
Shari’a Certificate No: MEFIC-40-03-03-05-11-01 

 

  

 
 13/06/2019 تحديث آخر تاريخ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمرابحة بالريال السعوديصندوق ميفك  :اسم الصندوق (MEFIC SAUDI RIYAL MURABAHA FUND) عام صندوق 

 أسواق النقدفي  يستثمرمفتوح 

 

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

 

 ( على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل للمرابحة بالريال السعوديندوق ميفك تم اعتماد )ص

 لجنة الرقابة الشرعية المعينة لصندوق االستثمار.

 

  ار، وتتضمن ثموالمستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االست السعوديللمرابحة بالريال صندوق ميفك شروط وأحكام

 . ةومعدلة محدث، غير مضللة، صحيحة، معلومات كاملة وواضحة

 

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

 .ودقة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوقبعناية  بالريال السعودي

 

    صندوقالفي أي وحدة من وحدات  اشتراكهعلى هذه الشروط واألحكام تعني أنه قبلها عند  مالك الوحداتتوقيع. 

 

 م29/08/2010 :شروط وأحكام الصندوق إصداراريخ ت 

  

 م2010/08/31: على تأسيس الصندوق وطرح وحداته تاريخ موافقة الهيئة 

 

 

 :( التي تعكس التغييرات التاليةالسعودي بالريال للمرابحة ميفك صندوقهذه هي النسخة المعدلة من شروط وأحكام )

لاير   35,000المحاسب القانوني من   مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب وذلك بتغيير المادة السابعة: .1

 لاير سعودي.  30,000سعودي إلى 

 

 

 

 2019/06/13حسب خطابنا المرسل الى هيئة السوق المالية بتاريخ 
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 معلومات عامة (1
 :الصندوق مديراسم  - أ 

  ترخيص هيئة السوق المالية رقم(, الشرق األوسط لإلستثمار المالي )ويشار إليها فيما بعد ب "المدير"شركة 

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

 األوراق المالية.
 

 :الصندوق مـديرل المكتب الرئيس عنوان - ب 

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

 1مكتب  12333-4187طريق الملك فهد، العليا، الرياض  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  140, المركز الرئيسي طريق الملك فهد  ص. ب 08100-37شركة البالد المالية مرخصة من هيئة السوق المالية, ترخيص رقم 

 .0112039899فاكس:   0112039888هاتف:  11411
 

 الحفظ: مينعنوان الموقع االلكتروني أل - ه 

capital.com)-www.albilad( 

 

 النظام المطبق:  (2
التنفيذية واألنظمة واللوائح  ولوائحهلنظام السوق المالية  ومدير الصندوق السعوديللمرابحة بالريال ميفك خضع صندوق ي

 األخرى ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية. 

  

 : أهداف صندوق االستثمار (3
خالل  من والسيولة المال رأس في زيادة إلى تحقيق يهدفصندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي هو صندوق عام مفتوح المدة  - أ

 االستثمار في أدوات أسواق النقد والدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والمنخفضة المخاطر 

 وممارساتهسياسات االستثمار  - ب
 في واالستثمار السعودي، بالريال وذلك اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة األجل قصيرة النقد أسواق أدوات في االستثمار يتم

 :التالي بمراعاة وذلك الصكوك، وصناديق الصكوك في واالستثمار اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة المماثلة الصناديق

 .االستثماري المناخ حسب التجارية للصفقات الزمنية المدة تحديد -

 .الصندوق في المتوفرة السيولة مستوى -

 .باآلجل المشتري للعميل والمالءة المالية القوة دراسة -

 مع ومتوافقة المالية، السوق هيئة من مرخصة أخرى بضائع صناديق في أصوله من %10يستثمر الصندوق بما ال يزيد عن  قد 

 على الصناديق هذه اختيار في الصندوق مدير يعتمد .الصندوق مدير قبل من المدارة الصناديق ذلك في بما اإلسالمية، الشريعة

 .االسترداد طلبات لتغطية المتاحة السيولة مستوى وكذلك السابق األداء

 أصوله حجممن %20يستثمر الصندوق في  الصكوك وصناديق الصكوك بما ال يزيد عن   قد 

 لالستثمار بطلب تمويل الصندوق يقوم لن. 

