق دفع قيمة الوحدات المستردة لمالكي الوحدات خالل أربعة أيام عمل من يوم التقويم ال

 األوسط لالستثمار المالي )ميفك كابيتال(

       قيود التعامل في وحدات الصندوق: - ج 
 أن جميع استثمارات الصندوق ستكون  المالية حيثبالقيود على االستثمار وفقًا لما ورد في لوائح هيئة السوق  الصندوق سيلتزم

 ية.متوافقة مع المعايير الشرع

 ب(3) بالفقرة ذكرها تم التي غير مالية أوراق في باالستثمار الصندوق يقوم لن. 

 فقط)تداول(  السعودية ليةالما السوق  غير في شراء أو بيع عملية بأي الصندوق يقوم لن. 

  على  الصندوقأخرى يديرها مدير  استثماريةصناديق  وحداتمن أصوله في % 70لصندوق أيضًا أن يستثمر ما يصل إلى ليجوز

 األولية الطروحاتصناديق  المتضمنة السعودية األسهم صناديقأو مديرون أخرون بما فيها  صالح مالكي الوحداتفي أن تكون 

 الشرعية المعايير مع المتوافقة وعامًا  طرحًا والمطروحة الماليةالسوق  هيئةمن قبل  المرخصة فقط النقد أسواق وصناديق

 .للصندوق

 مالية أوراق مشتقات تستخدم أسواق وأيصندوق في مشتقات األوراق المالية يستثمر ال ال . 

 عمليات االسترداد: /تعليقتأجيل - د 

 لتالي في أي من الحاالت التالية:ليوم التعامل ا االستردادتأجيل طلبات  يتم
  من قيمة صافي أصول  %(10)عن  يزيدتعامل  يومفي أي  ذهايتنففي حالة ما إذا كان إجمالي مبالغ طلبات االسترداد المطلوب

  الصندوق.

  أنها الصندوق مدير يرى التي المالية األوراق من أي أو ،الصندوق بها يستثمر التي المالية السوق في التداول تعليقفي حال تم 

 .الصندوق أصول صافي من مهمة نسبة تشكل

 شراء في المستثمرين حق ليقوتع الصندوق أصول تقويم لجيتأ له يحق التعامل، يومحالة إقفال سوق األسهم السعودية في  في 

 االشتراك طلبات لتقديم النهائي الموعد من عمل يوميعن  ليقالتع فترة تزيد أال على استردادها أو االستثمارية الوحدات

 تنفيذها يتم ليقلتعا فترة خالل المستلمة والطلبات. الصندوق إدارة مجلس من المسبقة الموافقة على الحصول وبشرط واالسترداد

 .أواًل الواردة للطلبات ذفيالتن أولوية مع تناسبي أساس وعلى تالي تعامل يومفي أول 

 يجوز لمدير الصندوق تعليق االشتراك أو استرداد وحدات الصندوق اال في الحاالت التالية:ال

 ديم طلب موقع ومعتمد، أو عدم استيفاء مبلغ فشل المشترك في استيفاء المتطلبات حسب الشروط واألحكام، أو عدم تمكنه من تق

 شتراك المطلوب.اال

 .يتم تعليق االشتراك أو استرداد الوحدات اذا طلبت الهيئة ذلك 

  المالية السوق هيئة ولوائح قوانين مخالفة إلى يؤديإذا كان قبوله من شأنه أن. 

 شتراك إلى المستغل من مبلغ اال غيرندوق بإعادة الجزء الص مديرقوم سيألي سبب،  ًايأو جزئ يًاشتراك كلإذا تم رفض طلب اال

ة والتناسب لما تم قبوله أو بالنسبالصندوق إلصدار الوحدات للمشترك  مدير هشتراك الذي إستلماإلضافة إلى رسوم االبالمشترك 

 ل بنكي.يد أو عبر تحويالبرب يرسلك يموجب شبرفضه. وذلك 

  :حالة التعليق فيمن مدير الصندوق االجراءات المتبعة 

 .التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات 

 الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة. أمينمراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق و 

 ب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور إنتهاء التعليق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فورًا بأي تعليق مع توضيح أسبا

 لكتروني للسوق.كتروني لمدير الصندوق والموقع اإللفصاح عن ذلك في الموقع اإلبالطريقة نفسها واإل

 .يحق للهيئة رفع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالح مالكي الوحدات 

 سترداد التي ستؤجل: إختيار طلبات اال - ه 
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. االستثمارية للوحدة األصول يمةصافي ق تحديد يةعمل تعليق يهف يتمتعامل  يوم أي في استثمارية وحدات يةاسترداد أ وزيجال 

تعامل تالي وعلى  يومفي أول  هتنفيذ يتمفسوف  ،التعليق ذلك بسبب تنفيذ يتم ولم المستثمر قدمه استرداد طلب هناك كان حالة وفي

 .أواًل الواردة االسترداد باتلطل يذالتنف يةأساس تناسبي مع أولو

 األحكام المنظمة لنقل الملكية إلى أشخاص آخرين: - و 

 ال يقوم مدير الصندوق بخدمة تحويل ملكية الوحدات من شخص لشخص آخر.

