
 

 
 
 

 
 
 
 
 

MULKIA SAUDI EQUITY  FUND

 

 الرئيسية المعلومات ملخص
  



 

 

 

 

 

 

 

13170-37 61 من  2 صفحة 

 

 
 

 

 

 3 ............................................................................................................................................................................................................ المصطلحات قائمة

 5 ............................................................................................................................................................................................ ملخص المعلومات الرئيسية 

 14 .................................................................................................................................................................................................... مذكرة المعلومات 

 53 .................................................................................................................................................................................................... الشروط واألحكام 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

13170-37 61 من  3 صفحة 

 

 
 

 

 

 

 في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددةبرنامج استثماري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمشتركين فيه بالمشاركة جماعيًا 
 السعودية  لألسهم ُملكّيةصندوق 

 .13170-37 رقم المالية السوق  هيئة ترخيص بموجب االستثمار صناديق إدارةوهو شخص مرخص له بممارسة أعمال  لالستثمار ُملكّيةشركة 
 السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.هيئة 
 .يمتلكها التي االستثمارية الوحدات لعدد وفقاً  نسبي أساس على الصندوق  وعوائد أصول في االنتفاع ملكية في المشاركة حق المستثمر تمنح التي االستثمارية الوحدة
 السعودية األسهم لتداول اآللي النظام
 وصناديق االستثمار العقارية المتداولة. –نمو  –وتشمل األسواق المتداولة فيها بما فيها السوق الرئيسية والسوق الموازية  -تداول – المالية السعودية السوق 

 الشخص الذي يملك وحدات في الصندوق ويشار لهم مجتمعين بـ "المشتركين"
 في المملكة العربية السعودية السعودية  المالية للسوق  الرسمي العمليوم 

 السعودية المالية للسوق  الرسمية العمل أليام طبقاً  المملكة في عمل يوم كل

 االستثمارواسترداد وحدات صندوق  فيه شراءأي يوم يتم 
 واألربعاء االثنين يومي وسيكون  الوحدة، صافي سعر تقويم فيه يتم الذي اليوم

 وأحكام، يلتزم من خالله مدير الصندوق بإدارة استثمارات المشتركين، ويتقاضى في مقابل تأدية األعمال وخدمات اإلدارة أتعابًا وعموالت شروطالعقد بين مدير الصندوق والمشتركين والذي يحتوي على 
 ومبالغ أخرى كما هو منصوص عليها في ملخص اإلفصاح المالي

 هيئة السوق المالية لمراقبة أعمال مدير الصندوق  مجلس ر الصادرة عنمجلس يعّين مدير الصندوق أعضاءه بموجب الئحة صناديق االستثما
 صندوق مع مدير الليس موظفًا وال عضو مجلس إدارة لدى مدير الصندوق أو تابع له أو أمين حفظ الصندوق كما أنه ليس لديه عالقة جوهرية أو عالقة تعاقدية  الصندوق  إدارةعضو من أعضاء مجلس 

 حسب قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية للصندوق  مستقلالدارة اإلتعريف عضو مجلس في  ما لم ينص خالف ذلكالصندوق أو تابع له أو أمين حفظ ذلك 
 المخاطر وقلة العالية بسيولتها تتسم والتي التجارة تمويل وعقود المرابحات
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 ( من الشروط واألحكام1في الملحق رقم ) الصندوق والموضحةالستثمارات  لجنة الرقابة الشرعيةالمعايير الشرعية المعتمدة من 
 األرباح تحقيق على وقدرتها وإدارتها األموال استخدام في الشركة كفاءة مدى تقيس وهي والديون  والسيولة الربحية نسب مثل للشركة المالية المؤشرات تحليل
 االقتصادية واألوضاع المنافسة وحجم الشركة إدارة كفاءة مثل المالية غير المؤشرات تحليل

 المملكة العربية السعودية
 العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة ُعمان، دولة قطر، دولة الكويت  اإلمارات

 األسهم أسواق في حادة انهيارات إلى حدوثها يؤدي التي الحاالت أو السياسية األزمات أو الحادة االقتصادية األزمات حالة
. لالستثمارُلكّيةمُُشركة  في لجنة الرقابة الشرعيةالمحددة من قبل  المعايير الشرعيةالسعودية والتي يتوافق نشاطها مع  الماليةسوق المؤشر استرشادي يستدل من خالله على أداء أسهم الشركات المدرجة في 