 أشهر.  3اإلرشادي للصندوق هو مؤشر سايبور  المؤشر 

  االستثمار بشكل دوري )كل ربع سنة( وسيتم إبالغ المستثمرين بأي تغيير جوهري استراتيجيةسيتم مراجعة. 

 

 

صناديق أسواق   / النقد مطروحة طرًحا عاًما ومرخصة من هيئة السوق الماليةال صناديق أسواق النقد  

 النقد / النقد 
0 %- 100% 

 %10  -% 0 صناديق استثمار مماثلة

 %20 -% 0    الصكوك و صناديق الصكوك

 

 مدة صندوق اإلستثمار: (4
 صندوق عام مفتوح غير محدد المدة. 

 

 حدود اإلستثمار:يود/ق (5
من الئحة  48بقيود االستثمار المحددة في المادة  للمرابحة بالريال السعودييلتزم الصندوق من خالل إدارته لصندوق ميفك 

 وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط 

http://www.mefic.com.sa/
http://www.albilad-capital.com)/
http://www.albilad-capital.com)/


3                                    

 

 

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

في ذلك وقت االشتراك  وسوف يتحمل المستثمر تكاليف الحواله لى أسعار الصرف السائدة في البنكعباالعتماد من قبل المدير 

 نافذاً فقط عند تسلم األموال بعملة الصندوق وحسب السعر التالي للوحدة. االشتراكويصبح  ،الوقت

 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: (7
 وتكون تلك الرسوم والمصاريف على النحو التالي:المدفوعات تكون مستحقة من أصول الصندوق، جميع أنواع  - أ 

 :شهر.نهاية سنوياً على أساس صافي قيمة األصول المحتسبة يوميًا وتدفع كل % 0.5 أتعاب اإلدارة 

 :الشرق األوسط  . تتحمل شركةشهري سنويا على أساس صافي األصول المحتسبة يوميا و تخصم بشكل  %0.1 المصاريف األخرى

وأي مصاريف أخرى متعلقة بعمليات الصندوق. و تشمل المصاريف التالية: تكاليف طباعة التقارير المالية، لالستثمار المالي 

  تحتسب هذه الرسوم مع كل يوم تقويم.

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

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

حيث يتم زيادة المقابل % 5هي  و الصندوق بصفته مديراً للصندوق، يلتزم مدير الصندوق بأخذ المستحقات الضريبية بعين االعتبار

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

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

 تلك المستحقة على الصندوق

 

 شهري كل يوم تعامل وتخصم بشكل حتسبتو من صافي قيمة أصول الصندوق% 0.5 أتعاب اإلدارة

 المصاريف اإلدارية

 األخرى التقريبية

 الصندوق أصول قيمة صافي من% 0.1 نسبته ما المقدرة المئوية والنسب المبالغ قيمة تتجاوز ال 

 شهري  بشكل وتخصم تقويم يوم كل مع وتحتسب سنوياً 

 اإلدارية المصاريف% 0.1وهي مضمنة ضمن  %0.03 الحفظ رسوم

وتستقطع من إجمالي أصول   سنوي ربع تحتسب شهريا وتدفع بشكل، سنوياً  سعوديلاير  30,000 أتعاب  المحاسب القانوني

 الصندوق.

