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

تاريخ آخرتحديث2022/07/17 :م

صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي
)(MEFIC SAUDI RIYAL MURABAHA FUND
ً
) صندوق عام مفتوح يستثمر في أسواق النقد متوافق مع ضوابط و معايير اللجنة الشرعية ومنظم وفقا للوائح هيئة السوق املالية السعودية)

أ  -مدير الصندوق ومشغل الصندوق:
شركة الشرق األوسط لالستثمار املالي (ميفك كابيتال)
أمين الحفظ
شركة البالد لالستثمار (البالد املالية)
ب-

رقم االعتماد الشرعيMEFIC-40-03-03-05-11-0 :
روجعت شروط وأحكام الصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت املو افقة عليها ويتحمل مديرالصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة
ً
واكتمال املعلومات الواردة في الشروط واألحكام كذلك يقرويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومديرالصندوق بصحة واكتمال املعلومات الواردة في الشروط واألحكام ويقرون أيضا ويؤكدون
أن املعلومات والبيانات الواردة في الشروط واألحكام غيرمضللة .وافقت هيئة السوق املالية على طرح وحدات صندوق االستثمار .ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات شروط وأحكام
الصندوق ،وال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وال تعطي هيئة السوق املالية أي توصية بشأن جدوى االستثمارفي الصندوق من عدمة ،وال تعني مو افقتها على طرح وحدات الصندوق
توصيتها باالستثمارفيه ،وتؤكد على أن قراراالستثمارفي الصندوق يعود للمستثمرأو من يمثله .وتم اعتماد (صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي) على أنه صندوق استثمارمتو افق مع
املعاييرالشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية املعينة لصندوق االستثمار.
شروط وأحكام (صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي واملستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار ،وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغيرمضللة عن
صندوق االستثماروتكون ومحدثة ومعدلة.
يجب على مالك الوحدات قراءة شروط وأحكام الصندوق بعناية ودقة قبل اتخاذ أي قراراستثماري بشأن الصندوق.
يعد مالك الوحدات قد وقع على هذه الشروط و األحكام وقبلها عند اشتراكه في أي وحدة مدرجة من وحدات الصندوق.ويمكن االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريره.
ننصح املستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصندوق واملستندات األخرى لصندوق االستثماروفهمها .وفي حال تعذرفهم شروط وأحكام الصندوق ،ننصح باألخذ بمشورة مستشار مالي
مرخص له.
تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق2010/08/29 :م
تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته2010/08/31 :م

رقم االعتماد الشرعي:

MEFIC-40-03-03-05-11-01

 .1هذه هي النسخة املعدلة من شروط وأحكام (صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي) التي تعكس التغييرات التالية:تغيير مراجع الحسابات للصندوق من شركة طالل ابو
غزالة وشركاه الدولية إلى شركة ابراهيم احمد البسام وشركاؤه
 .2تغيير العنوان لشركة الشرق االوسط لالستثمار املالي (ميفك كابيتال) من مركزاملدى التجاري على طريق امللك فهد الرئيس ي الى برج ميفك طريق امللك فهد الفرعي امللقا
الدورالسابع
حسب خطابنا املرسل الى هيئة السوق املالية بتاريخ .2022/07/17

روان خالد أباحسين
مدير املطابقة و اإللتزام ومسؤول
اإلبالغ عن عمليات غسل األموال

إبراهيم بن عبدهللا الحديثي
الرئيس التنفيذي

قائمة املحتويات
)1

صندوق االستثمار3 ............................................................................................................ :

)2

النظام املطبق4 .................................................................................................................:

)3

سياسات االستثماروممارساته 4 .................................................................................................

)4

املخاطرالرئيسة لالستثمارفي الصندوق6 ....................................................................................... :

)5

آلية تقييم املخاطر7 ............................................................................................................ :

)6

الفئة املستهدفة لالستثمارفي الصندوق7 ........................................................................................ :

)7

قيود وحدود االستثمار7 ........................................................................................................ :

)8

العملة7 ........................................................................................................................ :

)9

مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب7 .......................................................................................... :

)9

التقويم والتسعير9 ............................................................................................................. :

)10

التعامالت 10 .................................................................................................................. :

)11

سياسة التوزيع 12 ............................................................................................................. :

)12

تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات12 ........................................................................................... :

)13

سجل مالكي الوحدات12 ....................................................................................................... :

)14
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)15
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)16
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)17

خصائص الوحدات14 ......................................................................................................... :

)18

التغييرات في شروط وأحكام الصندوق14 ....................................................................................... :

)19

إنهاء صندوق اإلستثماروتصفيته14 ............................................................................................ :

)20

مديرالصندوق15 .............................................................................................................. :

)21

مشغل الصندوق16 ............................................................................................................ :

)22

أمين الحفظ17 ................................................................................................................ :

)23

مجلس إدارة الصندوق19 ...................................................................................................... :

)24

لجنة الرقابة الشرعية20 ....................................................................................................... :

)25

مستشاراالستثمار23 .......................................................................................................... :

)26

املوزع23 ....................................................................................................................... :
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)27

مراجع الحسابات23 ........................................................................................................... :

)28

أصول الصندوق24 ............................................................................................................ :

)29

معالجة الشكاوى24 ............................................................................................................ :

)30

معلومات أخرى26 ........................................................................................................... :

)31

متطلبات المعلومات األضافية ألنواع معينة من الصناديق (صندوق أسواق النقد)26 .................................. :

)32

اقرار مالكي الوحدات 27 ......................................................................................................

أ  -ملخص الصندوق

اسم الصندوق

صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي

نوع الصندوق وفئته

صندوق استثمار مفتوح متوافق مع املعايير الشرعية.

اسم مديرالصندوق

شركة الشرق األوسط لإلستثمار املالي

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق زيادة في رأس املال والسيولة من خالل االستثمار في أدوات أسواق النقد
والدخل الثابت املتوافقة مع الضوابط واملعايير الشرعية واملنخفضة املخاطر

مدة الصندوق

مفتوح

مستوى املخاطر

منخفض املخاطر

الحد األدنى لالشتراك

 2,000ريال سعودي.

الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 2,000ريال سعودي.

الحد األدنى لالسترداد

 2,000ريال سعودي.

أيام التعامل /التقييم

كل يوم عمل من األحد إلى الخميس

أيام اإلعالن

كل يوم عمل من األحد إلى الخميس

موعد دفع قيمة الوحدات املستردة

يتم دفع قيمة الوحدات املستردة ملالك الوحدات خالل خالل خمسة أيام عمل ليوم التقويم املعتمد.

سعرالوحدة عند الطرح األولي

 100ريال سعودي.

عملة الصندوق

الريال السعودي

تاريخ بداية الصندوق

2010/08/31م.
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تاريخ إصدارالشروط واألحكام ،واخر

تاريخ اصدار الشروط و األحكام2010/08/29 :م

تحديث لها

تاريخ تحديث الشروط واألحكام2022/07/05 :م.

رسوم االسترداد املبكر
املؤشراالسترشادي
اسم مشغل الصندوق
اسم أمين الحفظ
اسم مراجع الحسابات
رسوم اإلدارة

ال يوجد
سايبور  3أشهر.
شركة الشرق األوسط لإلستثمار املالي
شركة البالد املالية.
شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه
 %0.5من صافي قيمة أصول الصندوق وتحتسب كل يوم تعامل وتخصم بشكل شهري

رسوم االشتراك

ال يوجد

رسوم االسترداد

ال يوجد

رسوم أمين الحفظ

 %0.03وهي مضمنة ضمن  %0.1املصاريف اإلدارية

مصاريف التعامل

يتحمل الصندوق كافة املصاريف التعامل الناتةة عن عمليات شراء وبيع األوراق املالية.

رسوم القيمة املضافة

ما لم يذكر خالف ذلك يشار إلى جميع الرسوم واملصاريف في هذه الشروط واألحكام دون احتساب
ضريبة القيمة املضافة ،وبالتالي في حال استحقاق ضريبة القيمة املضافة على أي خدمة أو سلعة مقدمة
ً
من الغير لصالح الصندوق أو مدير الصندوق بصفته مديرا للصندوق ،يلتزم مدير الصندوق بأخذ
املستحقات الضريبية بعين االعتبارو هي  %15حيث يتم زيادة املقابل املدفوع من الصندوق ملزود الخدمة
ذات العالقة بقيمة تعادل ضريبة القيمة املضافة املستحقة على الصندوق.
ً
وبناء على ذلك ،يةدر على املستثمرين األخذ بعين االعتبار كيفية تطبيق ضريبة القيمة املضافة على
املبالغ املستحقة للصندوق أو تلك املستحقة على الصندوق

رسوم ومصاريف اخرى

ً
ال تتةاوز قيمة املبالغ والنسب املئوية املقدرة ما نسبته  %0.1من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا

أتعاب مراجع الحسابات

وتحتسب مع كل يوم تقويم وتخصم بشكل شهري
ً
 28,000ريال سعودي سنويا  ,تحتسب شهريا وتدفع بشكل نصف سنوي وتستقطع من إجمالي أصول
الصندوق.

مصاريف التمويل
لجنة الرقابة الشرعية
الرسوم الرقابية
رسوم اإلعالن املدفوعة لتداول
مكاقآت أعضاء مجلس إدارة

لن يقوم الصندوق بطلب تمويل لالستثمار
ً
 30,000ريال سعودي سنويا بحد أقص ى
ً
 7,500ريال سعودي سنويا
ً
 5,000ريال سعودي سنويا
ً
 40,000ريال سعودي سنويا بحد أقص ى لألعضاء املستقلين.

الصندوق
رسوم األداء

ال يوجد

 )1صندوق االستثمار:
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أ-

اسم صندوق االستثمار ،مع ذكرفئته ونوعه:
صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي  ،صندوق استثمار مفتوح متوافق مع املعايير الشرعية.

ب  -تاريخ إصدار شروط وأحكام صندوق االستثمار ،واخرتحديث
تاريخ اصدار الشروط و األحكام2017/06/08 :م .
تاريخ تحديث الشروط واألحكام2022/07/05 :م.
ج-

تاريخ مو افقة الهيئة على طرح وحدات صندوق االستثمار.
تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته31/08/2010 :م

د-

مدة صندوق االستثمار ،وتاريخ استحقاق الصندوق
صندوق استثمار مفتوح ،لذلك ال يوجد تاريخ استحقاق.

 )2النظام املطبق:
يخضع صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي ومدير الصندوق لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة
املطبقة في اململكة العربية السعودية.

 )3سياسات االستثماروممارساته
أ-

نوع األوراق املالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساس ي:
يتم االستثمار في أدوات أسواق النقد قصيرة األجل املتوافقة مع الضوابط واملعايير الشرعية وذلك بالريال السعودي ،واالستثمار في الصناديق املماثلة
املتوافقة مع الضوابط واملعايير الشرعية واالستثمار في الصكوك وصناديق الصكوك.

ب-

ج-

د-

األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار :
صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي هو صندوق عام مفتوح املدة يهدف إلى تحقيق زيادة في رأس املال والسيولة من خالل االستثمار في أدوات
أسواق النقد والدخل الثابت املتوافقة مع الضوابط واملعايير الشرعية واملنخفضة املخاطر.