 :  ستثمار مدير الصندوقا - ز 

وتابعيه االشتراك لحسابهم الخاص في وحدات الصندوق على ان يكون ملتزم بأال تكون شروط اشتراك مدير  يجوز لمدير الصندوق

ي الوحدات الصندوق وتابعيه في الوحدات والحقوق المتصلة بها أفضل من الشروط والحقوق المتصلة بالوحدات المملوكة لمالك

ينطبق على اشتراك مدير الصندوق ما كما  طة بالوحدات التي يملكونها.أال يمارس حقوق التصويت المرتباآلخرين من ذات الفئة و

 .ينطبق على مالك الوحدات األخرين في الصندوق

والموقع اإللكتروني شتراك مدير الصندوق في الصندوق نهاية كل ربع في الموقع اإللكتروني للسوق اوسوف يتم اإلفصاح عن 

 لمدير الصندوق.

 سترداد:شتراك واالبات االالموعد النهائي لتقديم طل - ح 

يمكن استالم طلبات االشتراك واالسترداد خالل أي يوم عمل. علما أن آخر موعد لتقديم التعليمات الخاصة  باالشتراك واالسترداد 

بالنسبة  األربعاء، ويوم االثنينبتوقيت المملكة العربية السعودية يوم األحد بالنسبة لتقويم يوم ظهرا  12في الصندوق قبل الساعة 

 وفي حالة تسلم الطلب أو المبلغ بعد الوقت المحدد سابقا، فسيتم معاملته على أنه طلب ليوم التعامل التالي. لتقويم يوم الخميس.

 سترداد:شتراك واالإجراءات تقديم طلبات اال - ط 

 شتراك:إجراءات اال 

 المشتركين وعلى. الشخصية الهوية إثبات إبراز و الصندوق مدير لدى حساب فتح المستثمرين من يطلب الصندوق في لالشتراك 

 نموذج على الحصول يمكن حيث" عميلك"اعرف  ونموذج االشتراك نموذج وتعبئة الصندوق وأحكام شروط على التوقيع

 .لالستالم كإثبات منه صورة يعيد سوف الذي المدير لدى المختص المسئول إلى وإعادته تعبئته يمكن والذي المدير من االشتراك

 وفي حال رغبة المستثمر أن يدفع قيمة اشتراكه بطريقة أخرى عدا  ،الصندوق مدير لدى المستثمر حساب من المبلغ خصم يتم

الخصم من الحساب، كشيك شخصي أو شيك مصرفي أو حوالة بنكية، فسيتم اعتبار طلب االشتراك مكتمال عند التحصيل الفعلي 

 لمبلغ االشتراك.

 شتراك على أساس صافي ر الريال السعودي فسيتم تحويل المبلغ المستلم إلى الريال السعودي ويتم تنفيذ االإذا تم الدفع بعملة غي

 قيمة المبلغ بالريال السعودي.

 على المستحقة االشتراك رسوم منه مطروحا االشتراك قيمة بقسمة وتحسب التعامل يوم في الوحدات من عدد للمستثمر يخصص 

 ويبدأ االستثمار فور تخصيص الوحدات. ،المعني التعامل يوم إغالق يف كما الوحدة قيمة صافي

 إجراءات اإلسترداد:

 موعد وآخر. عمل يوم أي خالل ،لالسترداد من الصندوق، يتم تعبئة نموذج طلب االسترداد وتوقيعه وتقديمه لمدير الصندوق 

وم العمل السابق ليوم التعامل وفي حالة تسلم الطلب بعد ي في ظهرًا 12 الساعة قبل المستثمر من االسترداد طلب نماذج الستالم

 الوقت المحدد سابقا، فسيتم معاملته على أنه طلب ليوم التعامل التالي.

 األصول قيمة بصافي استردادها المطلوب الوحدات عدد بضرب لالسترداد طلبه نتيجة المستثمر يستلمه الذي المبلغ يحسب 

 .االسترداد طلب تنفيذ فيه تم الذي التعامل يوم في للوحدة

 االسترداد سعر تحديد فيها تم التي التقويمقيمة االسترداد للمشترك قبل نهاية العمل في اليوم األول  التالي ليوم  تدفع. 