 و تخصم بشكل ربع سنوي سنوياً بحد أقصى سعوديلاير  30,000 الهيئة الشرعية

  و تخصم بشكل ربع سنوي سنوياً  سعوديلاير    7,500 الرسوم الرقابية

رسوم اإلعالن المدفوعة 

 لتداول
 و تخصم بشكل ربع سنوي سنوياً  سعوديلاير  5,000

أعضاء مجلس  مكافآت

 إدارة الصندوق
 و تخصم بشكل ربع سنوي سعودي سنوياً  لاير 40,000

  

  ذه الرسوم مع أي مصاريف أخرى متعلقة بعمليات الصندوق.  تحتسب هالصندوق كاملة و  مصاريف ميفك كابيتالشركة  تتحمل

وتكون الرسوم تكون كمبلغ مقتطع من  بأنه سيتم خصم المصاريف الفعلية فقط. علماً  شهري كل يوم تقويم، وتخصم بشكل 

 الصندوق، بناء على العقود الموقعة مع تلك الجهات

  لالستثماربطلب تمويل لن يقوم الصندوق : التمويلمصاريف 

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

 على النحو التالي:

 يوجد ال :رسوم االشتراك 

 يوجد ال: رسوم االشتراك اإلضافي   

 يوجد ال: رسوم االسترداد المبكر 

 ال يوجد اي عموالت خاصة يبرمها مدير الصندوق. - ج 

 

 التقويم والتسعير: (8
 تقويم أصول الصندوق : - أ 

 المدير صافي قيمة أصول الصندوق، بغرض طلب االشتراك أو االسترداد، بعد حسم االلتزامات المسوح بها، من إجمالي  يحدد

 قيمة أصول الصندوق.  

 سعر الوحدة بقسمة هذا الرقم الناتج على إجمالي عدد الوحدات المتبقية في الصندوق في يوم التقويم.   يحدد 

 عمل من األحد إلى الخميس. إذا وقع هذا اليوم يوم عطلة في األسواق المعنية يتم التقويم في كل يوم  الصندوق أصول تقويم يتم

يوم العمل التالي. وفي حالة تقويم األصول عند إنهاء الصندوق، إذا لم تكن األسواق المعنية تعمل في يوم التقويم يكون التقويم في 

 يوم العمل التالي.  

 للمدير اإللكتروني الموقع على التقويم ليوم التالي العمل يوم في الوحدة سعر إعالن سيتم (http://www.mefic.com.sa )

 (.www.tadawul.com.sa) تداول شركة وموقع
 تأخير تقويم أصول صندوق االستثمار لمدة ال تتجاوز يومين من الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بعمليات الشراء  يجوز

)بما  عليه يلدالتعواالسترداد إذا قرر مدير الصندوق بشكل معقول عدم إمكانية تقويم جزء كبير من أصول الصندوق بشكل يمكن 

http://www.tadawul.com.sa/
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 بشرط( به المتعامل األصل تقويم وقت في الرئيسي السوق فيها يقفل التي الظروف الحصر، ال المثال سبيل على ذلك في

 .التقويم في التأخير هذا على المسبقة الصندوق إدارة مجلس موافقة على الحصول

 

 :التقويم نقاط - ب 

 في التقويم يتم المعنية األسواق في عطلة يوم اليوم هذا وقع إذا. الخميس إلى األحد من عمل يوم كلتقويم أصول الصندوق  يتم

 في التقويم يكون التقويم يوم في تعمل المعنية األسواق تكن لم إذا الصندوق، إنهاء عند األصول تقويم حالة وفي. التالي العمل يوم

 .التالي العمل يوم

 

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

  الصندوق توثيق ذلك.مدير 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 اإللكتروني همدير الصندوق بتصحيح سعر الوحدة المعلنة في موقعسيقوم"، 

على االشتراك  بإستردادوسيقوم مدير الصندوق بتعويض خصم مبلغ الفرق بين السعر الصحيح والسعر الخاطئ لكل عميل قام 

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

 المالية السعودي )تداول( والموقع اإللكتروني للسوق  www.mefic.com.sa اإللكترونيعلى موقعه 

www.tadawul.com.sa  

 .صناديق االستثمار الئحةمن  71صندوق وفقاً للمادة الوفي تقارير الصندوق التي يعدها مدير 

  ميين الئحيية صييناديق  72سييقوم مييدير الصييندوق بتقييديم ملخييص بجميييع اخطيياء التقييويم والتسييعير ضييمن تقيياريره للهيئيية وفقييا للمييادة

 االستثمار.

 طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد: - د 

 حسم االلتزامات المسوح بها، من إجمالي  المدير صافي قيمة أصول الصندوق، بغرض طلب االشتراك أو االسترداد، بعد يحدد

 قيمة أصول الصندوق.  

 سعر الوحدة بقسمة هذا الرقم الناتج على إجمالي عدد الوحدات المتبقية في الصندوق في يوم التقويم.   يحدد 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة: - ه 

 وموقع www.mefic.com.sa الصندوق رللمدي اإللكتروني الموقع على التقويم ليوم التالي العمل يوم في الوحدة سعر إعالن سيتم

 (.www.tadawul.com.sa) تداول شركة

 

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

  التقويم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك معاملة طلبات االشتراك واالسترداد بالسعر الذي يحتسب عند نقطة

 ظهراً  بيوم من يوم التعامل 12 الساعهقبل  واالسترداد

 ذ طلبات االشتراك واالسترداد بحيث ال تتعارض مع اي أحكام تتضمنها الئحة صناديق االستثمار أو شروط وأحكام الصندوق تنف

 أو مذكرة المعلومات.

   أن يدفع لمالكي الوحدات عوائد االسترداد قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقويم التي حدد عندها سعر

 االسترداد كحد أقصى.

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

في نفس فسيكون نافذاً  ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية في يوم التعامل 12:00قبل الساعة االشتراك طلب ومبلغ  استالمإذا تم 

التالي. أما بالنسبة لطلبات المبلغ بعد الوقت المحدد فسيتم معاملته على أنه طلب ليوم التعامل  الطلب او استالميوم التعامل وفي حالة تم 

خالل أربع أيام عمل ليوم التقويم المعتمد. و يتم تقديم الطلبات في شركو  الوحدات مالكيل ستردةفيتم دفع قيمة الوحدات الم االسترداد

 الشرق األوسط لالستثمار المالي )ميفك كابيتال(.

       قيود التعامل في وحدات الصندوق: - ج 

  صناديق االستثمار وشروط وأحكام مدير الصندوق ملتزم خالل إدارته لصندوق االستثمار بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة

 الصندوق ومذكرة المعلومات.

  والحد لاير سعودي  2,000. والحد األدنى لالشتراك اإلضافي هو لاير سعودي 2,000هو  أدنى لالشتراكالمبلغ المطلوب كحد

عن من الوحدات في الصندوق المستثمر الرصيد  وفي جميع األحوال يجب أن ال يقللاير سعودي  2,000هو لالسترداد األدنى 

 ال يستطيع مالك الوحدات نقل ملكيتها ألي طرف آخر.ولاير سعودي.  2,000

 عمليات االسترداد: /تعليقتأجيل - د 

 لتالي في أي من الحاالت التالية:ليوم التعامل ا االستردادتأجيل طلبات  يتم

 صافي قيمة أصول الصندوق.  منأو أكثر  %10في أي يوم تعامل  لمالكي الوحدات االستردادطلبات  نسبة جميع إجمالي إذا بلغ

   عند اختيار طلبات االسترداد المطلوب تأجيلها. نسبة وتناسب جراءات عادلة ومنصفةمدير الصندوق إتباع إوعلى 

 .يتم تعليق االشتراك أو استرداد الوحدات اذا طلبت الهيئة ذلك 

 لمدير الصندوق تعليق االشتراك أو استرداد وحدات الصندوق اال في الحاالت التالية: زال يجو   

 .اذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 األخرى التي التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو األصول  أو السوق الموازي )نمو( ةيإذا علق التعامل في السوق الرئيس

ة لصافي ر الصندوق بشكل معقول أنها جوهرييملكها الصندوق، إما بشكل عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدي

 قيمة أصول الصندوق.

  :في حالة التعليقمن مدير الصندوق االجراءات المتبعة 

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

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

  التعليق  انتهاءإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور

 بالطريقة نفسها واالفصاح عن ذلك في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني للسوق.