أي سياسة لتركيز االستثمار في أوراق مالية معنية:
يستم تركيز استثمارات الصندوق في مةموعة من أسواق النقد .وسيقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق بطريقة نشطة لتحقيق أعلى ربحية.
نسبة االستثمار في كل مةال استثماري:
صناديق أسواق النقد املطروحة ً
طرحا ً
عاما ومرخصة من هيئة السوق املالية  /النقد صناديق أسواق النقد  /النقد

%100 - %0

صناديق استثمار مماثلة

%10 - %0

الصكوك و صناديق الصكوك

%20 - %0

األسواق املالية التي من املحتمل أن يبيع ويشتري الصندوق فيها:
ه-
جميع أنواع الصناديق التي تستثمر في :
 -1أدوات أسواق النقد.
 -2الصكوك و صناديق الصكوك
 -3املرابحة
و-

استثمارات مدير الصندوق
يمكن ملدير الصندوق االستثمار في أوراق مالية أصدرها مدير الصندوق أو تابعيه وفقا ألهداف الصندوق.
4

أنواع املعامالت واالساليب واألدوات التي يمكن ملدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قرارته االستثمارية لصندوق االستثمار:
ز-
يستثمر مدير الصندوق في استثمارات مختارة بناء على املعايير التالية :تقييم الجودة االئتمانية ،و العائد املتوقع ،و الفحص الكمي ،و مستوى

املخاطر ،و التزام االستثمارات باملعايير الشرعية.
 يستثمر الصندوق مع شركات ذات سمعة جيدة و ذات مركز مالي سليم لتخفيض املخاطر.
أنواع األوراق املالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق
ح-
لن يستثمر مدير الصندوق أصوله في أي أوراق مالية غير متوافقة مع الضوابط الشرعية.
قيود االستثمار:

ط-


يتم االستثمار في أدوات أسواق النقد قصيرة األجل املتوافقة مع الضوابط واملعايير الشرعية وذلك بالريال السعودي ،واالستثمار في الصناديق املماثلة
املتوافقة مع الضوابط واملعايير الشرعية واالستثمار في الصكوك وصناديق الصكوك ،وذلك بمراعاة التالي:
تحديد املدة الزمنية للصفقات التةارية حسب املناخ االستثماري.
مستوى السيولة املتوفرة في الصندوق.
دراسة القوة املالية واملالءة للعميل املشتري باآلجل.
قد يستثمر الصندوق بما ال يزيد عن  %10من أصوله في صناديق بضائع أخرى مرخصة من هيئة السوق املالية ،ومتوافقة مع الضوابط واملعايير
الشرعية ،بما في ذلك الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق .يعتمد مدير الصندوق في اختيار هذه الصناديق على األداء السابق وكذلك مستوى
السيولة املتاحة لتغطية طلبات االسترداد.
قد يستثمر الصندوق في الصكوك وصناديق الصكوك بما ال يزيد عن %20من حجم أصوله.



لن يقوم الصندوق باالقتراض لالستثمار.
املؤشر اإلرشادي للصندوق هو مؤشر سايبور  3أشهر.



سيتم مراجعة استراتيةية االستثمار بشكل دوري (كل ربع سنة) وسيتم إبالغ املستثمرين بأي تغيير جوهري






الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق اسـتثمار يديرها ذلك املدير أو مديرو صناديق آخرون:
يمكن استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها ذلك املدير أو مدراء آخرون

ي-

صالحيات صندوق االستثمار في االقراض واالقتراض:
ك-
لن يقوم الصندوق باالقتراض لالستثمار

ل  -الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير.
ال ينطبق.
م  -سياسة مديرالصندوق إلدارة مخاطرالصندوق:
سيقوم مدير الصندوق بتقويم وإدارة مخاطر الصندوق الرئيسية واتخاذ االجراءات الالزمة للحد من آثارها مثل تنويع االستثمارات .وتهدف سياسة إدارة
مخاطر الصندوق إلى ضمان التزام الصندوق بسياسات املخاطر والسياسات الرقابية والشروط واألحكام .وتقوم إدارة األصول (خط الدفاع األول) ووحدة
املطابقة وااللتزام/إدارة املخاطر (خط الدفاع الثان ) بمراقبة تلك السياسات بشكل مستمر.
ن  -املؤشر االسترشادي:
مؤشر سايبور  3أشهر.
س  -الصندوق ال يتعامل مع عقود املشتقات.
ع-

ال يوجد إعفاءات بشأن اي قيود أو حدود على االستثمار.
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 )4املخاطرالرئيسة لالستثمارفي الصندوق:
أ  -بما أن الصندوق يستثمر أصوله في أسواق النقد قد يتعرض الصندوق للتذبذب.
ً
ب  -إن أداء السابق لصندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي ال يعد مؤشرا على أداء الصندوق في املستقبل.
ج  -ال يوجد ضمان ملالك الوحدات بأن أداء صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي سوف يتكرر أو يماثل لألداء صناديق ميفك .
ً
د  -أن االستثمار في صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي ال يعد إيداعا لدى أي بنك ألن االستثمار في الصندوق يكون معرض للربح أو
الخساره بسبب تذبذب بسبب تذبذب األسواق وصناديق النقد التي يستثمر بها.
ه  -إن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للصعود والهبوط .قد ال يتمكن املستثمرين من استعادة بعض أو كل مبالغ استثماراتهم ويةب على
األشخاص القيام باالستثمار في الصندوق فقط إذا كانوا قادرين على تحمل الخسارة والتي قد تكون كبيرة ً
احيانا.
و  -قائمة املخاطرالرئيسية املحتملة املرتبطة باالستثمارفي صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي:
أ  -مخاطرالسوق:
ربما تتأثر صافي قيمة أصول الصندوق نتيةة لتغيرات في ظروف وعوامل السوق العامة والقوى املؤثرة على سوق املال ال سيما معدالت الفائدة وعوامل
أخرى متنوعة.
ب  -مخاطر سياسية واقتصادية:
يتأثر أداء الصندوق باألحوال غير املتوقعة مثل األزمات السياسية واالضطرابات االقتصادية والكوارث الطبيعية.
ج  -مخاطرائتمان:
بالنسبة لالستثمارات في أدوات أسواق النقد/الدخل الثابت يتعرض املشتركون ملخاطر االئتمان املتعلقة بمصدري األوراق
املالية.
د  -مخاطرزيادة تركزاالستثمارات:
يسعى مدير الصندوق إلى تنويع استثماراته لتقليل املخاطر ولكن في حالة ظروف السوق غير العادية ،قد ال يعمل عامل تنويع
االستثمارات وقد تتحرك قيمة األصول في اتةاه واحد مشترك مما قد يزيد من عامل مخاطر تركز االستثمارات.
ه  -مخاطرالعمالت:
ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر العمالت ،حيث أن أي انخفاض في قيمة العمالت التي قد يستثمر بها الصندوق قد
تؤثر سلبا على أداء الصندوق.
و  -مخاطرالسيولة:
يتم االستثمار في أصول ذات سيولة كافية .ولكن تحت ظروف غير مستقرة اقتصاديا أو ماليا  ،قد تصبح سيولة السوق قليلة مما
يزيد من تحرك األسعار في اتةاه معاكس
ز -مخاطرضريبة القيمة املضافة:
من املقرر أن تطبق ضريبة القيمة املضافة في اململكة بحلول يناير 2018م .وبموجب الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة املضافة الصادرة في اململكة ،أنه
ينبغي على املستثمرين طلب املشورة فيما يتعلق بتأثير ضريبة القيمة املضافة فيما يتعلق باستثمارهم في الصندوق .ومن املتوقع أن يخضع مدير الصندوق
ُ
لضريبة القيمة املضافة فيما يتعلق بأنشطته وأعماله الخاصة ،وبالتالي تعدل الدفعات املستحقة ملدير الصندوق بحيث تأخذ ضريبة القيمة املضافة
بعين االعتبار .وبالتالي ،فإنه ليس من الواضح ما هو أثر ضريبة القيمة املضافة على الصندوق والعائد إلى مالك الوحدات.
ح  -مخاطرقانونية:
قد تحدث مخاطر قانونية نتيةة عدم التزام الصناديق التي استثمر فيها الصندوق باألنظمة واإلجراءات القانونية ،مما يعرض تلك الشركات ملخاطر
القانونية واملقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.
ط  -املخاطرالشرعية:
هناك مخاطر استبعاد أرباح بعض صفقات الصندوق في حال كانت تلك الصفقات مخالفة للضوابط الشرعية الصادرة عن gلجنة الرقابة الشرعية
للصندوق.
ي  -مخاطرأسعارالفائدة:
أية تغير في أسعار الفائدة له تأثير على عوائد الصندوق.
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 )5آلية تقييم املخاطر:
يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق ،كما يقوم مدير الصندوق بشكل دوري بمراجعة تدفق االستثمارات
مقارنة مع مؤشر الصندوق ،مع مراعاة أن ذلك ال يخفف من درجة مخاطر الصندوق ،إنما كوسيلة يقوم بها مدير الصندوق لتقييم املخاطر الخاصة
باستثمارات الصندوق.

 )6الفئة املستهدفة لالستثمارفي الصندوق:
يستهدف الصندوق جميع الفئات املالئمة من مستثمرين أفراد ومؤسسيين من القطاع الحكوم او الخاص من املستثمرين األجانب أو املحليين.

 )7قيود وحدود االستثمار:
سيلتزم مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها األنظمة والتعليمات ذات العالقة الصادرة عن هيئة السوق املالية وشروط
وأحكام الصندوق.

 )8العملة:
عملة الصندوق هي الريال السعودي ،وفي حالة دفع قيمة الوحدات بعملة خالف العملة املحددة للصندوق فسيتم تحويل هذه املبالغ من قبل
املدير باالعتماد على أسعار الصرف السائدة في البنك وسوف يتحمل املستثمر تكاليف الحواله وقت االشتراك في ذلك الوقت ،ويصبح اإلشتراك
ً
نافذا فقط عند تسلم األموال بعملة الصندوق وحسب السعر التالي للوحدة.

 )9مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:
)1






جميع أنواع املدفوعات تكون مستحقة من أصول الصندوق ،وتكون تلك الرسوم واملصاريف على النحو التالي:
ً
سنويا على أساس صافي قيمة األصول املحتسبة ً
يوميا وتدفع كل نهاية شهر.
أتعاب اإلدارة%0.5 :
املصاريف األخرى %0.1 :سنويا على أساس صافي األصول املحتسبة يوميا و تخصم بشكل شهري .تتحمل شركة الشرق األوسط لالستثمار املالي و تشمل
املصاريف التالية :تكاليف طباعة التقارير املالية ،وأي مصاريف أخرى متعلقة بعمليات الصندوق .تحتسب هذه الرسوم مع كل يوم تقويم.
رسوم القيمة املضافة :ما لم يذكر خالف ذلك يشار إلى جميع الرسوم واملصاريف في هذه الشروط واألحكام دون احتساب ضريبة القيمة املضافة،
ً
وبالتالي في حال استحقاق ضريبة القيمة املضافة على أي خدمة أو سلعة مقدمة من الغير لصالح الصندوق أو مدير الصندوق بصفته مديرا للصندوق،
يلتزم مدير الصندوق بأخذ املستحقات الضريبية بعين االعتبار و هي  %15حيث يتم زيادة املقابل املدفوع من الصندوق ملزود الخدمة ذات العالقة بقيمة
تعادل ضريبة القيمة املضافة املستحقة على الصندوق.
ً
وبناء على ذلك ،يةدر على املستثمرين األخذ بعين االعتبار كيفية تطبيق ضريبة القيمة املضافة على املبالغ املستحقة للصندوق أو تلك املستحقة على
الصندوق