 ستردادها :ا نقلها أوأو شتراك فيهاالحد األدنى لقيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات اال - ي 

سترداد والحد األدنى لال ،ريال سعودي 10,000شتراك اإلضافي والحد األدنى لال ،ريال سعودي  10,000شتراك هو  الحد األدنى لال

 لقيمة جزئي استرداد طلب يقبل ال قد ولكن الوحدات، لقيمة كامل استرداد طلب على قيود توجد ال. ريال سعودي 10,000هو 

  ريال سعودي. 10,000رد قيمة االسترداد، أقل من مبلغ  عدب المعني  المشترك حساب في المتبقي الرصيد كان إذا الوحدات

 الحد األدنى المطلوب جمعة خالل فترة الطرح األولي: - ك 

  النقد أسواق اديقنص في االشتراك فترة خالل المحصلة المبالغ استثمار سيتم. الصندوق أعمال لبدء مطلوب دنىأ حد يوجد ال

 .الوحدات لمالكي إرسالها طريق عن الصندوق تشغيل بداية مع وأرباحها حجمها عن اإلفصاح وسيتم

 ماليين ريال سعودي:   10إجراءات مدير الصندوق في حال إنخفاض صافي قيمة أصول الصندوق إلى أقل من  - ل 

إنخفاض قيمة أصول حال  هيئة السوق المالية فورًا في وإشعارزمة الباتخاذ االجراءات التصحيحية السيقوم مدير الصندوق 

ستثمارت إضافية ابتوفير الهيئة  شعارإماليين ريال سعودي . يقوم مدير الصندوق خالل ستة أشهر من تاريخ  10ق ألقل من الصندو

 .في الصندوق

 

 سياسة التوزيع : (10
 توزيع األرباح : - أ 

ثمار أي توزيعات ستايعتبر الصندوق من صناديق النمو الرأسمالي حيث يتم إعادة لن يتم توزيع أرباح على مالكي وحدات الصندوق و

ستثمار هذه اكتوزيعات أرباح على الوحدات وسنعكس إعادة  هأو أي دخل صافي في الصندوق ولن يتم دفعمن الشركات المستثمر بها 

  التوزيعات والدخل في قيمة وسعر الوحدة.
 

 تاريخ التوزيع التقريبي: - ب 

 ال ينطبق.      
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 توزيع األرباح:كيفية  - ج 

  ينطبق. ال      

 

 التقارير إلى مالكي الوحدات:  تقديم (11
سيعد مدير الصندوق التقارير السنوية )بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة( والتقارير السنوية الموجزة والتقارير األولية  - أ 

 وتقديمها لمالكي الوحدات عند الطلب دون أي مقابل. 

يومًا من نهاية فترة التقرير وذلك من خالل الوسائل المحددة  (70)ال تتجاوز  إتاحة التقارير السنوية لمالكي الوحدات خالل مدة سيتم  - ب 

 في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وفي الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.

التقرير وذلك في األماكن وبالوسائل المحددة  يومًا من نهاية فترة (35)التقارير األولية وإتاحتها للجمهور خالل سيعد مدير الصندوق  - ج 

 دوق والموقع اإللكتروني للسوق.صنفي شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وفي الموقع اإللكتروني لمدير ال

 يومًا (15)تزويد كل مالك وحدات بيانات صافي قيمة أصول الوحدات التي يتملكها وسجل صفقاته في وحدات الصندوق خالل  سيتم - د 

 من كل صفقة في وحدات الصندوق العام يقوم بها مالك الوحدات.

سيتم إرسال بيان سنوي إلى مالك الوحدات )بما في ذلك أي شخص تملك الوحدات خالل السنة المعد في شأنها البيان( بحيث يلخص  - ه 

 ية.يومًا من نهاية السنة المال (30)صفقاتة في وحدات الصندوق على مدار السنة المالية خالل 

 سجل مالكي الوحدات: (12
 سجل بمالكي الوحدات في المملكة.بحفظ مدير الصندوق  يقوم - أ 

 يعد سجل مالكي الوحدات دلياًل قاطعًا على ملكية الوحدات المثبتة فيه. - ب 

 يرات بالمعلومات.تغيي أعند حدوث سجل مالكي الوحدات فورًا معلومات تحديث  سوف يتم - ج 

 

 :مالكي الوحداتجتماعات إ  (13

 لتي تستدعي إجتماع مالكي الوحدات:الظروف ا - أ 

 .طلب مدير الصندوق إجتماع لمالكي وحدات الصندوق 

 لمدير الصندوق أو أمين الحفظ من مالكي الوحدات طلب مكتوب. 