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

 التي ستؤجل:  االستردادطلبات  اختيار - ه 

على أساس تناسبي  االستردادمن الصندوق سيتم تنفيذ الطلبات بشكل تناسبي بحيث يتم تنفيذ كافة طلبات  االستردادفي حال تأجيل 

المستلمة بخصوص دورة التقويم  االستردادالتناسبية كأولوية بالنسبة لطلبات  االستردادونقل وتنفيذ كافة طلبات  االستردادخالل يوم 

 دائماً. %10التالية مع مراعاة نسبة الحد األعلى 

 األحكام المنظمة لنقل الملكية إلى أشخاص آخرين: - و 

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

 :  مدير الصندوق استثمار - 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 مدير الصندوق في الصندوق نهاية كل ربع في الموقع اإللكتروني للسوق  اشتراكوسوف يتم اإلفصاح عن 

 لمدير الصندوق .

 :واالسترداد االشتراكالموعد النهائي لتقديم طلبات  - ح 

 نهاية يوم العمل السابق ألي يوم تقويم

 واإلسترداد: االشتراكإجراءات تقديم طلبات  - ط 

 :االشتراكإجراءات  

الخاصة  والمستنداتيجب على الراغب في اإلشتراك بالصندوق تعبئة نموذج اإلشتراك باإلضافة إلى توقيع هذه الشروط واألحكام 

 .باإلشتراك في الصندوق وتسليمها إلى مدير الصندوق مصحوبة بالمبلغ الالزم لإلشتراك

 إجراءات اإلسترداد:

ع نموذج اإلسترداد وذلك من خالل استكمال وتوقي ميجوز لمالكي الوحدات طلب إسترداد كل أو جزء من الوحدات الخاصة به

نافذاً فقط في حال إستالم مدير الصندوق ندوق وسوف يعتبر طلب اإلسترداد الصوتسليمة لمديرالخاصة بالصندوق  والمستندات

وفي جميع األحوال يجب أن ال يقل لاير سعودي  2,000لحد األدنى لالسترداد هو )ا لطلب اإلسترداد مستوف الشروط المحددة

 (لاير سعودي 2,000الرصيد المستثمر من الوحدات في الصندوق عن 

 إستردادها : نقلها أوأو الحد األدنى لقيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات اإلشتراك فيها - ي 

والحد األدنى لإلسترداد هو  ،لاير سعودي 500لاير سعودي والحد األدنى لإلشتراك اإلضافي  2,000الحد األدنى لإلشتراك هو  

 لاير سعودي. 2,000لاير سعودي والحد األدنى للرصيد المتبقي هو  2,000

 الحد األدنى المطلوب جمعة خالل فترة الطرح األولي: - ك 

 مليون لاير سعودي 10

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

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

ت إضافية ابتوفير إستثمارالهيئة  اشعارماليين لاير سعودي. يقوم مدير الصندوق خالل ستة أشهر من تاريخ  10الصندوق ألقل من 

 .في الصندوق

 سياسة التوزيع : (10
 توزيع األرباح : - أ 

يعتبر الصندوق من صناديق النمو الرأسمالي حيث يتم إعادة إستثمار أي لن يتم توزيع أرباح على مالكي وحدات الصندوق و

كتوزيعات أرباح على الوحدات وسنعكس إعادة  هأو أي دخل صافي في الصندوق ولن يتم دفعمن الشركات المستثمر بها توزيعات 

 إستثمار هذه التوزيعات والدخل في قيمة وسعر الوحدة.

 

 تاريخ التوزيع التقريبي: - ب 

 ال ينطبق.      

 

 توزيع األرباح:كيفية  - ج 

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

 .دون أي مقابل مالكي الوحدات عند الطلبل وتقديمها

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

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

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

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

يوماً  (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.