 )2جدول يوضح الرسوم واملصاريف مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب  ،ووقت دفعها من قبل الصندوق:
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رسوم اإلدارة
املصاريف اإلدارية األخرى
التقريبية
رسوم الحفظ
أتعاب املحاسب القانون
لجنة الرقابة الشرعية
الرسوم الرقابية
رسوم اإلعالن املدفوعة
لتداول
مكافآت أعضاء مةلس إدارة
الصندوق

 %0.5من صافي قيمة أصول الصندوق وتحتسب كل يوم تعامل وتخصم بشكل شهري
ً
ال تتةاوز قيمة املبالغ والنسب املئوية املقدرة ما نسبته  %0.1من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا وتحتسب
مع كل يوم تقويم وتخصم بشكل شهري
 %0.03وهي مضمنة ضمن  %0.1املصاريف اإلدارية
ً
 28,000ريال سعودي سنويا ،تحتسب شهريا وتدفع بشكل ربع سنوي وتستقطع من إجمالي أصول الصندوق.
ً
 30,000ريال سعودي سنويا بحد أقص ى و تخصم بشكل ربع سنوي
ً
 7,500ريال سعودي سنويا و تخصم بشكل ربع سنوي
ً
 5,000ريال سعودي سنويا و تخصم بشكل ربع سنوي
ً
بحد أقص ى  40,000ريال سعودي سنويا و تخصم بشكل ربع سنوي

 )3جدول يوضح الرسوم واملصاريف مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب  ،ووقت دفعها من قبل الصندوق:
نوع الرسوم
رسوم الحفظ
أتعاب اإلدارة
رسوم االشتراك
رسوم االسترداد املبكر
رسوم مراجع الحسابات
لجنة الرقابة الشرعية
الرسوم الرقابية
رسوم اإلعالن املدفوعة
مكافآت أعضاء مةلس االدارة
رسوم قياس املؤشر
املصاريف االدارية االخرى
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الحد األدنى للرسوم
ً
سنويا

الرسوم%

تكرار الدفع

العملة

-

0.03%

-

0.5%
0.1%

ً
شهريا
ً
شهريا

الريال السعودي

28,000

30,000
7500
5000
20000
22500

سنوياً
ً
سنويا
ً
سنويا
ً
سنويا
ً
سنويا
ً
سنويا
-

الريال السعودي
الريال السعودي
الريال السعودي
الريال السعودي
الريال السعودي
الريال السعودي
الريال السعودي
الريال السعودي

تتحمل شركة ميفك كابيتال مصاريف الصندوق كاملة و أي مصاريف أخرى متعلقة بعمليات الصندوق .تحتسب هذه الرسوم مع كل يوم تقويم،
ً
وتخصم بشكل شهري علما بأنه سيتم خصم املصاريف الفعلية فقط .وتكون الرسوم تكون كمبلغ مقتطع من الصندوق ،بناء على العقود املوقعة مع
تلك الجهات
الصفقات املفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل امللكية تكون مستحقة على مالكي الوحدات وتكون تلك الرسوم واملصاريف على النحو التالي:
رسوم االشتراك :ال يوجد
رسوم االشتراك اإلضافي :ال يوجد
رسوم االسترداد املبكر :ال يوجد

 )5املعلومات املتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة وشرح سياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات والعموالت الخاصة:
يةوز ملدير الصندوق وبناء عىل ما يراه إلغاء أو تخفيض رسوم االشتراك و/أو رسوم االشتراك اإلضافي في الصندوق .كما تخضع أي تخفيضات أو عمولة
خاصة يبرمها مدير الصندوق لالئحة مؤسسات السوق املالية ،وسيتم اإلفصاح عنها قي نهاية السنة املالية.
 )6املعلومات املتعلقة بالزكاة والضريبة :
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ال يتولى مدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات االستثمارية عن املستثمرين وتقع مسؤولية إخراج الزكاة على مالك الوحدة بحسب ما يملك من وحداتاستثمار.
بناء على نظام ضريبة القيمة املضافة الصادر بموجب املرسوم امللك رقم م 113 /بتاريخ  1438/11/2والذي تم اصداره مع الالئحة التنفيذية لهيئةاعتبارا من  1يناير 2018مً ،
َ
وبناء على ذلك ،سيتم احتساب ضريبة القيمة املضافة بحسب ما تحدده
الزكاة والضريبة والجمارك ،تم البدء بتطبيقه
الدولة من وقت ألخر على جميع الرسوم واألجور طول مدة الصندوق.
 )7أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق:
ستخضع أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق إن وجدت لالئحة مؤسسات السوق املالية ،وسيتم اإلفصاح عنها في نهاية السنة املالية للصندوق.
 )8جدول افتراض ي يوضح مةيع الرسـوم واملصاريف ومقابـل الصـفقات التي ُدفعـت مـن أصـول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة
الصندوق:
ً
ً
الجدول االت يبين مثال افتراضيا الشتراك عميل في الصندوق بمبلغ  100ألف لم تتغير طوال السنة ،وبافتراض أن حجم الصندوق في تلك الفترة هو 10
مليون ريال ولم تتغير طوال السنة:
نوع الرسوم
رسوم الحفظ
أتعاب اإلدارة
رسوم االشتراك
ً
رسوم االسترداد املبكر ( عند االسترداد خالل الثالثين يوما األولى )
رسوم مراجع الحسابات
لجنة الرقابة الشرعية
الرسوم الرقابية
رسوم اإلعالن املدفوعة
مكافآت أعضاء مةلس االدارة
املصاريف االدارية االخرى

املبلغ املحسوب على الصندوق
3,000
50,000
28,000
30,000
7,500
5,000
20,000
50,000

املبلغ املحسوب على مالك الوحدات
30
500
280
300
75
50
200
500

193,500

1,935

االجمالي

*ضريبة القيمة املضافة متغيرة بحسب ما تحدده الدولة من وقت الخر.
**جميع الرسوم واملصاريف غير شاملة لضريبة القيمة املضافة.

 )9التقويم والتسعير:
أ-




تقويم أصول الصندوق :
يحدد املدير صافي قيمة أصول الصندوق ،بغرض طلب االشتراك أو االسترداد ،بعد حسم االلتزامات املسوح بها ،من إجمالي قيمة أصول الصندوق.
يحدد سعر الوحدة بقسمة هذا الرقم الناتج على إجمالي عدد الوحدات املتبقية في الصندوق في يوم التقويم.
يتم تقويم أصول الصندوق كل يوم عمل من األحد إلى الخميس .إذا وقع هذا اليوم يوم عطلة في األسواق املعنية يتم التقويم في يوم العمل التالي .وفي
حالة تقويم األصول عند إنهاء الصندوق ،إذا لم تكن األسواق املعنية تعمل في يوم التقويم يكون التقويم في يوم العمل التالي.



سيتم إعالن سعر الوحدة في يوم العمل التالي ليوم التقويم على املوقع اإللكترون للمدير ( )http://www.mefic.com.saوموقع شركة تداول
(.)www.tadawul.com.sa
يةوز تأخير تقويم أصول صندوق االستثمار ملدة ال تتةاوز يومين من املوعد النهائ لتقديم التعليمات الخاصة بعمليات الشراء واالسترداد إذا قرر
مدير الصندوق بشكل معقول عدم إمكانية تقويم جزء كبير من أصول الصندوق بشكل يمكن التعديل عليه (بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر،
الظروف التي يقفل فيها السوق الرئيس ي في وقت تقويم األصل املتعامل به) بشرط الحصول على موافقة مةلس إدارة الصندوق املسبقة على هذا
التأخير في التقويم.



ب  -نقاط التقويم:
9

يتم تقويم أصول الصندوق كل يوم عمل من األحد إلى الخميس .إذا وقع هذا اليوم يوم عطلة في األسواق املعنية يتم التقويم في يوم العمل التالي .وفي
حالة تقويم األصول عند إنهاء الصندوق ،إذا لم تكن األسواق املعنية تعمل في يوم التقويم يكون التقويم في يوم العمل التالي.
ج-

اإلجراءات التي ستتخذ في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير:
سيقوم مدير الصندوق توثيق ذلك .
سيقوم مدير الصندوق تعويض جميع مالك الوحدات املتضررين (بما في ذلك مالك الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون
تأخير.
سـ ــيقوم مدير الصـ ــندوق بتلـ ــحيح سـ ــعر الوحدة املعلنة في موقعة اإللكترون واملوقع اإللكترون للسـ ــوق املالية السـ ــعودي تداول  ,وسـ ــيقوم مدير
الصــندوق بتعويض خصــم مبلغ الفرق بين الســعر اللــحيح والســعر الخاط لكل عميل قام بإســترداد االشــتراك على ســعر الوحدة الخاط  .إذا كانت
نس ــبة الخطأ تمثل  %0.5أو أعلى من س ــعر الوحدة فإن مدير الص ــندوق س ــيقوم باالفص ــاح عن الخطأ على موقعه اإللكترون www.mefic.com.sa
واملوقع اإللكترون للسوق املالية السعودي (تداول) www.tadawul.com.sa
وفي تقارير الص ـ ــندوق التي يعدها مدير الص ـ ــندوق بناء على املادة  71من الئحة ص ـ ــناديق االس ـ ــتثمار فقرة (ه) يةب على مش ـ ــغل الص ـ ــندوق االلتزام
باحكام امللحق  5فيما يخص تقييم الصناديق العامة  71من الئحة صناديق االستثمار.
س ــيقوم مدير الص ــندوق بتقديم ملخص بةميع اخطاء التقويم والتس ــعير ض ــمن تقاريره للهيئة وفقا للمادة  72من الئحة ص ــناديق االس ــتثمار وذلك
بناء على الئحة التقييم والتسعير يرجى الرجوع للمادة .73

د  -طريقة احتساب سعرالوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد:
يتم تقويم أصـ ــول الصـ ــندوق باسـ ــتخراج إجمالي أصـ ــول الصـ ــندوق ناقصـ ــا التزامات الصـ ــندوق واملصـ ــاريف املسـ ــتحقة والرسـ ــوم من إجمالي قيمة أصـ ــول
الصندوق.
ُيحدد قيمة الوحدة بقسمة صافي أصول الصندوق أعاله على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم التقويم ذي العالقة.
ه  -مكان ووقت نشرسعرالوحدة:
سيتم إعالن سعر الوحدة في يوم العمل التالي ليوم التقويم على املوقع اإللكترون للمدير الصندوق  www.mefic.com.saوموقع شركة تداول
(.)www.tadawul.com.sa

 )10التعامالت :
تفاصيل الطرح األولي:
أ-
ً
تاريخ بدء الطرح 2010/10/31م ،ويةب أن ال تزيد مدة الطرح األولي على ( )45يوما .وسعر الوحدة ب100ريال سعودي،
املوعد النهائ لتقديم طلبات اإلشتراك واإلسترداد ومسؤوليات مدير الصندوق بشأن طلبات االشتراك واالسترداد:.
ب-
ً
آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد هو قبل الساعة  12:00ظهرا بتوقيت اململكة العربية السعودية.
مسؤوليات مديرالصندوق بشأن طلبات االشتراك واالسترداد:
 معاملة طلبات االشتراك واالسترداد بالسعر الذي يحتسب عند نقطة التقويم التالية للموعد النهائ لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد قبل الساعه
ً
 12ظهرا بيوم من يوم التعامل
 تنفذ طلبات االشتراك واالسترداد بحيث ال تتعارض مع اي أحكام تتضمنها الئحة صناديق االستثمار أو شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.
 أن يدفع ملالك الوحدات عوائد االسترداد قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقويم التي حدد عندها سعر االسترداد كحد
أقص ى.