 الى عقد إجتماع لمالكي وحدات الصندوق:دعوة الإجراءات  - ب 

 على األقل من قيمة  %25الحفظ أو من يملك  أمينعلى مدير الصندوق تلبية هذه الطلبات في حال كان الطلب مقدم من  يجب

 إستالم الطلب الكتابي. من تاريخ أيام (10)مالكي الوحدات مجتمعين أو منفرديين خالل  منوحدات الصندوق 

  لكتروني والموقع اإلسيقوم مدير الصندوق بدعوة مالك الوحدات في الصندوق وذلك عن طريق اإلعالن في موقعة اإللكتروني

 :الحفظ أمينالوحدات و مالكيرسال إشعار كتابي إلى إب و ،للسوق

 جتماعاإلايام على األقل من  10قبل  -

 يومًا قبل اإلجتماع. (21)بمدة ال تزيد عن  -

  على األقل من قمية وحدات الصندوق. %25يكون اإلجتماع صحيحًا ومكتمل النصاب في حال حضر لإلجتماع مجتمعين 

  وذلك عن طريق اإلعالن في موقعة اإللكتروني والموقع جتماع ثاني إل الدعوةر الصندوق مديفيجب على إذا لم يستوفي النصاب

أيام،  5جتماع الثاني بمدة ال تقل عن قبل موعد اإلالحفظ  أمينمالكي الوحدات وإرسال إشعار كتابي إلى لكتروني للسوق وباإل

  الصندوق.في الممثلة كانت نسبة الوحدات  ًاويعد اإلجتماع الثاني صحيحًا أي

 حقوق التصويت لمالكي الوحدات: - ج 

  جتماع مالكي الوحدات.إيحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في 

 في الصندوق. يمتلكهالكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد عن كل وحدة  يحق 

  وسائل التقنية الحديثة وفقًا جتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة إيتم عقد

 للضوابط التي تضعها الهيئة.

 

 حقوق مالكي الوحدات: (14
 شتراك في الصندوق.الحصول على نموذج تأكيد اال 

  شترك في الصندوق.اتكون الوحدات المشترك بها ملكًا لمالك الوحدات الذي 

 ال الحصر حقوق التصويت في إجتماعات المثال  يحق لمالك الوحدات ممارسة حقوقه المرتبطة بالوحدات بما في ذلك على سبيل

 مالكي الوحدات.

 ستثمار مالي في الوحدات في الصندوق بما في ذلك جميع الحركات التي االحصول على بيان سجل الوحدات السنوي الخاص ب

 تمت على الوحدات .

 الطلب )علمًا بأنها سوف تكون متوفرة في  لية المعدة من قبل مدير الصندوق عندوالحصول على التقارير السنوية الموجزة واأل

 (.لكتروني للسوقوالموقع اإلالموقع اإللكتروني لمدير الصندوق 

  علمًا بأنها سوف تكون متوفرة في الموقع اإللكتروني لمدير ية المراجعة للصندوق عند الطلب )مالالقوائم الالحصول على

 (.لكتروني للسوقوالموقع اإلالصندوق 

  التغيرات الرئيسية في شروط وأحكام الصندوق.الموافقة على 
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 ي رسوم استرداد.أحكام الصندوق دون فرض أاسترداد الوحدات قبل سريان أي تغيير في شروط و 

 .الدعوة إلى عقد إجتماع مالكي الوحدات 

 

 :مالكي الوحداتمسؤولية  (15
عيين ديييون والتزامييات   كنييه غييير مسييؤول . و لخسييارة اسييتثماره فييي الصييندوق أو جييزء منييه   يكييون مالييك الوحييدات مسييؤواًل عيين   

 .الصندوق

 

 خصائص الوحدات: (16
وتمثل كل وحدة حصة مشتركة متساوية في الصندوق. إجمالي قيمة ،سيقوم مدير الصندوق بإصدار نوع واحد من الوحدات

 الوحدات المصدرة يمثل إجمالي صافي قيمة الصندوق.