الشروط  نشرة خالل من أو الصندوق  مدير مع مباشرة التواصل طريق عن ويمكن الحصول على معلومات عن المؤشر ،TASIالسعودية  الماليةسوق الويتم احتساب المؤشر بنفس طريقة احتساب مؤشر 
 www.mulkia.com.saالصندوق بدوره على وضع ملخص أداء المؤشر على موقع الشركة اإللكتروني  مديروسيلتزم  واألحكام. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

13170-37 61 من  5 صفحة 

 

 
 

  سية حول صندوق االستثمار:يالمعلومات الرئ .1

 اسمُصندوقُاالستثمار .1
 صندوق استثماري عام مفتوح غير محدد المدة متوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية هولألسهم السعودية ُُملكّيةصندوق 
 

 أهدافُالصندوُق .2
 المالية وق السلشركات السعودية المدرجة في ا أسهمستثمار في االخالل  من والطويلالمدة يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط  محددة غيرصندوق أسهم مفتوح  هو السعوديةُلألسهمُُملكّيةُصندوق 
 .االسترشاديأداء المؤشر  يفوق يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء  كماوالمتوافقة مع المعايير الشرعية.  السعودية
 

 سياساتُاستثمارُالصندوقُوممارساته .3
  ،المتوافقة مع المعايير الشرعية، ويشمل ذلك الطروحات األولية وحقوق األولوية. يجوز للصندوق ايضا االستثمار في السوق يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية

 ( ويشمل ذلك الطروحات األولية وحقوق األولوية.REITالموازية نمو والصناديق العقارية المتداولة )
 :حدود استثمارات الصندوق 

ُاألعلىُالحد ُاألدنىُالحد ُاالستثمارُنوع
 السعودية األسهم 30% 100%
 وصناديق المرابحة النقد أسواق أدوات 0% 50%
 مماثلة استثمار صناديق 0% 15%
 (نمو)ال ةالطروحات األولية واألسهم المدرجة في السوق الموازيأسهم  0% 25%
 صناديق االستثمار العقارية المتداولة 0% 10%
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  عملة الريال ة ودول الخليج ببجزء او كل سيولة الصندوق في أدوات أسواق النقد مباشرة والمصدرة من جهات سعودية وخليجية وخاضعة إلشراف البنوك المركزية في السعودييجوز لمدير الصندوق االحتفاظ
الصادر عن وكالة موديز للتصنيف االئتماني. أو استثمار السيولة بشكل غير مباشر من خالل ( و Aالسعودي، ويتم اختيار تلك الجهات المصدرة ألدوات أسواق النقد بناء على التصنيف االئتماني بحد أدنى فئة )

 ل مدير الصندوق نفسه أو مدير آخر.صناديق المرابحة بالريال السعودي وصناديق أسواق النقد المطروحة طرحًا عامًا والمرخصة من هيئة السوق المالية سواء كانت مدارة من قب
 ( %10)( من صافي قيمة أصول الصندوق في صناديق مماثلة ألهداف الصندوق بما يتوافق مع المعايير الشرعية على أال تزيد نسبة تملك الصندوق عن %15دوق استثمار ماال يزيد عن )جوز لمدير الصني

ن صافي قيمة أصول الصندوق. وسوف يتحمل الصندوق أية رسوم ومصاريف تفرضها م %10من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته. وأال تزيد نسبة تملكه في صندوق مماثل واحد عن 
ُالصناديق المماثلة في حال االستثمار بها.

 
 المخاطرُالمرتبطةُباالستثماراتُفيُالصندوقُ: .4
 استثماراته.ومن المرجح أن يتعرض الصندوق لتقلبات بسبب تكوين ة،ُالمخاطُرُمرتفع بأنه الصندوق  في االستثمار يصنف 
  ًعلى أداء الصندوق في المستقبل األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر ال يعد مؤشرا. 
 لمالكي الوحدات أن األداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر االسترشادي سوف يتكرر أو يماثل األداء السابق. ال يوجد ضمان 
 مانات بحصول ولـن تكون هناك أي ض لذا فإن مدير الصندوق ال يقدم أي ضمانات بأن الصندوق سوف يحقق أهدافه االستثمارية، .يةوراق المالعًا لدى بنك يسوق أو يبيع األإيدا االستثمار في الصندوق يعد  ال

 المشتـركين عـلى مبالغهم األصلـية المستثمرة عنـد االستـرداد أو عـند إنـــــــهاء الصندوق.
  ين على تحمل ر في الصندوق فقط إذا كانوا قادر الصندوق عرضة للصعود والهبوط، وفد ال يتمكن المستثمرين من استعادة بعض أو كل مبالغ استثماراتهم ويجب على األشخاص القيام باالستثماإن قيمة وحدات