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

 يوماً من نهاية السنة المالية. (30)في وحدات الصندوق على مدار السنة المالية خالل  صفقاته

 

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

 فيه.يعد سجل مالكي الوحدات دليالً قاطعاً على ملكية الوحدات المثبتة  - ب 

 يرات بالمعلومات.تغيعند حدوث اي سجل مالكي الوحدات فوراً معلومات تحديث  سوف يتم - ج 

 

 :اجتماعات مالكي الوحدات  (13

 الظروف التي تستدعي إجتماع مالكي الوحدات: - 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

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

 والموقع م مدير الصندوق بدعوة مالك الوحدات في الصندوق وذلك عن طريق اإلعالن في موقعة اإللكتروني وموقع سيقو

 :الحفظ أمينالوحدات و مالكيإرسال إشعار كتابي إلى ب و ،االلكتروني للسوق

 .االجتماعايام على األقل من  10قبل  -

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

  ة وحدات الصندوق.يمعلى األقل من ق %25اإلجتماع صحيحاً ومكتمل النصاب في حال حضر لإلجتماع مجتمعين يكون 

وذلك عن طريق اإلعالن في موقعة اإللكتروني والموقع ثاني  الجتماع الدعوةمدير الصندوق فيجب على إذا لم يستوفي النصاب 

ويعد أيام،  5قبل موعد االجتماع الثاني بمدة ال تقل عن الحفظ  أمينالوحدات ومالكي إرسال إشعار كتابي إلى االلكتروني للسوق وب

  في الصندوق.الممثلة كانت نسبة الوحدات  اً الثاني صحيحاً أي االجتماع

 حقوق التصويت لمالكي الوحدات: - ج 

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

 في الصندوق. يمتلكهادالء بصوت واحد عن كل وحدة لكل مالك وحدات اإل يحق 

  ًيتم عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا

 للضوابط التي تضعها الهيئة.

     

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

 .تكون الوحدات المشترك بها ملكاً لمالك الوحدات الذي إشترك في الصندوق 

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

 الوحدات.

 لصندوق بما في ذلك جميع الحركات التي الحصول على بيان سجل الوحدات السنوي الخاص بإستثمار مالي في الوحدات في ا

 تمت على الوحدات.

 لية المعدة من قبل مدير الصندوق عند الطلب )علماً بأنها سوف تكون متوفرة في والحصول على التقارير السنوية الموجزة واأل

 (.والموقع االلكتروني للسوقالموقع اإللكتروني لمدير الصندوق 

 علماً بأنها سوف تكون متوفرة في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق ة للصندوق عند الطلب )ية المراجعالحصول على قوائم مال

 (.والموقع االلكتروني للسوق

 .الموافقة على التغيرات الرئيسية في شروط وأحكام الصندوق 

 .استرداد الوحدات قبل سريان أي تغيير في شروط واحكام الصندوق دون فرض اي رسوم استرداد 
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 .الدعوة إلى عقد إجتماع مالكي الوحدات 

 

 مسؤولية مالكي الوحدات: (15
عيين ديييون والتزامييات  . و لكنييه غييير مسييؤولخسييارة اسييتثماره فييي الصييندوق أو جييزء منييهيكييون مالييك الوحييدات مسييؤوالً 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
)ملتزماً بما  الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق بعدلتقديره تعديل هذه الشروط واألحكام في أي وقت  وفقاً يجوز للمدير 

 .ورد باالحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واالشعارات المحددة بموجب الئحة الصناديق االستثمارية(

 التالية: ديالت في الشروط واألحكام بالصيغوتختلف أنواع الموافقات الالزمة في هذه التغيرات بإختالف نوع التع

 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)للتغييرات األساسية في المادة "حسب تعريف  عادي قرار صندوق

أيام  (10)وذلك قبل  طريق الموقع االلكتروني للشركة والموقع االلكتروني للسوق. كما سيتم إشعارهم عن واللجنة الشرعية الهيئة

 .من سريان التغيير

   ومالكي الوحدات كتابياً   واللجنة الشرعيةسيقوم 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

كما سيتم االفصاح عن هذه التغييرات في الموقع  يوماً قبل اليوم المحدد من قبل مدير الصندوق لسريان هذا التغيير. 21عن 

 أيام من سريان التغيير. (10)لتي تحددها الهيئة وذلك قبل االلكتروني للشركة والموقع االلكتروني للسوق أو بالطريقة ا

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

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

من سريان  يوم( 21) خاللكما سيتم االفصاح عن هذه التغييرات في الموقع االلكتروني للشركة والموقع االلكتروني للسوق وذلك 

 التغيير.