ج  -إجراءات تقديم طلبات اإلشتراك واإلسترداد بما في ذلك مكان تقديم الطلبات املدة بين طلب االسترداد ودفع متحصالت االسترداد أونقل امللكية:
إجراءات االشتراك:
يةب على الراغب في االشتراك بالصندوق تعبئة نموذج االشتراك باإلضافة إلى توقيع مذكرة املعلومات الصندوق واملستندات الخاصة باالشتراك في
الصندوق وتسليمها إلى مدير الصندوق ملحوبة باملبلغ الالزم لالشتراك.
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إجراءات االسترداد:
 يةوز ملالك الوحدات طلب استرداد كل أو جزء من الوحدات الخاصة به وذلك من خالل استكمال وتوقيع نموذج االسترداد واملستندات الخاصة
ً
بالصندوق وتسليمة ملدير الصندوق وسوف يعتبر طلب االسترداد نافذا فقط في حال استالم مدير الصندوق لطلب االسترداد مستوف الشروط
املحددة.
 املبلغ املطلوب كحد أدنى لالشتراك هو  2,000ريال سعودي .والحد األدنى لالشتراك اإلضافي هو  500ريال سعودي .والحد األدنى لالسترداد هو 2,000
ريال سعودي وفي جميع األحوال يةب أن ال يقل الرصيد املستثمر من الوحدات في الصندوق عن  2,000ريال سعودي .وال يستطيع مالك الوحدات
نقل ملكيتها ألي طرف آخر.
 أقص ى فترة زمنية بين تسلم طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد ملالك الوحدات:
ً
ً
إذا تم استالم طلب ومبلغ االشتراك قبل الساعة  12:00ظهرا بتوقيت اململكة العربية السعودية في يوم التعامل فسيكون نافذا في نفس يوم التعامل
وفي حالة تم استالم ا لطلب او املبلغ بعد الوقت املحدد فسيتم معاملته على أنه طلب ليوم التعامل التالي .أما بالنسبة لطلبات االسترداد فيتم دفع
قيمة الوحدات املستردة ملالك الوحدات خالل أربعة أيام عمل من يوم التقويم املعتمد .ويتم تقديم الطلبات في شركة الشرق األوسط لالستثمار املالي
(ميفك كابيتال).
أقص ى فترة زمنية بين تسلم طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد ملالك الوحدات :
ً
ً
إذا تم استالم طلب ومبلغ االشتراك قبل الساعة  12:00ظهرا بتوقيت اململكة العربية السعودية في يوم التعامل فسيكون نافذا في نفس يوم التعامل وفي
حالة تم استالم الطلب او املبلغ بعد الوقت املحدد فسيتم معاملته على أنه طلب ليوم التعامل التالي .أما بالنسبة لطلبات االسترداد فيتم دفع قيمة
الوحدات املستردة ملالك الوحدات خالل أربع أيام عمل ليوم التقويم املعتمد .و يتم تقديم الطلبات في شركو الشرق األوسط لالستثمار املالي (ميفك
كابيتال).
د-



قيود التعامل في وحدات الصندوق:
مدير الصندوق ملتزم خالل إدارته لصندوق االستثمار بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة
املعلومات.
املبلغ املطلوب كحد أدنى لالشتراك هو 2,000ريال سعودي .والحد األدنى لالشتراك اإلضافي هو  2,000ريال سعودي والحد األدنى لالسترداد هو 2,000
ريال سعودي وفي جميع األحوال يةب أن ال يقل الرصيد املستثمر من الوحدات في الصندوق عن  2,000ريال سعودي .وال يستطيع مالك الوحدات
نقل ملكيتها ألي طرف آخر.

ه  -تأجيل/تعليق عمليات االسترداد:
يتم تأجيل طلبات االسترداد ليوم التعامل التالي في أي من الحاالت التالية:
 إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد ملالك الوحدات في أي يوم تعامل  %10أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق .وعلى مدير الصندوق
إتباع إجراءات عادلة ومنصفة نسبة وتناسب عند اختيار طلبات االسترداد املطلوب تأجيلها.
 يتم تعليق االشتراك أو استرداد الوحدات اذا طلبت الهيئة ذلك.
ال يجوزملديرالصندوق تعليق االشتراك أو استرداد وحدات الصندوق اال في الحاالت التالية:
 اذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالك الوحدات.
 إذا علق التعامل في السوق الرئيسية أو السوق املوازي (نمو) التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية أو األصول األخرى التي يملكها الصندوق ،إما بشكل
عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق.
االجراءات املتبعة من مديرالصندوق في حالة التعليق:
 التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية واملبررة مع مراعاة مصالح مالك الوحدات.
 مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مةلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة.
ً
 إشعار الهيئة ومالك الوحدات فورا بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق ،وإشعار الهيئة ومالك الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها
واالفصاح عن ذلك في املوقع االلكترون ملدير الصندوق واملوقع االلكترون للسوق.
 يحق للهيئة رفع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالح مالك الوحدات.
و  -اختيارطلبات االسترداد التي ستؤجل:
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في حال تأجيل االسترداد من الصندوق سيتم تنفيذ الطلبات بشكل تناسبي بحيث يتم تنفيذ كافة طلبات االسترداد على أساس تناسبي خالل يوم االسترداد
ونقل وتنفيذ كافة طلبات االسترداد التناسبية كأولوية بالنسبة لطلبات االسترداد املستلمة بخصوص دورة التقويم التالية مع مراعاة نسبة الحد األعلى
ً
 %10دائما.
ز  -األحكام املنظمة لنقل امللكية إلى أشخاص آخرين:
ال يقوم مدير الصندوق بخدمة تحويل ملكية الوحدات من شخص لشخص آخر.
ح  -الحد األدنى لقيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات اإلشتراك فيها أونقلها أو إستردادها :
الحد األدنى لإلشتراك هو  2,000ريال سعودي والحد األدنى لإلشتراك اإلضافي  500ريال سعودي ،والحد األدنى لإلسترداد هو  2,000ريال سعودي والحد
األدنى للرصيد املتبق هو  2,000ريال سعودي.
ط  -الحد األدنى املطلوب جمعة خالل فترة الطرح األولي:
 10مليون ريال سعودي
إجراءات مديرالصندوق في حال إنخفاض صافي قيمة أصول الصندوق إلى أقل من  10ماليين ريال سعودي:
ً
سيقوم مدير الصندوق باتخاذ االجراءات التلحيحية الالزمة وإشعار هيئة السوق املالية فورا في حال إنخفاض قيمة أصول الصندوق ألقل من 10
ماليين ريال سعودي .يقوم مدير الصندوق خالل ستة أشهر من تاريخ اشعار الهيئة بتوفير إستثمارات إضافية في الصندوق.

 )11سياسة التوزيع :
أ-

سياسة توزيع األرباح :
لن يتم توزيع أرباح على مالك وحدات الصندوق ويعتبر الصندوق من صناديق النمو الرأسمالي حيث يتم إعادة إستثمار أي توزيعات من الشركات
املستثمر بها أو أي دخل صافي في الصندوق ولن يتم دفعه كتوزيعات أرباح على الوحدات وسنعكس إعادة إستثمار هذه التوزيعات والدخل في قيمة وسعر
الوحدة.

ب  -تاريخ التوزيع التقريبي:
ال ينطبق.
ج  -كيفية توزيع األرباح:
ال ينطبق.

 )12تقديم التقاريرإلى مالكي الوحدات:
أ-

سيعد مدير الصندوق التقارير السنوية (بما في ذلك البيان ربع السنوي والقوائم املالية االولية والسنوية املراجعة) والتقارير السنوية املوجزة وتقديمها
ملالك الوحدات عند الطلب دون أي مقابل.

ً
ب  -سيتم إتاحة التقارير السنوية ملالك الوحدات خالل مدة ال تتةاوز ( )90يوما من نهاية فترة التقرير وذلك من خالل الوسائل املحددة في شروط وأحكام
الصندوق ومذكرة املعلومات وفي املوقع اإللكترون ملدير الصندوق واملوقع اإللكترون للسوق.
ج-

ً
سيعد مدير الصندوق القوائم املالية االولية وإتاحتها للجمهور خالل ( )30يوما من نهاية فترة التقرير وذلك في األماكن وبالوسائل املحددة في شروط وأحكام
الصندوق ومذكرة املعلومات وفي املوقع اإللكترون ملدير الصندوق واملوقع اإللكترون للسوق.

 )13سجل مالكي الوحدات:
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ً
ً
أ  -يقوم مدير الصندوق بحفظ سجل بمالك الوحدات في اململكة .ويعد سجل مالك الوحدات دليال قاطعا على ملكية الوحدات املثبتة فيه.
ب  -كما سيتم تقديم السجل الخاص بأي مالك للوحدات ً
مةانا ،عند طلبه من خالل شركة الشرق األوسط لالستثمار املالي.

 )14اجتماعات مالكي الوحدات:
أ-

الظروف التي تستدعي إجتماع مالكي الوحدات:
 طلب مدير الصندوق إجتماع ملالك وحدات الصندوق.
 طلب مكتوب من مالك الوحدات أو أمين الحفظ ملدير الصندوق.

ب  -إجراءات الدعوة الى عقد إجتماع ملالكي وحدات الصندوق:
 يةب على مدير الصندوق تلبية هذه الطلبات في حال كان الطلب مقدم من أمين الحفظ أو من يملك  %25على األقل من قيمة وحدات الصندوق من
مالك الوحدات مةتمعين أو منفرديين خالل ( )10من تاريخ إستالم الطلب الكتاب .
 سيقوم مدير الصندوق بدعوة مالك الوحدات في الصندوق وذلك عن طريق اإلعالن في موقعة اإللكترون وموقع واملوقع االلكترون للسوق ,و بإرسال
إشعار كتاب إلى مالك الوحدات وأمين الحفظ:
 قبل  10ايام على األقل من األجتماعً
 بمدة ال تزيد عن ( )21يوما قبل اإلجتماع.ً
 يكون اإلجتماع صحيحا ومكتمل النصاب في حال حضر لإلجتماع مةتمعين  %25على األقل من قمية وحدات الصندوق.


ج-

إذا لم يستوفي النصاب فيةب على مدير الصندوق الدعوة إلجتماع ثان وذلك عن طريق اإلعالن في موقعة اإللكترون واملوقع االلكترون للسوق
ً ً
وبإرسال إشعار كتاب إلى مالك الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد االجتماع الثان بمدة ال تقل عن  5أيام ،ويعد اإلجتماع الثان صحيحا أيا كانت
نسبة الوحدات املمثلة في الصندوق.

حقوق التصويت ملالكي الوحدات:
 يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالك الوحدات.
 يحق لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد عن كل وحدة يمتلكها في الصندوق.
ً
 يتم عقد اجتماعات مالك الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا للضوابط التي تضعها
الهيئة.

 )15حقوق مالكي الوحدات:

أ-







قائمة بحقوق مالك الوحدات:
الحصول على نموذج تأكيد اإلشتراك في الصندوق.
ً
تكون الوحدات املشترك بها ملكا ملالك الوحدات الذي إشترك في الصندوق.
يحق ملالك الوحدات ممارسة حقوقه املرتبطة بالوحدات بما في ذلك على سبيل ال الحصر حقوق التصويت في إجتماعات مالك الوحدات.
الحصول على بيان سجل الوحدات السنوي الخاص بإستثمار مالي في الوحدات في الصندوق بما في ذلك جميع الحركات التي تمت على الوحدات .
ً
الحصول على التقارير السنوية املوجزة واألولية املعدة من قبل مدير الصندوق عند الطلب (علما بأنها سوف تكون متوفرة في املوقع اإللكترون ملدير
الصندوق واملوقع االلكترون للسوق).
ً
الحصول على قوائم مالية املراجعة للصندوق عند الطلب (علما بأنها سوف تكون متوفرة في املوقع اإللكترون ملدير الصندوق واملوقع االلكترون
للسوق).
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املوافقة على التغيرات الرئيسية في شروط وأحكام الصندوق.
استرداد الوحدات قبل سريان أي تغيير في شروط واحكام الصندوق دون فرض اي رسوم استرداد.
الدعوة إلى عقد إجتماع مالك الوحدات.