 الخسارة والتي قد تكون كبيرة أحيانًا.
 ي قيمة أصول الصندوق وعائداته، وفيما يلي قائمة للمخاطر الرئيسية المحتملة المرتبطة باالستثمار في الصندوق:الصندوق معرض لمخاطر وظروف من المحتمل أن تؤثر في صاف 

خاطر السوق الصندوق سلبًا نتيجة مات يجب أن يعلم المشترك أن االستثمار في أسواق األسهم بشكل عام يعتبر من االستثمارات ذات المخاطر المرتفعة وبالتالي قد تتعرض استثمار مخاطرُأسواقُاألسهم: -
 الصندوق بهذا الهبوط أو التذبذب سلبًا. مثل التقلب في أسعار األسهم إلى جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجئ في قيمتها واحتمال خسارة جزء من رأس المال. وبالتالي يتأثر سعر وحدة

ات المتوافقة مع الضوابط الشرعية لالستثمار والتي تشمل أيضًا مخاطر إمكانية التخلص من بعض الشركات بأسعار قد تكون غير مناسبة هي مخاطر تركيز االستثمار في الشركمخاطرُاالستثماراتُالشرعية:ُ -
 أحيانًا بهدف االلتزام بالضوابط الشرعية لالستثمار الخاصة بالصندوق مما يؤثر سلبًا على استثمارات الصندوق وأدائه وسعر الوحدة.



 

 

 

 

 

 

 

13170-37 61 من  7 صفحة 

 

 
 

 على رثؤي دق مما ،منها صلتخلا لىإ دوق لصنا ريدم طريض دق دوق،لصنا بها ريستثم لتيا دلنقا واقسأدوات أ نم يأل إلئتمانيا فلتصنيا ضنخفاإ حالة فيُدُعلىُالتصنيفُاالئتماني:مخاطرُاالعتما -
 .دةحولا رسع على رثؤسي هدورب ذيلوا دوق لصنا ولصأ
ية ال سالصندوق في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية، فإن هذه الشركات قد تتصف بمستوى سيولة أقل من الشركات المدرجة في السوق الرئيفي حال استثمر مخاطرُاالستثمارُفيُالسوقُالموازية:ُ -

ا في تقلبًا نظرًا ألن نسبة التذبذب العليا والدنيا أعلى من نسبته سيما وأن المشاركة في هذه السوق مسموح لفئة محددة من المستثمرين، كما قد تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية أكثر
ات دودة. باإلضافة إلى ذلك فإن متطلبات اإلفصاح على الشركالسوق األساسية. كما قد تكون الشركات المدرجة في هذه السوق حديثة التأسيس أو لها تاريخ تشغيلي قصير، ولديها موارد بشرية ومالية مح

 لوحدة.ذي قد يؤثر سلبًا على أداء الصندوق وسعر اذه السوق أقل نسبيًا من نظيراتها في السوق الرئيسية. وقد يؤثر كل ذلك على كفاءة تقييم مدير الصندوق ألداء الشركة وسعرها، األمر الالمدرجة في ه
اديق العقارية المتداولة بقيمة العوائد الدورية لهذه الوحدات إلى قيمتها السوقية، وأي تأثر في أسعار العقار أو العوائد يتأثر تقييم وحدات الصنمخاطرُاالستثمارُفيُصناديقُاالستثمارُالعقاريةُالمتداولةُ)ريت(:ُ -

 المالية المتداولة وبالتالي قد ينعكس على أداء الصندوق بشكل عام. ةالمتوقع الحصول عليها من العقارات المدرة للدخل قد يؤثر على قيمة الورق
مات مما قد يؤدي إلى عدم وفائها مخاطر التغيير في األوضاع المالية لألطراف المتعاقد معها نتيجة لتغيرات في اإلدارة أو المالءة المالية أو الطلب أو المنتجات والخدئتما ُوالطرفُالنيير:ُمخاطرُااُل -

 بااللتزامات أو العقود المتفق عليها، وبالتالي إلى انخفاض في أسعار الوحدات.
تالي د يؤدي إلى انخفاض قيمة أسهمه وبالوهي مخاطر التغيير في أداء المصدر نتيجة لتغيرات في اإلدارة أو األوضاع المالية والطلب على المنتجات أو الخدمات التي يقدمها مما قرُمتعلقةُبالمصدر:ُمخاط -

 تأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبًا.
على شركات معينة أو قطاع واحد حسب الحالة. لذلك فقد تتعرض استثمارات الصندوق للتقلبات الحادة نتيجة أي تغييرات  التركز، حيث يكون التركزق لمخاطر يخضع االستثمار في الصندو مخاطرُالتركز:ُ -

 في تلك الفئة من األسهم وبالتالي تؤثر على الصندوق بشكل سلبي.
 السياسية، وإصدار قوانين وأنظمة جديدة، أو تغييرات في التشريعات التي قد تؤثر سلبًا على استثمارات الصندوق وأدائه.وتشمل هذه المخاطر االضطرابات المخاطرُالجيوسياسية:ُ -
ى انخفاض قيمة أيم لى إدارة الصندوق أو قد تؤدي إلعهي التغيرات في البيئة التنظيمية والتشريعات وأنظمة المحاسبة واللوائح المحلية والحكومية والتي تؤثر سلبًا على قدرة مدير الصندوق المخاطرُالتشريعية:ُ -

 الشركات المستثمر فيها من قبل الصندوق وبالتالي يكون لها تأثير سلبي على أداء الصندوق وقيمة وحداته.
ق ي قد تؤثر سلبًا على قيمة األسهم المستثمر بها، وبالتالي يتأثر أداء الصندو االقتصادية كاالنكماش االقتصادي ومعدالت التضخم وأسعار النفط والتُهي مخاطر التغيير في األوضاعالمخاطرُاالقتصادية:ُ -

 وقيمة وحداته سلبًا.
 بات أسعار الفائدة.ل سلبي بتقلمكن أن تتأثر بشكهي المخاطر الناتجة عن تقلب قيمة األوراق المالية نتيجة للتغيير في أسعار الفائدة. ولذا فإن قيمة األوراق المالية وأسهم الشركات يمخاطرُأسعارُالفائدة:ُ -
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ات استرداد الوحدات ء بالتزاماته التعاقدية مثل عمليخطر السيولة هو خطر تكبد صندوق االستثمار خسارة مالية نتيجة اضطرار مدير الصندوق لتسييل االستثمارات لتأمين السيولة الكافية للوفامخاطرُالسيولة:ُ -
 سهم شركات منخفضة السيولة.االستثمارية، أو نتيجة لالستثمار في أ

لقطاعات االقتصادية ؤثر سلبًا على مختلف اتتمثل في البراكين والزالزل واألعاصير والفياضانات وأي ظاهرة طبيعية ال يمكن السيطرة عليها وتسبب دمارًا للممتلكات واألصول، وقد تمخاطرُالكوارثُالطبيعية:ُ -
 وحدات الصندوق. واالستثمارية مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار

ارات االستثمارية وق في اتخاذ القر تنشأ هذه المخاطر في الحاالت التي تؤثر على موضوعية واستثاللية قرار مدير الصندوق بسبب مصلحة شخصية قد تؤثر على قرارات مدير الصندمخاطرُتضاربُالمصالح:ُ -
 مما قد يؤثر سلبُا على أداء الصندوق.

حدهم وعدم اب أيعتمد أداء الصندوق بشكل كبير على قدرات ومهارات موظفي مدير الصندوق، مما يؤدي إلى تأثر أداء الصندوق بشكل كبير عند استقالة أو غيمديرُالصندوق:ُمخاطرُاالعتمادُعلىُموظفيُ -
 وجود بديل مناسب.

مرتفعة المخاطر. وقد تواجه أيضا نقصًا في السيولة نتيجة هبوط حاد في أسعار األسهم أو زيادة حادة في السوق المالية السعودية واحد من األسواق الناشئة التي تصنف بأنها مخاطرُاألسواقُالناشئة:ُ -
 التذبذب في أسعار األسهم أو انخفاض أحجام التداول عليها. سببالتضخم أو تباطؤ في االقتصاد. وبالتالي يؤثر ذلك على الصندوق بشكل سلبي ب

 ر الصرف في وقتاالختالف في سعر الصر إلى الخسائر عند االستثمار بعملة تختلف عن عملة الصندوق، حيث أن أسعار الصرف قد تختلف عند االسترداد عن أسعايمكن أن يؤدي مخاطرُالعملة:ُ -
 االشتراك في الصندوق.

شغيلي يتيح لمدير الصندوق تقييم أداء الشركة بشكل كافي، كما أن الشركات التي تطرح أوراقها هي مخاطر االستثمار في شركات حديثة اإلنشاء وال تملك تاريخ تمخاطرُاالستثمارُفيُالطروحاتُاألولية:ُ -
 المالية قد تمثل قطاعات جديدة أو تكون في مرحة نمو وتطوير وقد ينعكس ذلك سلبًا على أداء الصندوق وأسعار الوحدات.