 

 :االستثمارإنهاء صندوق  (18
 التالية: الحاالت في أي من الصندوق انقضاء يتم

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

 دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق. ،يوماً من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه (21)عن 

 ،وق العام فور انتهاء تلك المدةحكام فيجب على مدير الصندوق إنهاء الصنداأللشروط ولهذه اإذا كانت مدة الصندوق محددة وفقاً  - ب 

 يوماً. (21)وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً قبل انتهاء مدة الصندوق بمدة ال تقل عن 

 أيام من وقوع الحدث الذي يوجب إنهاء الصندوق. (5)إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً خالل يتم  ،عند حصول حدث معين - ج 

األدنى الذي ينوي حد ال ماليين لاير سعودي (10)"إذا كان صافي قيمة اصول الصندوق يقل عن في حال عدم استيفاء المتطلب  - د 

 اشتراكاتخالل مدة الطرح األولي من ه جمع ينبغيلما  اما يعادلهأو لاير سعودي ( ماليين 10)مدير الصندوق جمعه 

زمة المحددة في شروط الفإنه يجب على مدير الصندوق اتخاذ االجراءات التصحيحية ال .م31/12/2018المستثمرين حتى تاريخ  

يجب على مدير و ،يجب إشعار الهيئة فورا ،أشهر (6)خالل لضمان استيفاء المتطلب  المعلوماتندوق ومذكرة وأحكام الص

 .الصندوق إنهاء الصندوق وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك

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

 المعلومات.

 لكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته.مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإل سيقوم - و 

 

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

تجاه مالكي الوحدات عن  والئحة االشخاص المرخص لهم. ويعد مدير الصندوق مسؤوالً  ةالالئحجهة خارجية بموجب أحكام 

 المتعمد. و اهماله أو سوء تصرفه أو تقصيرهأخسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله 

 :وواجباته ومسؤولياته مهام مدير الصندوق - أ 

 إدارة الصندوق. 

 .إدارة عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارة للصندوق 

 .طرح وحدات الصندوق 

  وصحيحة وغير مضللة.ة وواضحة ملوأنها كا واكتمالهاالتأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات 

 .وضع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها 

  .االلتزام بطلبات الموافقة واالشعارات المقدمة للهيئة الصادرة من الئحة صناديق االستثمار عند الطلب 
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  الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.تطبيق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام وتزويد 

  تعين مدير صندوق من الباطن: - ب 

 هبالعمل مدير للصندوق من الباطن الي صندوق استثمار يدير هيجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو اي من تابعي

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

 :واستبدالهصالحية الهيئة في عزل مدير الصندوق  - ج 

في  واتخاذ أي اجراء تراه مناسباً لتعيين مدير صندوق بديل وذلك استبدالهيحق لهيئة السوق المالية عزل مدير الصندوق أو 

 ت التالية:الحاال

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

  من قبل الهيئة. هأو تعليق هفي ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبإلغاء ترخيص مدير الصندوق 

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

  ًالتنفيذية. لوائحهالنظام أو  بالتزامإذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل تراه جوهريا 

  مع عدم وجود شخص أخر مسجل لدى مدير الصندوق  استقالتهالذي يدير الصندوق أو عجزه أو  االستثماريةوفاة مدير المحفظة

 قادر على إدارة أصول الصندوق.