ب  -سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت املرتبطة بأصول الصندوق:
يفوض مالك الوحدات مدير الصندوق ملمارسة جميع حقوق املستثمرين بما في ذلك حقوق التصويت وحضور الجمعيات العمومية للشركات
املستثمر بها.

 )16مسؤولية مالكي الوحدات:

ً
يكون مالك الوحدات مسؤوال عن خسارة استثماره في الصندوق أو جزء منه .و لكنه غير مسؤول عن ديون والتزامات الصندوق.

 )17خصائص الوحدات:
سيقوم مدير الصندوق بإصدار نوع واحد من الوحدات ,وتمثل كل وحدة حصة مشتركة متساوية في الصندوق .إجمالي قيمة الوحدات املصدرة يمثل
إجمالي صافي قيمة الصندوق.

 )18التغييرات في شروط وأحكام الصندوق:
أ-

بيان باألحكام املنظمة لتغييرشروط وأحكام الصندوق واملو افقات واإلشعارات

مع مراعاة موافقة مةلس إدارة الصندوق و لجنة الرقابة الشرعية ،يةوز ملدير الصندوق تعديل شروط وأحكام الصندوق شريطة أن يحصل مدير الصندوق
على موافقة مالك الوحدات بموجب قرار صندوق عادي في الصندوق على التغييرات التالية:
التغيير املهم في أهداف الصندوق أو طبيعته أو فئته؛
التغيير الذي يكون له تأثير في درجة املخاطر للصندوق ؛
التغيير الذي يزيد إجمالي املدفوعات التي َّ
تسدد من أصول الصندوق بشكل جوهري.
التغيير الذي يكون له تأثير سلبي أو جوهري في حقوق مالك الوحدات فيما يتعلق بالصندوق.
أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.
باإلضافة إلى ما سبق ،يةوز ملدير الصندوق تعديل الشروط واألحكام بعد إشعار الهيئة ومالك الوحدات,
ُ
ب  -بيان اإلجراءات التي ستتبع لإلشعار عن أي تغييرات في شروط وأحكم الصندوق.
سيتم اإلشعار والحصول على موافقة الهيئة ومالك الوحدات قبل عمل أي من التغييرات الواردة في الفقرة أ
وذلك قبل ( )10أيام من سريان التغيير فيما عدا ما ذكر أعاله يةوز ملدير الصندوق إجراء أي تغييرا يراه مناسب  ،كما يلتزم مدير الصندوق باإلفصاح عن
جميع التغييرات في شروط وأحكام الصندوق في التقارير السنوية الخاصة بالصندوق حسب متطلبات الئحة صناديق االستثمار.

 )19إنهاء صندوق اإلستثماروتصفيته:

أ-

يتم انقضاء الصندوق في أي من الحاالت التالية:
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ً
ً
 إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق ,فيةب عليه إشعار الهيئة ومالك الوحدات كتابيا برغبته في ذلك قبل مدة ال تقل عن ( )21يوما منالتاريخ املزمع إنهاء الصندوق فيه ,دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.
ً
إذا كانت مدة الصندوق محددة وفقا لهذه الشروط واألحكام فيةب على مدير الصندوق إنهاء الصندوق العام فور انتهاء تلك املدة ,وإشعار الهيئةً
ً
ومالك الوحدات كتابيا قبل انتهاء مدة الصندوق بمدة ال تقل عن ( )21يوما.
ً
عند حصول حدث معين ,يتم إشعار الهيئة ومالك الوحدات كتابيا خالل ( )5أيام من وقوع الحدث الذي يوجب إنهاء الصندوق.في حال عدم استيفاء املتطلب إذا كان صافي قيمة اصول الصندوق يقل عن ( )10ماليين ريال سعودي الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه( )10ماليين ريال سعودي أو مايعادلها ملا ينبغى جمعة خالل مدة الطرح األولي من أشتراكات املستثمرين حتى تاريخ 2018/12/31م .فإنه يةب على مدير
الصندوق اتخاذ االجراءات التلحيحية االزمة املحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة امللعلومات لضمان استيفاء املتطلب خالل ( )6أشهر،
يةب إشعار الهيئة فورا ,ويةب على مدير الصندوق إنهاء الصندوق وإشعار الهيئة ومالك الوحدات بذلك.

ب  -يتم انقضاء الصندوق في أي من الحاالت التالية:
سيقوم مدير الصندوق البدء في إجراء تصفية الصندوق فور انتهائه ،وذلك دون االخالء بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.-سيقوم مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكترون واملوقع اإللكترون للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته.

ج-

في حال انتهاء مدة الصندوق ،ال يتقاض ى مديرالصندوق أي أتعاب تخصم من أصول الصندوق

 )20مديرالصندوق:
ً
يعد مدير الصندوق مسؤوال عن التزام أحكام الئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب
ً
أحكام االئحة والئحة االشخاص املرخص لهم .ويعد مدير الصندوق مسؤوال تةاه مالك الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو
اهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره املتعمد.
أ-

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

ب  -ترخيص هيئة السوق املالية :رقم  06029 -37الصادر بتاريخ1427/6/21 :هـ.

ج-

عنوان مدير الصندوق :شركة الشرق األوسط لالستثمار املالي ،سجل تةاري رقم  1010237038بتاريخ 1428/8/2هـ ،وعنوانها الرئيس ي هو برج ميفك
 7702طريق امللك فهد ،امللقا ،الرياض  13524الدور السابع ،هاتف )+966 11 2186666( :فاكس )+966 11 2186701( :هاتف مةان .)8001263342( :

د-

عنوان املوقع اإللكترون ملدير الصندوقwww.mefic.com.sa :

ه-

رأس املال املدفوع 400 :مليون ريال.

و-

املعلومات املاليه ملديرالصندوق:
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السنة
اإليرادات باملليون ريال سعودي
األرباح باملليون ريال سعودي

ز-








2020
38.6
)(44.4

مهام مديرالصندوق وواجباته ومسؤولياته:
إدارة الصندوق.
إدارة عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارة للصندوق.
طرح وحدات الصندوق.
التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وإكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.
وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق ،وضمان سرعة التعامل معها.
االلتزام بطلبات املوافقة واالشعارات املقدمة للهيئة الصادرة من الئحة صناديق االستثمار عند الطلب.
تطبيق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام وتزويد الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.

..
ح-

أي انشطة عمل أو مصالح أخرى ملديرالصندوق تمثل أهمية جوهرية ،أو من املمكن أن تتعارض مع أنشطة الصندوق:
ال يوجد اي تعارض

ط  -تعين مديرصندوق من الباطن:
يةوز ملدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو اي من تابعية بالعمل مدير للصندوق من الباطن الي صندوق استثمار يديرة مدير الصندوق .حيث
ال يوجد أي مهمة أو صالحية تتعلق بعمل الصندوق بأنه سيقوم بتكليف طرف ثالث.
ي-







صالحية الهيئة في عزل مديرالصندوق واستبدالة:
ً
يحق لهيئة السوق املالية عزل مدير الصندوق أو إستبداله واتخاذ أي اجراء تراه مناسبا لتعيين مدير صندوق بديل وذلك في الحاالت التالية:
توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم.
إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبة أو تعليقة من قبل الهيئة.
تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة.
ً
إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل تراه جوهريا بإلتزام النظام أو لوائحة التنفيذية.
وفاة مدير املحفظة اإلستثماريه الذي يدير الصندوق أو عجزه أو إستقالته مع عدم وجود شخص أخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة
أصول الصندوق.
ً
أي حالة آخرى ترى هيئة سوق املالية بناء على أسس معقولة انها ذات أهمية جوهرية.

 )21مشغل الصندوق:
أ-

ب-

اسم مشغل الصندوق :وعنوانه ،ورقم ترخيصه الصادرمن الهيئة:
مشغل الصندوق هو شركة الشرق األوسط لالستثمار املالي (ميفك كابيتال) ( مشغل الصندوق ).
رقم الترخيص الصادر عن هيئة سوق املالية ،وتاريخه:
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ترخيص مشغل الصندوق :شركة الشرق األوسط لالستثمار املالي (ميفك كابيتال) هي شركة سعودية مسجلة بموجب السجل التةاري رقم
ً
 1010237038ومرخصة من قبل هيئة السوق املالية كمؤسسة في السوق املالية بموجب ترخيص رقم  06029-37ملزاولة أعمال األوراق املالية وفقا
لألنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق املالية.

ج-

عنوان مشغل الصندوق :
االسم

 :شركة الشرق األوسط لالستثمار املالي (ميفك كابيتال)

العنوان

 :برج ميفك  7702طريق امللك فهد
 :حي امللقا
 :الدور السابع
 :الرياض 13524
 :اململكة العربية السعودية
www.mefic.com.sa :

املوقع اإللكترون

األدواراألساسيىة ملشغل الصندوق ومسؤولياته:

د-

أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

يةب على مشغل الصندوق ،فيما يتعلق بالصندوق ،أداء جميع الواجبات وااللتزامات اإلدارية املطلوبة بموجب لوائح صناديق االستثمار وغيرها من
الواجبات التي قد تكون ضرورية من أجل تنفيذ وتحقيق أغراض الصندوق وسياساته وأهدافه .من بعض مهام مشغل الصندوق (على سبيل املثال
ال للحصر):
تشغيل الصندوق
إعداد سجل بمالك الوحدات
االحتفاظ بالدفاتر والسجالت وسجل الوحدات املصدرة وامللغاة ورصيد الوحدات القائمة
توزيع األرباح على مالك الوحدات
تنفيذ عمليات اشتراك واسترداد الوحدات
تقييم أصول الصندوق
تسعير الوحدات ويعد مسؤوال عن اي تقييم او تسعير خاط
حق مشغل الصندوق في تعيين مشغل صندوق من الباطن:
ال ينوي مدير الصندوق تعيين أو تكليف مشغل صندوق من الباطن

ه-

ً ً
املهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفا ثالثا فيما يتعلق بصندوق االستثمار:
ال ينوي مشغل الصندوق تفويض أي من واجباته أو التزاماته ألي طرف ثالث

و-

 )22أمين الحفظ:

أ-

اسم أمين الحفظ:
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شركة البالد املالية.

ب  -رقم الترخيص الصادرعن هيئة السوق املالية ،وتاريخة:
شركة البالد لالستثمار ،وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة بموجب السجل التةاري رقم  1010240489ومرخصة من قبل هيئة السوق
املالية كشخص مرخص له بموجب ترخيص رقم  37-38100كأمين حفظ لحيازة ملكية أصول الصندوق.
ج-

عنوان أمين الحفظ:
املركز الرئيس ي طريق امللك فهد
ص .ب  140الرياض 11411
هاتف 0112039888 :فاكس.0112039899 :
عنوان املوقع االلكتروني ألمين الحفظ:
www.albilad-capital.com

د-


بيان األدواراألساسية ألمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته:
ً ً
ً
ً
مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار ,سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا بموجب أحكام هذه الئحة
ً
صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص املرخص لهم .ويعد أمين الحفظ مسؤوال تةاه مدير الصندوق ومالك الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة
بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره املتعمد.
ً
مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالك الوحدات ,وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق
بحفظ أصول الصندوق .