العمالء على استخدام التقنية من خالل أنظمة المعلومات لديه والتي قد تتعرض ألي عطل جزئي أو كلي خارج عن إرادة مدير  يعتمد مدير الصندوق في إدارة الصندوق وحفظ أصولمخاطرُالتقنية:ُ -
 الصندوق، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تأخير في بعض عمليات مدير الصندوق والتأثير بشكل سلبي على أداء الصندوق.

، قد يتأخر عن سداد المبالغ المقترضة في الوقت المحدد ألسباب خارجة عن إرادة مدير الصندوق مما قد يترتب على هذا التأخير رسوم ها الصندوق باالقتراضتي سيقوم فيفي الحاالت المخاطرُاالقتراض:ُ -
 ت.\عكس سلبًا على أسعار الوحدلسداد القروض مما قد يؤثر على أصول الصندوق وأداؤه والذي سين راتهتأخير سداد أو أن يضطر مدير الصندوق لتسييل بعض استثما

ا قد يثر سلبًا على ق" ممتتعرض الصناديق األخرى التي يستهدف الصندوق االستثمار بها إلى نفس المخاطر الواردة في فقرة "المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندو مخاطرُاالستثمارُفيُصناديقُأخرى:ُ -
 استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.
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عليق تداول قواعد التسجيل واإلدراج قد يؤدي إلى تإن عدم التزام الشركات المدرجة في السوق السعودية بنظام السوق المالية في المملكة العربية السعودية ولوائحة التنفيذية بما في ذلك مخاطرُتعليقُالتداول:ُ -
 لبًا وبالتالي سعر الوحدة.أسهم الشركات المدرجة األمر الذي قد يؤثر على قيمة أصول الصندوق س

ال تكون  ق بأسعار قدهي مخاطر قيام مالكي الوحدات بعمليات استرداد كبيرة ومتتابعة أحيانًا مما قد يتسبب في أن يضطر مدير الصندوق إلى تسييل أصول الصندو مخاطرُعملياتُاالستردادُالكبيرة:ُ -
 وانخفاض سعر الوحدة. األنسب، األمر الذي يؤدي إألى انخفاض قيمة أصول الصندوق 

نهما. وتنطبق هذه المتفق عليها بي للعقودق وفقا المخاطر االئتمانية هي تلك التي تتعلق باحتمال أن يخفق أي من الجهات المتعاقد معها في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع مدير الصندو المخاطرُاالئتمانية:ُ -
( لدى طرف ثالث، أو من خالل االستثمار في عمليات المرابحة المختلفة. إن أي إخفاق من قبل الجهات التي يتعامل معها حكمهاة ودائع أو ما في المخاطر على الصندوق في حالة إيداع أموال )بصف

 الصندوق يؤثر سلبًا على استثماراته وأدائه.
وذلك بسبب ازدياد عدد المشاركين في عملية بناء سجل األوامر ومن ثم االكتتاب في الصندوق، كما تتمثل في مخاطر تضاؤل فرصة الصندوق في الحصول على عدد أسهم كافي مخاطرُنتائجُالتخصيص:ُ -

تنعكس سلبًا لتي سر، وذلك قد يؤدي إلى قلة إيرادات الصندوق واال ستطيع الصندوق ضمان حق المشاركة في اإلصدارات األولية أو استمرار هيئة السوق المالية على طرح اإلصدارات بطريقة بناء سجل األوام
 على سعر الوحدة.

 
 األداءُالسابقُللصندوُق .5

ُنسبةُالعائدُاإلجماليُللصندوقُلسنةُواحدة،ُوثالثُسنوات،ُومنذُاإلنشاء: -
ُمنذُاإلنشاءُسنوات3ُُسنةُالفترة

34.76ُ-17.56ُ- 6.28-ُعائدُالصندوُق
32.38ُ-12.01ُ-1.55ُ-ُعائدُالمؤشر

ُ
ُللسنواتُالماضيةُمنذُإطالقُالصندوق:نسبةُالعائدُاإلجماليُالسنويُ -

2015ُ2016ُ2017ُُالسنة
6.28ُ-13.04ُ1.15ُ-ُعائدُالصندوُق
1.55ُ-16.12ُ6.56ُ-ُعائدُالمؤشر  
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 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .2