 

 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق: (17
والمستشار  الصندوقالحصول على موافقة مجلس إدارة  بعدلتقديره تعديل هذه الشروط واألحكام في أي وقت  قًاوفيجوز للمدير 

المحددة بموجب الئحة شعارات واإلالمنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات حكام باألبما ورد  )ملتزمًا الشرعي

  .الصناديق االستثمارية(

 التالية: ديالت في الشروط واألحكام بالصيغالالزمة في هذه التغيرات بإختالف نوع التعوتختلف أنواع الموافقات 

 على التغيير األساسي المقترح من خالل  مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ومالكي الوحدات سيقوم

، الحصول على موافقة "االستثمارالئحة صناديق  من (56)األساسية في المادة لتغييرات ا"حسب تعريف  عادي قرار صندوق

أيام  (10)وذلك قبل  لكتروني للسوقلكتروني للشركة والموقع اإل. كما سيتم إشعارهم عن طريق الموقع اإلواللجنة الشرعية الهيئة

 .من سريان التغيير

  ومالكي الوحدات كتابيًا   لجنة الشرعيةوال سيقوم مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق إشعار الهيئة

ويجب اال تقل فترة االشعار ." االستثمارالئحة صناديق من  (57)التغييرات المهمة في المادة  "حسب تعريف بأي تغيرات مهمة

الموقع فصاح عن هذه التغييرات في كما سيتم اإل يومًا قبل اليوم المحدد من قبل مدير الصندوق لسريان هذا التغيير. 21عن 

 أيام من سريان التغيير. (10)لكتروني للسوق أو بالطريقة التي تحددها الهيئة وذلك قبل لكتروني للشركة والموقع اإلاإل

  سيقوم مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا  بأي تغيرات واجبة

من سريان هذا التغيير.  أيام 8االستثمار". قبل الئحة صناديق  من( 58)شعار في المادة ير واجب اإلالتغيشعار "حسب تعريف اإل

من سريان  يوم( 21) خالللكتروني للسوق وذلك لكتروني للشركة والموقع اإلكما سيتم االفصاح عن هذه التغييرات في الموقع اإل

 التغيير.

 

 :ستثمارإنهاء صندوق اال (18
 التالية: الحاالت في أي من وقالصند انقضاء يتم

فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا برغبته في ذلك قبل مدة ال تقل  ،إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق - أ 

 دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.، إنهاء الصندوق فيهالمزعم يومًا من التاريخ  (21)عن 

، فقًا لهذه الشروط واألحكام فيجب على مدير الصندوق إنهاء الصندوق العام فور انتهاء تلك المدةإذا كانت مدة الصندوق محددة و - ب 

 يومًا. (21)مدة الصندوق بمدة ال تقل عن  إنتهاءوإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا قبل 

 ع الحدث الذي يوجب إنهاء الصندوق.( أيام من وقو5يتم إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا خالل ) ،عند حصول حدث معين - ج 

( ماليين ريال سعودي الحد األدنى الذي ينوي 10الصندوق يقل عن ) أصولفي حال عدم استيفاء المتطلب "إذا كان صافي قيمة  - د 

 اشتراكات( ماليين ريال سعودي أو مايعادلها لما ينبغى جمعة خالل مدة الطرح األولي من 10مدير الصندوق جمعه )

زمة المحددة في شروط الال التصحيحية االجراءات اتخاذ الصندوق مدير على يجب فإنه. م31/12/2018حتى تاريخ   نالمستثمري

ويجب على مدير ،( أشهر، يجب إشعار الهيئة فورا6وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات لضمان استيفاء المتطلب خالل )

 ت بذلك. الصندوق إنهاء الصندوق وإشعار الهيئة ومالكي الوحدا

سيقوم مدير الصندوق البدء في إجراء تصفية الصندوق فور انتهائه، وذلك دون اإلخالء بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة  - ه 

 المعلومات.

 مدة الصندوق ومدة تصفيته. إنتهاءسيقوم مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن  - و 

 

 :مدير الصندوق (19
الصندوق مسؤواًل عن التزام أحكام الئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها  يعد مدير

تجاه مالكي الوحدات عن  جهة خارجية بموجب أحكام االئحة والئحة االشخاص المرخص لهم. ويعد مدير الصندوق مسؤواًل

 المتعمد. أو سوء تصرفه أو تقصيرههماله إأو خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله 

 :وواجباته ومسؤولياته مهام مدير الصندوق - أ 

 إدارة الصندوق. 

 ة للصندوق.يإدارة عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدار 

 .طرح وحدات الصندوق 

 ضللة.ة وواضحة وصحيحة وغير مملالتأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وإكتمالها وأنها كا 
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 .وضع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها 

  المقدمة للهيئة الصادرة من الئحة صناديق االستثمار عند الطلب. شعارات واإلااللتزام بطلبات الموافقة 

 التطبيق عند طلبها. تطبيق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام وتزويد الهيئة بنتائج 

 

  تعين مدير صندوق من الباطن: - ب 

 هيديرصندوق استثمار ي ألبالعمل مدير للصندوق من الباطن  هتابعيمن ي أيجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو 

 مدير الصندوق. حيث ال يوجد أي مهمة أو صالحية تتعلق بعمل الصندوق بأنه سيقوم بتكليف طرف ثالث.