ه-

حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن:
ً
ً
يةوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث بالعمل أمينا للحفظ أو اي من تابعيه بالعمل أمينا للحفظ من الباطن.



و-

ً ً
املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا ثالثا فيما يتعلق بصندوق االستثمار
يةوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه املرخصين بممارسة نشاط الحفظ بالعمل ً
أمينا للحفظ من الباطن ،ويدفع أمين
الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة.

ز  -حكم عزل أمين الحفظ أو إستبدالة:
ً
يحق لهيئة السوق املالية عزل أمين الحفظ وإستبدالة واتخاذ أي اجراء تراه مناسبا في حال وقوع اي من الحاالت التالية:
 توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بموجب الئحة األشخاص الرخص لهم.
 إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
 تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.
ً
 إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل بشكل تراه جوهريا بإلتزام النظام أو لوائحة التنفيذية.
 أي حالة أخرى ترى الهيئة – ً
بناء على أسس معقولة – أنها ذات أهمية جوهرية.
يحق ملديرالصندوق عزل أمين الحفظ وإستبدالة في الحاالت التاليه:
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يةوز ملدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشعار كتاب إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالك الوحدات ويةب اشعار
ً
الهيئة ومالك الوحدات بذلك فورا وبشكل كتاب .
ً
ً
االفصاح فورا في املوقع اإللكترون ملدير الصندوق واملوقع اإللكترون للسوق عن قيامة بعزل أمين حفظ بديال للصندوق.
ً
في حالة عزل أمين الحفظ يةب تعين بديال له خالل  30يوم من تاريخ من تاريخ إستالم أمين الحفظ املعزول اإلشعار الكتاب  ,وعلى أمين الحفظ
املعزول التعاون بشكل كامل في نقل املسؤوليات وأصول الصندوق إلى أمين الحفظ الجديد.

 )23مجلس إدارة الصندوق:
يتم اإلشراف على الصندوق من قبل مةلس إدارة للصندوق يعينه املدير .يعين كل عضو ملدة ثالث سنوات .األعضاء املنقضية فترة عملهم مرشحون
للتعيين مرة أخرى.
أ-

يتكون مةلس إدارة الصندوق على النحو التالي:

جنسية
العضو

اسم العضو
إبراهيم عبد هللا
الحديثي

طبيعة العضوية
(عادي/مستقل)

املنصب الحالي

عالقة األعمال بالصندوق إن وجدت

سعودي

رئيس مةلس إدارة الصندوق

الرئيس التنفيذي

موظف في شركة الشرق األوسط لالستثمار املالي

عبدالرحيم عبدهللا
التويةري

سعودي

عضو مستقل

الرئيس التنفيذي لشركة ميزات للتطوير

ال يوجد

رائد أحمد آل رحمة

سعودي

عضو مستقل

مستشار في شركة Effect Advisory

ال يوجد

ب  -مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
اسم العضو

إبراهيم عبد هللا الحديثي

عبدالرحيم عبدهللا التويةري

رائد أحمد آل رحمة

املؤهالت العلمية
خبرة تةاوزت  30سنة في مناصب قيادية:
األمانة العامة ملجلس التعاون الخليجي ابتداء من مدير مالي للشؤون العسكرية  .1983إلى مدير إدارة االستثمار عام .2009
ميفك كابيتال :العضو املنتدب من عام  2009حتى تاريخه
حيث تشكلت لديه خبرة في اإلدارة املالية واالستثمارية من خالل املناصب التي شغلها ،ويحمل مؤهل علمي بكالوريوس محاسبة  -جامعة
امللك سعود
ً
ً
حاصل على بكالوريوس في الهندسة امليكانيكية من جامعة امللك سعود .تتةاوز خبرته العشرين عاما .عمل في أرامكو السعودية ويشغل حاليا
منصب الرئيس التنفيذي لشركة ميزات للتطوير.
خبرة تةاوزت عشر سنوات بدأت في بنك ساب عام (2002م2004/م) ثم مةموعة الرحمة لالستشارات املالية واالقتصادية (2004
)2007/وبعد ذلك الخبراء العرب كابيتال كرئيس تنفيذي(  )2010/2007وحاليا من عام 2010م يشغل منصب رئيس شركة التأثير
االستشارية حيث يحمل مؤهل ماجستير مالية من جامعة نوتنقهام اململكة املتحدة.
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ج  -أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق:
تشمل مسؤوليات أعضاء مةلس إدارة الصندوق ،على سبيل املثال ال الحصر ،اآلت :
 .1املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها.
ً
ً
مناسبا ،املصادقة على أي تضارب مصالح يفلح عنه املدير وفقا لالئحة صناديق االستثمار.
 .2اإلشراف ،ومتى كان ذلك
 .3االجتماع مرتين ً
سنويا على األقل مع مسئول املطابقة وااللتزام (لجنة املطابقة وااللتزام) لدى املدير ومسئول التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب
لديه ،للتأكد من التزام املدير بةميع اللوائح واألنظمة املتبعة.
 .4إقرار أي توصية يرفعها املصف في حالة تعيينه.
 .5التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق بالئحة صناديق االستثمار ،وكذلك التزامها بقرارات وتوجيهات وضوابط لجنة الرقابة الشرعية
للصندوق.
 .6التأكد من قيام املدير بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالك الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق ،وأحكام الئحة صناديق االستثمار مع األخذ في
االعتبار قرارات لجنة الرقابة الشرعية.
 .7العمل بأمانة وملصلحة صندوق االستثمار ومالك الوحدات فيه.
 .8املوافقة على تفويض الصالحيات للمدير للقيام بدور املستشار ،ومدير فرعي ،وأمين حفظ ،و وص ي ،و وكيل أو وسيط وفقا ملوافقة هيئة سوق املال.
 .9املوافقة على تفويض املدير للقيام بخدمات مسك الدفاتر ،واالشتراك ،واالسترداد ،والبيع والشراء ،والتحويالت املالية ،وعلى إعالم وتأكيد
املعلومات عن األرصدة في الرد على استفسارات حملة الوحدات االستثمارية.
 .10املوافقة على تعيين مراجع الحسابات.
د  -تفاصيل مكافآت أعضاء مةلس اإلدارة:
يتقاض ى أعضاء مةلس إدارة الصندوق املستقلون مكافأة مقطوعة تقدر بـ 20,000ريال وهي عبارة عن  10,000ريال عن كل جلسة لكل عضو وهي عباره
عن مكافاة لحضور الجمعيه التي تعقد مرتين في السنه .هذه املكافأة مضمنة في الرسوم اإلدارية للصندوق.
ه-
و-

ال يوجد أي تعارض محتمل أو محقق مع مصالح عضو مةلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.
اعضاء مةلس إدار الصندوق ذي العالقة بةميع الصناديق االخرى.
اسم العضو

إبراهيم عبد هللا الحديثي

طبيعة العضوية
(عادي/مستقل)

رئيس مةلس إدارة الصندوق

عبدالرحيم التويةري

عضو مستقل

رائد أحمد آل رحمة

عضو مستقل

عضوية االعضاء بمجالس صناديق اخرى
.1
.2
.3
.4
.5

صندوق ميفك للمرابحه
صندوق ميفك ريت.
صندوق ميفك املرن لالسهم السعودية
صندوق مفيك بورتو للتطوير.
صندوق برج مفيك

.1
.2
.3
.4
.5

صندوق ميفك للمرابحه
صندوق ميفك ريت.
صندوق ميفك املرن لالسهم السعودية
صندوق مفيك بورتو للتطوير.
صندوق برج مفيك

 )24لجنة الرقابة الشرعية:
تم تعيين شركة دار املراجعة الشرعية من قبل مدير الصندوق كمستشار شرعي لإلشراف وتقديم املشورة بشأن توافق الصندوق مع الضوابط
ً
واملعايير الشرعية واعتمادها ،تتخذ دار املراجعة الشرعية من الشرق األوسط مقرا لعملياتها كما تملك شبكة تتألف من ( )33مستشار شرعي حول
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العالم لتغطية األسواق التي تتركز فيها األنشطة املتوافقة مع املعايير الشرعية مثل :ماليزيا ،اململكة العربية السعودية ،الجزائر ،مصر ،قطر،
اإلمارات ،السودان ومملكة البحرين.
شركة دار املراجعة الشرعية مرخصة من قبل مصرف البحرين املركزي من أجل توفير خدمات التدقيق الشرعي ،والهيكلة ،واملراجعة واإلعتماد
(الفتوى) ،وخدمات اإلشراف والرقابة الشرعية .لجنة الرقابة الشرعية التي قامت بمراجعة الصندوق هو الشيخ محمد أحمد سلطان .وسقوم الدار
بالرقابة الشرعية وإجراء التدقيق الشرعي السنوي على عمليات واتفاقيات الصندوق لتؤكد ملجلس اإلدارة بأن عمليات الصندوق واستثماراته
متوافقة مع الضوابط واملعايير الشرعية.
أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ،ومؤهالتهم:
الشيخ/محمد أحمد السلطان حاصل على شهادة املاجستير العاملية في الفقه وأصول الفقه من جامعة أحسن العلوم بباكستان .وشهادة البكالوريوس
في العلوم اإلسالمية من جامعة دار العلوم بباكستان تحت إشراف العالم الشهير املفتي محمد تق عثمان .
 10سنوات من الخبرة كمستشار شرعي وأكاديمي في الصناعة املصرفية اإلسالمية.
الشيخ محمد يقود فريق عمل إدارة االستشارات الشرعية في الدار بما يتمتع به من علم غزير في الفقه والتمويل اإلسالم  .تكمن خبرته في إعادة
تصميم املنتةات التقليدية ،وهيكلة صناديق االستثمار ،كما تمتد خبرته إلى القطاع املصرفي والتأمين مع ضمان سرعة إجراء عملية املوافقة
وتخصيص حلول فريدة وعملية في إدارة الفتوى.