  سوق المالية بناًء على أسس معقولة انها ذات أهمية جوهرية.الخرى ترى هيئة اأي حالة 

   

 الحفظ: أمين (20
 :وواجباته ومسؤولياته الحفظ أمينمهام  - أ 

   ثالثاً بموجب  سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفاً  ،الئحة صناديق االستثمارمسؤوالً عن التزاماته وفقاً ألحكام

الحفظ مسؤوالً 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. الوحدات عن خسائر

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

 الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

 :الحفظ أمينالتكليف من قبل    - ب 

حيث ال يوجد أي مهام  ،اً للحفظ من الباطنأمينعيه بالعمل اً للحفظ أو اي من تابأمينالعمل الحفظ تكليف طرف ثالث ب مينيجوز أل - أ 

 الحفظ. أمينتم تكليفها ألي طرف ثالث من قبل 

 :استبدالهالحفظ أو  أمينحكم عزل  - ج 

 لحاالت التالية:ا حال وقوع اي من فيواتخاذ أي اجراء تراه مناسباً  واستبدالهالحفظ  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 

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

  التنفيذية لوائحهالنظام أو  بالتزامحفظ قد أخل بشكل تراه جوهرياً ال أمينإذا رأت الهيئة أن.  

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

 :التاليةفي الحاالت  واستبدالهالحفظ  أمينيحق لمدير الصندوق عزل 

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

 ويجب اشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي.الوحدات 

 الصندوقحفظ  أمينبعزل  هللسوق عن قيامالموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني  االفصاح فوراً في. 

 أمينوعلى  ،الحفظ المعزول اإلشعار الكتابي أمين استالم يوم من تاريخ 30خالل يجب تعين بديالً له الحفظ  أمينفي حالة عزل  -

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

 

 المحاسب القانوني: (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 

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

 المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين.

 المحاسب القانوني: الستبدالاألحكام المنظمة  - ب 

 الحاالت التالية: يب القانوني بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق فالمحاس استبداليحق لمدير الصندوق 

  مهامهقائمة ومهمة حول سوء السلوك المهني للمحاسب القانوني في تأدية  ادعاءاتفي حال وجود. 

 .ًإذا لم يعد المحاسب القانوني مستقال 

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

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

http://www.alamri.com/
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 أصول الصندوق: (22
  هذه األصول ملكاً  وتعتبر ،الحفظ بحفظ أصول الصندوق لصالح الصندوق والمملوك لمالكي الوحدات في الصندوق أمينيقوم

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

  التي وعن اصول عمالئه االخرين الحفظ بفصل أصول الصندوق عن باقي األصول الخاصة به أو الصناديق األخرى  أمينيقوم

لصالح الصندوق وسيكون  همالحفظ األوراق المالية واألصول الخاصة بالصندوق بإس أمينويسجل  ،يقوم بحفظ أصولها منفصلين

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

 التعاقدية. اللتزاماتهالضرورية وغيرها من المستندات التي تؤيد تأديته 

 مدير الصندوق من لوال يجوز أن يكون  ة،مشاع ةبشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية صول صندوق االستثمار مملوكان أ

الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع اي مصلحه في أصول الصندوق أو مطالبة فيما  أمينالحفظ أو  أمينالباطن أو 

الحفظ من الباطن أو مقدم  أمينالحفظ أو  أمينو مدير الصندوق من الباطن أو إال إذا كان مدير الصندوق أ ،يتعلق بتلك االصول

أحكام الئحة صناديق ه المطالبة بموجب بهذأو كان مسموحاً  ه،وذلك في حدود ملكيت ،المشورة أو الموزع مالكاً لوحدات الصندوق

 االستثمار وأفصح عنها في هذه الشروط واالحكام أو مذكرة المعلومات.

 

 إقرار مالكي الوحدات (23
 

فيهم  ءما جاوالمالحق الخاصة بالصندوق وفهم وملخص المعلومات الرئيسة  المعلومات ومذكرةلقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام 

 االتفاقيةوتم الحصول على نسخة من هذه  ،بها في الصندوق االشتراكعلى خصائص الوحدات التي تم  باالطالعوالموفقة عليهم واإلقرار 

 والتوقيع عليها.
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