 

 :هحية الهيئة في عزل مدير الصندوق واستبدالصال - ج 

   في  تراه مناسبًا لتعيين مدير صندوق بديل وذلكجراء إواتخاذ أي  يحق لهيئة السوق المالية عزل مدير الصندوق أو إستبداله 

 الحاالت التالية:

 مرخص لهم.توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بموجب الئحة األشخاص ال 

  من قبل الهيئة. هتعليقأو  هسحبفي ممارسة نشاط اإلدارة أو إلغاء ترخيص مدير الصندوق 

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

 إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل تراه جوهريًا بإلتزام النظام أو لوائحة التنفيذية. 

 ستثماريه الذي يدير الصندوق أو عجزه أو إستقالته مع عدم وجود شخص أخر مسجل لدى مدير الصندوق وفاة مدير المحفظة اال

 قادر على إدارة أصول الصندوق.

  ذات أهمية جوهرية.نها أسوق المالية بناًء على أسس معقولة الأي حالة آخرى ترى هيئة 

   

 الحفظ: أمين (20
 :باته ومسؤولياتهوواج الحفظ أمينمهام  - أ 

   ثالثًا بموجب  سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفًا ،الئحة صناديق االستثمارمسؤواًل عن التزاماته وفقًا ألحكام

الحفظ مسؤواًل تجاه مدير الصندوق ومالكي  أمينأو الئحة األشخاص المرخص لهم. ويعد الئحة صناديق االستثمار أحكام هذه 

 الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد. ن خسائرالوحدات ع

 جميع اإلجراءات اإلدارية وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ  ،مسؤواًل عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات

 الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق .

 :الحفظ أمينالتكليف من قبل    - ب 

حيث ال يوجد أي مهام  ،ًا للحفظ من الباطنأمينعيه بالعمل من تابي أًا للحفظ أو أمينالعمل الحفظ تكليف طرف ثالث ب مينز أليجو

 الحفظ. أمينتم تكليفها ألي طرف ثالث من قبل 

 :هستبدالاالحفظ أو  أمينحكم عزل  - ج 

 لحاالت التالية:ا مني أحال وقوع  فيتراه مناسبًا جراء إواتخاذ أي  هستبدالاالحفظ و أمينيحق لهيئة السوق المالية عزل      

  الئحة األشخاص الرخص لهم.إشعار الهيئة بموجب الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون  أمينتوقف 

  الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. أمينإلغاء ترخيص 

  ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ. الحفظ إللغاء أمينتقديم طلب إلى الهيئة من 

  التنفيذية النظام أو لوائحةإلتزام حفظ قد أخل بشكل تراه جوهريًا بال أمينإذا رأت الهيئة أن.  

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

 :ةفي الحاالت التالي هستبدالاالحفظ و أمينيحق لمدير الصندوق عزل 

 كي الحفظ في مصلحة مال أمينأن عزل  بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقولالحفظ  أمينز لمدير الصندوق عزل يجو

 شعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فورًا وبشكل كتابي.إويجب الوحدات 

 بدياًل للصندوقحفظ  أمينل للسوق عن قيامة بعزالموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني  فصاح فورًا فياإل. 
 

 ،الحفظ المعزول اإلشعار الكتابي  أمينمن تاريخ إستالم  يوم من تاريخ 30خالل يجب تعين بدياًل له الحفظ  أمينفي حالة عزل 

  الجديد.الحفظ  أمينالحفظ المعزول التعاون بشكل كامل في نقل المسؤوليات وأصول الصندوق إلى  أمينوعلى 

 

 وني:المحاسب القان (21
 المحاسب القانوني للصندوق:

 "بي دي أو الدكتور محمد العمري وشركاه" 

 المملكة العربية السعودية. – 11492، الرياض 8736ص ب: 

 .www.alamri.com  +966112782883فاكس:  +966112780608هاتف: 

 :هوواجبات هومسؤولياتالمحاسب القانوني مهام  - أ 

وفقًا لمعايير يقوم المحاسب القانوني بإعداد وتقديم ومراجعة القوائم المالية المرحلية والسنوية والمصادقة على القوائم السنوية 

 المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين.