أ-

ب  -أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية:
لجنة الرقابة الشرعية:
تقوم الهيئة بمراجعة جميع املستندات املقدمة إليها ،باإلضافة الى االتفاقيات املتعلقة بالصناديق وذلك بموجب كتاب موجه من مدير الصندوق الى
ً
لجنة الرقابة الشرعية  ،وفي حال تطابقت جميع املتطلبات ذات العالقة وفقا لتقدير لجنة الرقابة الشرعية  ،فسيتم اصدار شهادة شرعية تشكل رأي
الهيئة كما تم تفسيره من قبلها في ضوء الفقه اإلسالم -بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر املعايير الشرعية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية -إال أن املصادقة القانونية والتحقق من الوثائق املقدمة ستكون مسؤولية مدير الصندوق وحدها.
اإلستشارات الشرعية:
تقديم خدمات اإلستشارات الشرعية ملدير الصندوق بما في ذلك تقديم املشورة بشأن العمليات واإلطار التنظيمي لإلجراءات والرد على االستفسارات
الشرعية ملوظف الشركة و/أو عمالئها فيما يخص الصناديق .كذلك تقديم اإلرشادات ،مشاركة معلومات بشأن أحكام شرعية سابقة ،أفضل
املمارسات ،واآلراء التي تخص القرارات الصادرة من العلماء والتطبيقات املمكنة عليها في الشريعة.
التدقيق الشرعي:
هذه الخدمة تتضمن إجراء مراجعة سنوية ملدى التزام الصندوق بتطبيق املعايير الشرعية ،وتحتوي على مراجعة االنشطة املالية ،ووثائقها والقوائم
املالية ذات الصلة ،وذلك من أجل فحص مدى االلتزام باملعايير الشرعية وإصدار تقرير املراجعة املتعلق باملعايير الشرعية
ج-

د-









ً
مكافأة لجنة الرقابة الشرعية بحد أعلى  30,000ريال سعودي سنويا ،وهي متضمنة في املصاريف اإلدارية األخرى التي ال تتعدى  %0.5من صافي قيمة
ً
أصول الصندوق سنويا.
املعايير املطبقة لتحديد شرعية األصول املعدة لالستثمار:
الضابط األول – طبيعة النشاط:
ً
يةب أن يقتصر االستثمار على الشركات التي يكون غرضها مباحا مثل إنتاج السلع والخدمات النافعة في مةال الزراعة والصناعة والتةارة وغيرها
ً
وال يةوز االستثمار في الشركات التي يكون مةال نشاطها الرئيس ي واحدا أو أكثر مما يلي على سبيل املثال ال الحصر:
ممارسة األنشطة املالية التي ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية مثل املصارف التقليدية التي تتعامل بالفائدة أو األدوات املالية املخالفة ألحكام
الشريعة اإلسالمية وشركات التأمين التقليدية.
إنتاج وتوزيع الخمور أو الدخان وما في حكمهما.
إنتاج وتوزيع لحم الخنزير ومشتقاته.
إنتاج وتوزيع األسلحة.
إنتاج وتوزيع اللحوم غير املزكاة.
إدارة صاالت القمار وإنتاج أدواته.
إنتاج ونشر أفالم الخالعة وكتب املجون واملجالت والقنوات الفضائية املاجنة ودور السينما.
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 املطاعم والفنادق وأماكن اللهو التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غيره.
 أي نشاط آخر تقرر لجنة الرقابة الشرعية عدم جواز االستثمار فيه.
 اليةوز أن يستثمر الصندوق أو يستحوذ على سندات تقليدية ،أسهم ممتازة ،أدوات مالية قائمة على أسعار الفائدة مثل الخيارات ،عقود
املستقبليات ،عقود املناقلة أو األدوات املالية الشبيهة ،و من غير املسموح للصندوق القيام ببيع لألسهم على الهامش للشركات املستثمر فيها ،عدا
ً
في حالة هيكلتها على أسس متوافقة شرعا و معتمدة من املستشار الشرعي للصندوق.























الضابط الثان – النقود والديون:
ً
ال يةوز االستثمار في أسهم شركات يزيد فيها مةموع األصول السائلة (النقد وما يوازيه ،زائدا الحسابات املدينة ) عن ( )%70من القيمة السوقية
للشركة.
الضابط الثالث – القروض:
ً
ً
ال يةوز االستثمار في أسهم شركة تكون القروض الربوية – وفقا مليزانيتها – أكثر من ( )%33من القيمة السوقية للشركة علما بأن االقتراض بأسعار
ً
الفائدة يعتبر غير مسموح به مهما كان حجم املبلغ املقترض ،وتم تقرير الثلث ألن الثلث هو حد الكثرة أخذا من حديث سعد بن أب وقاص رض ي هللا
عنه في الوصية ملا أراد أن يوص ي بماله كله قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :الثلث والثلث كثير فدل على أن حد الكثرة هو الثلث فالثلث وما
ً
زاد عنه كثير فإذا كانت القروض على الشركة ثلثا فأكثر فإنه يمنع شراء أسهمها ألن الحرام في أصول الشركة كثير فال يعفى عنه ،ومةموع الديون
تتضمن كافة أشكال القروض الربوية مثل السندات التحويلية ،الديون خارج امليزانية ،األسهم املمتازة و الخطوط اإلئتمانية غير الداخلة ضمن
أشكال التمويالت االسالمية
الضابط الرابع – استثمار السيولة:
تحتفظ كثير من الشركات بسيولة تستثمرها في أدوات مالية كودائع بنكية أو أوراق مالية بفائدة ربوية ،فإذا كانت هذه الودائع واألوراق املالية تزيد
ً
نسبتها عن ( )%33من القيمة السوقية للشركة فإنه يمنع االستثمار في أسهمها علما بأن األوراق املالية الربوية أو اإليداع في حسابات ربوية ال يةوز
ً
ً
شرعا مهما كان حجم املبلغ املستثمر و يعتبر الدخل الناتج عنها محرما و يخضع للتطهير الشرعي ،ولتحديد تلك النسب املئوية يتم الرجوع إلى آخر
ميزانية للشركة أو املركز املالي املدقق.
الضابط الخامس – نسبة الدخل غير املشروع:
ً
ال يةوز التعامل في أسهم شركات يزيد فيها الدخل غير املشروع من مختلف املصادر عن ( )%5من الدخل الكلي للشركة سواء كانت هذه املصادر من
فوائد ربوية أم من مصادر أخرى غير مباحة ،تةدر اإلشارة إلى أن النقد غير املستثمر أو السيولة يةب اإلحتفاظ بهما في إيداعات غير خاضعة
ألسعار الفائدة أو في صفقات مرابحة قصيرة األجل.
الضابط السادس – التطهير:
يةب تةنيب الدخل غير املشروع وإيداعه في حساب خاص لصرفه في األعمال الخيرية بعد أخذ موافقة املستشار الشرعي ،ويتم التطهير حسب
الخطوات اآلتية:
تحديد مقدار الدخل غير املشروع لكل شركة تم االستثمار فيها.
تقسيم مقدار الدخل غير املشروع للشركة على العدد الكلي ألسهمها للحصول على حصة السهم من الدخل غير املشروع.
ضرب ناتج القسمة في عدد أسهم الشركة التي تم االستثمار فيها ليتم حساب إجمالي الدخل غير املشروع الناتج من االستثمار في الشركة.
تكرار نفس الخطوات لكل شركة تم االستثمار فيها.
ضم الدخل غير املشروع لجميع الشركات التي تم االستثمار فيها وتحويله إلى حساب األعمال الخيرية.
الضابط السابع – أدوات وطرق االستثمار:
ال يةوز بيع وشراء األسهم بأي أداة من األدوات االستثمارية التالية:
عقود املستقبليات .FUTURES
عقود االختيارات .OPTIANS
عقود املناقلة .SWAP
األسهم املمتازة.
الضابط الثامن – الطروحات العامة األولية:
بالنسبة للطروحات األولية للشركات الجديدة والتي ينوي مدير الصندوق االستثمار فيها فإن التحليل الخاص بميزانيتها العمومية يةب أن يقسم
على صافي أصول الشركة.
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أما بالنسبة للشركات التي يتم تداول اسهمها مدة ربع سنة مالية على األقل ومدرجة في السوق ولها تاريخ تداول وقيمة سوقية ،فإن التحليل الخاص
بميزانيتها العمومية يةب أن يقسم على متوسط القيمة السوقية للشركة.
االجراءات املتبعة في حال عدم التو افق مع املعاييرالشرعية:
يةب تةنيب الدخل غير املشروع وإيداعه في حساب خاص لصرفه في األعمال الخيرية بعد أخذ موافقة املستشار الشرعي ،ويتم التطهير حسب
الخطوات اآلتية:
تحديد مقدار الدخل غير املشروع لكل شركة تم االستثمار فيها.
تقسيم مقدار الدخل غير املشروع للشركة على العدد الكلي ألسهمها للحصول على حصة السهم من الدخل غير املشروع.
ضرب ناتج القسمة في عدد أسهم الشركة التي تم االستثمار فيها ليتم حساب إجمالي الدخل غير املشروع الناتج من االستثمار في الشركة.
تكرار نفس الخطوات لكل شركة تم االستثمار فيها.
ضم الدخل غير املشروع لجميع الشركات التي تم االستثمار فيها وتحويله إلى حساب األعمال الخيرية.










 )25مستشاراالستثمار:
ال يوجد.

 )26املوزع:
ال يوجد .

 )27مراجع الحسابات:
أ-

اسم مراجع الحسابات:
شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه

ب  -عنوان مراجع الحسابات:
ص ب ، 69658 :الرياض 11557 ،اململكة العربية السعودية.
هاتف (+ 966-11) 2065333 :فاكس. (+ 966-11) 2065444 :
ج-

بيان األداور األساسية ملراجع الحسابات ومسؤولياته وواجباته:
ً
يقوم مراجع الحسابات بإعداد وتقديم ومراجعة القوائم املالية املرحلية والسنوية واملصادقة على القوائم السنوية وفقا ملعايير املحاسبة الصادرة
عن الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين.

د-

األحكام املنظمة إلستبدال مراجع الحسابات لصندوق االستثمار:
يحق ملدير الصندوق إستبدال مراجع الحسابات بعد الحصول على موافقة مةلس إدارة الصندوق ف الحاالت التالية:
في حال وجود إدعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك املنهي للمحاسب القانون في تأدية مهامة.
ً
إذا لم يعد مراجع الحسابات مستقال .
إذا قرر مةلس أدارة الصندوق أن مراجع الحسابات ال يملك املؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام املراجعة بشكل مرض.
ً
إذا طلبت الهيئة وفقا لتقديرها املحض تغير مراجع الحسابات املعين للصندوق.
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 )28أصول الصندوق:
أ  -بيان بأن أصول صندوق االستثمار محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح صندوق االستثمار:
ً
يقوم أمين الحفظ بحفظ أصول الصندوق لصالح الصندوق واململوك ملالك الوحدات في الصندوق ,والتعتبر هذه األصول ملكا ألمين الحفظ وليس
ً
له الحق التصرف بها إال وفقا لشروط وأحكام هذا الصندوق.
ب  -بيان يوضح أنه يةب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين:
يقوم أمين الحفظ بفصل أصول الصندوق عن باقي األصول الخاصة به أو الصناديق األخرى وعن اصول عمالئه االخرين التي يقوم بحفظ أصولها
منفصلين ,ويسجل أمين الحفظ األوراق املالية واألصول الخاصة بالصندوق بإسمة لصالح الصندوق وسيكون هناك حساب بنك خاص لصالح
الصندوق يقوم بفتحه أمين الصندوق في أحد البنوك املحلية ,ويقوم باإلحتفاظ بةميع السجالت الضرورية وغيرها من املستندات التي تؤيد تأديته
إللتزاماته التعاقدية.
ج-



بيان يوضح أن أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي ملالك الوحدات ملكية مشاعة .وال يةوز أن يكون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق
مـن البـاطن أو مشـغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من البـاطن أو مقـدم املشـورة أو املوزع ّ
أي مصـلحة في أصـول الصـندوق أو
مطالبـة فيمـا يتعلـق بتلـك األصـول:،

ان أصول صندوق االستثمار مملوكه بشكل جماعي ملالك الوحدات ملكيه مشاعه ,وال يةوز أن يكون مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو
أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع اي مصلحه في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك االصول ,إال إذا كان مدير الصندوق
ً
أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا لواحدات الصندوق ,وذلك في حدود ملكيته,
ً
أو كان مسموحا بهذه املطالبة بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأفلح عنها في هذه الشروط واالحكام أو مذكرة املعلومات.