 ستبدال المحاسب القانوني:األحكام المنظمة ال - ب 

 الحاالت التالية: ياسب القانوني بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق فستبدال المحايحق لمدير الصندوق 

http://www.alamri.com/
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 .في حال وجود إدعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهني للمحاسب القانوني في تأدية مهامة 

 .إذا لم يعد المحاسب القانوني مستقاًل 

 ؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام المراجعة بشكل مرض.إذا قرر مجلس أدارة الصندوق أن المحاسب القانوني ال يملك الم 

 .إذا طلبت الهيئة وفقًا لتقديرها المحض تغير المحاسب القانوني المعين للصندوق 

 

 أصول الصندوق: (22
  والتعتبر هذه األصول ملكًا  ،الحفظ بحفظ أصول الصندوق لصالح الصندوق والمملوك لمالكي الوحدات في الصندوق أمينيقوم

 لشروط وأحكام هذا الصندوق.إال وفقًا بها  الحفظ وليس له الحق التصرف مينأل

  التي خرين األعمالئه صول أوعن الحفظ بفصل أصول الصندوق عن باقي األصول الخاصة به أو الصناديق األخرى  أمينيقوم

لصالح الصندوق وسيكون  همسادوق بالحفظ األوراق المالية واألصول الخاصة بالصن أمينويسجل  ،يقوم بحفظ أصولها منفصلين

ويقوم باإلحتفاظ بجميع السجالت  ،المحليةالصندوق في أحد البنوك  أميناب بنكي خاص لصالح الصندوق يقوم بفتحه هناك حس

 الضرورية وغيرها من المستندات التي تؤيد تأديته إللتزاماته التعاقدية.

 وال يجوز أن يكون مدير الصندوق من  ،ي الوحدات ملكيه مشاعهأصول صندوق االستثمار مملوكه بشكل جماعي لمالكن إ

في أصول الصندوق أو مطالبة فيما  ةي مصلحأالحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع  أمينالحفظ أو  أمينالباطن أو 

الحفظ من الباطن أو مقدم  ينأمالحفظ أو  أمينإال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو  ،يتعلق بتلك االصول

أحكام الئحة ه المطالبة بموجب بهذأو كان مسموحًا  ،وذلك في حدود ملكيته ،المشورة أو الموزع مالكًا لواحدات الصندوق

 أو مذكرة المعلومات.حكام واألصناديق االستثمار وأفصح عنها في هذه الشروط 

 

 المستشار الشرعي: (23

عية كمستشار شرعي لإلشراف وتقديم المشورة بشأن توافق الصندوق مع الضوابط والمعايير لقد تم تعيين دار المراجعة الشر -

مستشار  34الشرعية واعتمادها، تتخذ دار المراجعة الشرعية من الشرق األوسط مقرًا لعملياتها كما تملك شبكة تتألف من 

ع الضوابط الشرعية مثل: ماليزيا، المملكة العربية شرعي حول العالم لتغطية األسواق التي تتركز فيها األنشطة المتوافقة م

السعودية، الجزائر، مصر، قطر، اإلمارات، السودان والبحرين.الدار مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي من أجل توفير 

يخ محمد أحمد خدمات التدقيق الشرعي، والهيكلة، والمراجعة واالعتماد )الفتوى(، هذا وقد عينت دار المراجعة الشرعية الش

سلطان لغرض مراجعة المعايير الشرعية للصندوق والمستندات الخاصة به للتأكد من التزام الصندوق بالمعايير الشرعية، كما 

سيقوم المستشار الشرعي بالرقابة الشرعية وإجراء التدقيق الشرعي السنوي على عمليات واتفاقيات الصندوق ليؤكد لمجلس 

 ندوق واستثماراته متوافقة مع الضوابط الشرعية.اإلدارة بأن عمليات الص

 الشيخ/ محمد أحمد السلطان -

سنوات من الخبرة كمستشار شرعي وأكاديمي في الصناعة المصرفية اإلسالمية. الشيخ محمد يقود فريق عمل إدارة  10

خبرته في إعادة تصميم المنتجات االستشارات الشرعية في الدار بما يتمتع من علم غزير في الفقة والتمويل اإلسالمي. تكمن 

التقليدية، وهيكلة صناديق اإلستثمار، كما تمتد خبرتة إلى القطاع المصرفي والتأمين مع ضمان سرعة إجراء عملية الموافقة 

وتخصيص حلول فريدة وعملية وظيفية في إدارة الفتوى. حاصل على شهادة الماجستير العالمية في الفقه و أصول الفقه من 

أحسن العلوم بباكستان. وشهادة البكالوريوس في العلوم اإلسالمية من جامعة دار العلوم بباكستان تحت إشراف العالم  جامعة

 الشهير مفتي محمد تقي عثماني.