 )29معالجة الشكاوى:
تتاح إجراءات معالجة الشكوى/الشكاوى للمشتركين ً
بناء على طلبهم وبدون مقابل .وبالنسبة للشكاوى املتعلقة بالصندوق ،يةوز للمشتركين االتصال
باملوظف املختص لدى املدير ،وعنوانه كاآلت :
شركة الشرق األوسط لالستثمار املالي
برج ميفك  7702طريق امللك فهد ،امللقا ،الرياض  13524الدور السابع
هاتف ، 00966-11-218-6666 :هاتف مةان ، 800-12-63342:فاكس:
بريد الكترون

+966 11 218 6668

Complaint@mefic.com.sa :

وفي حال تعذر الوصول الي تسوية أو لم يتم الرد خالل  7أيام عمل ،يحق للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة السوق املالية -إدارة شكاوى املستثمرين ،كما
يحق للمشترك إيداع الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية بعد مض ي مدة ( )90يوم تقويمي من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة ،إال إذا
اخطرت الهيئة مقدم الشكوى بةواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء املدة.
بما في ذلك الوسائل التي يمكن استخدامها لتقديم الشكاوي كاملوقع االلكترون ملدير الصندوق أو عنوان املكتب الرئيس ملـدير الصندوق.
ج -قائمة للمستندات املتاحة ملالك الوحدات ،تشمل شروط وأحكام الصندوق ،وملخص املعلومات الرئيسية ومذكرة املعلومات وكل عقد مذكور في
مذكرة املعلومات ،والقوائم املاليه ملدير الصندوق.
ط -إن أصول صندوق االستثمار مملوكه ملالك الوحدات مةتمعين (ملكيه مشاعة) ،وليس ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ
أو أمين الحفظ من الباطين أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها ،إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من
ً
ً
الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا لوحدات الصندوق ،وذلك في حدود ملكيته ،أو كان مسموحا بهذه
املطالبات بموجب أحكام هذه الالئحة ،وأفلح عنها في شروط وأحكام الصندوق وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.
ك -ال يوجد اي إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار وافقت عليها هيئة السوق املاليه .
24

أ-









سياسة مديرالصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت املرتبطة بأي أصول للصندوق العام الذي يديرة:
وضعت شركة ميفك كابيتال سياسة حقوق التصويت والضوابط االسترشادية لضمان اتخاذ القرارات التي يتم التصويت عليها بما يحقق املصلحة
الجماعية ملالك وحدات الصندوق وتحسين قيمة أصول العمالء على املدى الطويل .وسوف يعتمد مدير الصندوق في تطبيق هذه السياسة ،نفس
املستوى من العناية واملهارة الذي يبذله في إدارة صناديق االستثمار.
املوافقة على السياسة:
يتولى رئيس مةلس إدارة صندوق ميفك كابيتال مسؤولية املوافقة على سياسة حقوق التصويت هذه واإلشراف على تنفيذها بعد التشاور مع مسؤول
املطابقة وااللتزام .ويأت هذا التز ًاما بنص املادة  37من الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية .وقد فوض رئيس مةلس إدارة
الصندوق صالحيته هذه ملدير الصندوق ومسؤول املطابقة وااللتزام التخاذ القرارات بما يخدم مصالح مالك وحدات الصندوق.
املبادئ األساسية لسياسة حقوق التصويت:
ً
عموما في األوراق واألدوات املالية للشركات التي تمتاز بإدارتها الجيدة وتلتزم بضوابط الحوكمة املؤسسية الرشيدة.
يستثمر صندوق ميفك كابيتال
ً
ً
وبناء على ذلك ،يةوز ملدير الصندوق التصويت عموما مع إدارة الشركة في معظم املسائل.
يجوزملديرالصندوق اختياراالمتناع عن التصويت على االقتراحات:
التي تكون ذات طبيعة روتينية ليس لها تأثير يذكر على قيمة حقوق املساهمين.
التي يمكن أن تؤدي إلى تضارب مصالح محتمل.
التي ال يكون ملدير الصندوق ً
ً
واضحا منها.
موقفا
سلبا بأي اقتراح ،فإن الصندوق ّ
ولكن في الحاالت التي يرى فيها مدير الصندوق ومسؤول املطابقة أن حقوق مالك الوحدات سوف تتأثر ً
يصوت ضد
ذلك االقتراح.
الضوابط االسترشادية للتصويت:
تتعلق معظم االقتراحات املطروحة للتصويت – على سبيل املثال ال الحصر – بانتخاب أعضاء مةلس إدارة الشركة ،وتعيين مراجعي حسابات
خارجيين ،واملوافقة على برامج التعويضات واملكافآت  ،وتغيير الهيكل الرأسمالي للشركة.
ً
سوف يقوم مديرالصندوق بممارسة حقوق التصويت بهدف تحسين قيمة املحفظة ،آخذا في االعتبارما يلي:
حماية حقوق مالك وحدات الصندوق.
زيادة القيمة الحقيقية للشركة.
تحسين حوكمة الشركة وهيكليتها املالية.
إجراءات الشركة:
سوف يدعم مدير الصندوق قرارات منها على سبيل املثال االندماج وإجراءات الشركة األخرى التي يرى أنها تحقق مصلحة مالك الوحدات.
تغييرات هيكلة رأس املال:
سوف يدعم مدير الصندوق بشكل عام اقتراح أي تغيير في هيكلة رأس املال إذا ثبت لديه أن التغيير يحقق منفعة أو يلبي حاجة معقولة .ويمكن أن
ّ
يصوت مدير الصندوق ضد اقتراح إلصدار أسهم إضافية أو سندات دين ،إذا كان يرى أن تلك التغييرات سوف تؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة
حقوق املساهمين.
تعويضات اإلدارة:
سوف يؤيد مدير الصندوق اقتراحات تعويضات ومكافآت اإلدارة التي تؤدي إلى تتسق مع مصالح املساهمين واإلدارة على املدى الطويل .ولن يدعم
مدير الصندوق برامج التعويضات واملكافآت السخية املبالغ بها.

املسائل االجتماعية واألخالقية:
سوف يؤيد الصندوق االقتراحات التي يرجح أن تحقق منافع اجتماعية هامة وذلك في حال كانت االستثمارات املقترحة (املصروفات الرأسمالية
والتشغيلية) معقولة.
الحوكمة:
سوف يؤيد مدير الصندوق أي تدابير من شأنها تحسين جودة رقابة وإشراف مةلس اإلدارة ،بما في ذلك زيادة درجة استقاللية أعضاء مةلس اإلدارة
ومؤهالتهم.
مشاركة املساهمين:
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يرى مدير الصندوق أنه ينبغي إعطاء جميع املساهمين في الشركات التي يستثمر فيها مدير الصندوق فرصة للمشاركة في اجتماعات املساهمين بفعالية
وبشكل مدروس.
الشفافية:
سوف يدعم مدير الصندوق الشفافية في الشركات التي يستثمر فيها مدير الصندوق وإجراءات صنع القرار ،واإلفصاح عن املعلومات الضرورية
لتمكين املساهمين من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن املسائل املطروحة للتصويت ،وبشأن شراء أي ورقة مالية تصدرها الشركة أو االحتفاظ بها أو
بيعها.
املسائلة:
سوف يؤيد مدير الصندوق مسائلة إدارات الشركات التي يستثمر فيها مدير الصندوق أمام املساهمين .ويتوجب على اإلدارة  /أعضاء مةلس اإلدارة
التنفيذيين ومةلس اإلشراف  /أعضاء مةلس اإلدارة غير التنفيذيين ،اتخاذ قراراتهم ً
دائما بما يحقق مصلحة الشركة واملساهمين على املدى الطويل.
مسائل أخرى:
يتم التعامل مع أي مسائل أخرى تطرحها الشركة أو مساهمون آخرون ،بحسب كل حالة على حدة مع التركيز بشكل رئيس على تحقيق القيمة
للمساهمين.
إدارة السياسة:
ً
يكون قسم إدارة األصول لدى مدير الصندوق مسؤوال عن تنفيذ السياسة املعتمدة ،ويتولى مراقبة إجراءات الشركة واتخاذ القرارات بشأن كيفية
التصويت بالتشاور مع مسؤول املطابقة وااللتزام ،والتأكد من تنفيذ القرارات خالل الفترات الزمنية املحددة.
ً
كما يقوم باختيار أي ممثل ملمارسة حقوق التصويت .ويقوم مدير قسم إدارة األصول بتفويض املمثل املختار ،أو يختار ممثال آخر حسبما يراه
ً
مناسبا.

 )30معلومات أخرى:
أ-

سيتم تقديم السياسات واالجراءات التي ستتبع ملعالجة تعارض املصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي عند طلبها دون مقابل.

ب  -تكون الجهة القضائية املختصه بالنظر في أي نزاع ناش ئ من أو عن االستثمار في صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي هي لجنة الفصل في
منازعات األوراق املاليه.
ج-

املستندات املتاحة ملالك الوحدات:
-

شروط وأحكام الصندوق
القوائم املالية ملدير الصندوق

د-

ال يوجد أي معلومة أخرى معروفة أو ينبغي أن يعرفها مدير الصندوق أو مةلس أدارة الصندوق قد يطلبها مالكو الوحدات الحاليون أو املحتملون .

ه-

ال يوجد أي إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار توافق عليها هيئة السوق املالية ما عدا التي ذكرت في سياسات االستثمار وممارساته

 )31متطلبات المعلومات األضافية ألنواع معينة من الصناديق (صندوق أسواق النقد):
.1
.2
.3
.4

االشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن إيداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي.
مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بسعر االشتراك ،وأن قيمة الوحدات وإيراداتها قابلة للصعود والهبوط.
املنهجية التي سيتبعها مدير الصندوق لتصنيف استثمارات الصندوق أو األطراف النظرية التي سيتعامل معها الصندوق:
سيعتمد مدير الصندوق على تحليل أفضل العروض املتاحة في صفقات املرابحة املتوفرة من حيث العائد ومستوى املخاطر لضمان
تحقيق أفضل عائد ممكن مع الحفاظ على ادنى مستوى ممكن من املخاطر .وكذلك الحال بالنسبة لتحليل مستوى مخاطر وعوائد
الصكوك والصناديق املتاحة بحيث يتم العمل على انتقاء الصكوك والصناديق العائدة لجهات مصدرة ذات سمعه ومالءة مالية جيدة.
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ً
سيكون االستثمار مع االطراف النظيرة بما يراه مدير الصندوق
مناسبا مع األخذ في االعتبار تصنيف البلد الذي تنتمي له الجهة أو الورقة
املالية ،املالءة املالية ،كفائة األصول واألرباح.
 .5في حال تعامل مدير الصندوق مع أي ُمصدر لصفقات سوق النقد خارج اململكة ،فإن مدير الصندوق يقر بأنن هذا املصدر خاضع لهيئة
رقابية مماثلة للبنك املركزي السعودي.
 .6ال يستثمر مدير الصندوق في مشتقات بغرض التحوط.
....

 )32اقرار مالكي الوحدات
لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسة واملالحق الخاصة بالصندوق وفهم ماجاء فيهم واملوفقة عليهم واإلقرار
باإلطالع على خصائص الوحدات التي تم اإلشتراك بها في الصندوق ,وتم الحصول على نسخة من هذه اإلتفاقية والتوقيع عليها.




مالك الوحدة املستثمر:
اإلسم:
الهوية:
التوقيع:
التاريخ:

مديرالصندوق

االسم :ميفك كابيتال
بواسطة:
املنصب:
التوقيع:
التاريخ:
الضوابط واملعايير الشرعيةالضوابط واملعايير الشرعيةالضوابط واملعايير الشرعيةالضوابط واملعايير الشرعيةلجنة الرقابة الشرعيةلجنة الرقابة الشرعية

روان خالد أباحسين
مدير املطابقة و اإللتزام ومسؤول
اإلبالغ عن عمليات غسل األموال

إبراهيم بن عبدهللا الحديثي
الرئيس التنفيذي
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