 

 مسؤوليات المستشار الشرعي:

 مراجعة المستندات الخاصة بإنشاء الصندوق للتأكد من توافقها مع الضوابط والمعايير الشرعية، -

 ة جميع العقود واالتفاقيات الخاصة بالصندوق واعتمادها قبل تنفيذها من قبل مدير الصندوقمراجع -

مراجعة أنشطة وعمليات الصندوق سنويًا للتأكد من التزام مدير الصندوق بالضوابط والمعايير الشرعية المعتمدة من قبل  -

 المستشار الشرعي،

 

 المعايير الشرعية للصندوق:

 

 الستثمار في األسهمالضوابط الشرعية ل

 االستثمار في الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيسي واحدًا أو أكثر مما يلي على سبيل المثال ال الحصر: للمؤسسة ال يجوز. 1

 .و أي نشاط آخر يتعامل بالفائدة المصارف التقليدية التي تتعامل بالفائدة أو شركات التأمين التقليدية . أ

 و الدخان وما في حكمهما.إنتاج وتوزيع الخمور أ . ب

 إنتاج وتوزيع األسلحة. . ت

 إدارة صاالت القمار وإنتاج أدواته. . ث

 و جميع المنتجات الغير حالل. كاةزاللحوم غير المأو إنتاج وتوزيع  لحم الخنزير ومشتقاته  . ج

 شركات التكنولوجيا الحيوية المشاركة في الجينات البشرية / الحيوانية. . ح
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 وكتب المجون والمجالت والقنوات الفضائية الماجنة ودور السينما. إنتاج ونشر أفالم الخالعة . خ

 أي نشاط آخر تقرر الهيئة الشرعية عدم جواز االستثمار فيه. . د

 

بمجرد أن يتم التأكد من خلو الشركات من االستثمارات الغير متوافقة مع الشريعة المذكورة أعاله، سيتم إجراء تحليل مفصل لتقاريرهم  . 2

 :لتقرير المالي األخير المراجعة( .ال يجوز االستثمار في الشركات ذات النسب المالية التاليةالمالية )ا

 .لشركةل السوقيةقيمة ال%( من 33) إجمالي المبلغ المقترض بالربا يجب أن ال يكون و ال يزيد عن . أ

 .القيمة السوقية للشركة%( من 70وما يوازيه( عن ) والذمم المدينة مجموع األصول السائلة )النقدأن ال يكون أو يزيد  . ب

 .لشركةلمن القيمة السوقية  أو أكثر %(33)المدرة للربا واألوراق المالية  السيولة نسبة إذا كانت . ت

 .%( من الدخل الكلي للشركة5عن ) الناتج عن عنصر محرمالدخل أن ال يتجاوز  . ث

 

داول، سيتم إجراء الفحص المالي للتأكد من توافقها مع المعايير . عند فحص الطروحات األولية الجديدة أو تلك التي ليس لها تاريخ ت3

 والضوابط الشرعية باستخدام إجمالي األصول بداًل من القيمة السوقية.

 

 الدخل غير المشروع:. 4

سوف يتم  وفي هذه الحاالت، .قد يكون في عوائد استثمارات الشركة مبلغا للتطهير بسبب أي دخل غير متوافق مع المعايير الشرعية

 احتساب مبالغ التطهير هذه وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية التي وافقت عليها الهيئة الشرعية.

 أدوات وطرق االستثمار:. 5

 ال يجوز بيع وشراء األسهم بأي أداة من األدوات االستثمارية التالية:

 .Futuresعقود المستقبليات  -

 .Optionsعقود االختيارات  -

 .Swapعقود المناقلة  -

 األسهم الممتازة. -

 .Derivativesالمشتقات  -
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 إقرار مالكي الوحدات (24
 

والمالحق الخاصة بالصندوق وفهم ماجاء فيهم وملخص المعلومات الرئيسة  المعلومات ومذكرةلقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام 

وتم الحصول على نسخة من هذه اإلتفاقية  ،شتراك بها في الصندوقوحدات التي تم االفقة عليهم واإلقرار باإلطالع على خصائص الاوالمو

 والتوقيع عليها.

 

 

 

 

  المستثمر الوحدةمالك: 

 سم:اال

 الهوية:

 التوقيع:

 التاريخ:

 

 

 مدير الصندوق 

 االسم: ميفك كابيتال

 بواسطة:

 المنصب:

 التوقيع:

 التاريخ:

 

 

 

 

 

 

 