 تفاصيلُجميعُالمدفوعاتُوطريقةُاحتسابها .أ
o :تحسب من صافي قيمة أصول الصندوق، تحسب في كل يوم عمل وتخصم كل ربع سنة. وتخضع رسوم اإلدارة لضريبة القيمة  %1.5يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق أتعاب إدارة سنوية تبلغ ُأتعابُاإلدارة

 التنفيذية.المضافة، ويتم تحميلها على الصندوق وفقًا للنسب التي ينص عليها نظام ضريبة القيمة المضافة والئحته 
o ُ:يتم تحميلها على الصندوق حال وجودها حسب أسعار السوق السائدة وتحسب في كل يوم تقويم وتدفع حسب متطلبات البنك الممول.مصاريفُالتمويلُالمتوافقُمعُالشريعة 
o ُ:)بمستويات تحددها األنظمة أو وسيط التعامل أو أمناء الحفظ. وتتفاوت تلك المبالغ استنادًا على  تدفع مصاريف الوساطة أو أية رسوم تداول أخرى من قبل الصندوق مباشرةمصاريفُورسومُالتعاملُ)الوساطة

 معدل تداول أصول الصندوق وحجم العمليات.
o ُ:ق أتعاب مراجع الحسابات، مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندو  لمدير الصندوق الحق في تحميل الصندوق أية مصاريف أخرى مسموح بها نظاميًا وهي على سبيل المثال: رسوم الحفظ،الرسومُوالمصاريفُاألخرى

 المستقلين، ورسوم الرقابة واالستشارات الشرعية، والرسوم الرقابية، ورسوم تداول، ورسوم المؤشر االسترشادي. 
 وهي على النحو التالي:

 ُ:ريال سنويًا، تحسب في كل يوم وتخصم بشكل  60,000أساس( من صافي قيمة أصول الصندوق تحت الحفظ وبحد أدنى نقطة  6) %0.06يتقاضى أمين الحفظ من الصندوق أتعاب حفظ سنوية تبلغ رسومُالحفظ
 شهري.

 ُ:شرة.ريال سنويًا، تحتسب يوميًا وتدفع بعد الجلسة مبا 30,000ريال وبحد أقصى  5,000يتقاضى كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مبلغ مكافآتُمجلسُإدارةُالصندوق 
 ُ:ريال سنويًا، تحتسب يوميًا وتدفع كل ستة أشهر. 30,000مبلغ أتعابُمراجعُالحسابات 
 ُريال سنويًا، تحتسب يوميًا وتدفع كل ستة أشهر. 43,000مبلغ الرقابةُالشرعية:ُلجنةُمكافآت 
 ُ:ريال سنويًا، تحتسب يوميًا وتدفع عند المطالبة. 7,500مبلغ  رسومُهيئةُالسوقُالمالية 
 ُ:تحتسب يوميًا وتدفع عند المطالبة.سنوياً ريال  5،000مبلغ رسومُنشرُمعلوماتُالصندوقُعلىُموقعُتداول ، 
 :تحتسب يوميًا وتدفع عند المطالبة.ريال سنويًا،  26,250مبلغ  رسومُالمؤشرُاالسترشادي 
 :ريال سنويًا، تحتسب وتدفع عند المطالبة. 7,500مبلغ  مصاريفُاخرى 

ُ
 وأيُمصاريفُقدُتفرضهاُالجهاتُالتشريعيةُأوُالجهاتُالحكوميةُمستقباًل.وقُجميعُالرسومُالتيُقدُُتفرضُمنُالجهاتُالرسميةُفيُالمملكةُالعربيةُالسعوديةُسيتحملُالصند
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 الملكية.ُ،ُوالُيوجدُمقابلُمفروضُعلىُاالسترادادُونقلتخصمُمنُمبلغُاالشتراكُبحدُأعلىُمنُقيمةُاالشتراكُ%1.5يتقاضىُمديرُالصندوقُ .ب
ون متعلقة لى أن تكيحق لمدير الصندوق مع مراعاة الضوابط الشرعية أن يبرم ترتيبات عمولة خاصة تكون محصورة في سلع وخدمات قد يحصل عليها مدير الصندوق ععمولةُخاصةُيبرمهاُمديرُالصندوق:ُ .ج

 قًا لالئحة األشخاص المرخص لهم.بتنفيذ صفقات نيابة عن صندوق االستثمار أو بتقديم أبحاث لمصلحة الصندوق وف
 

 معلومات إضافية حول صندوق االستثمار ومستنداته .3

 .www.tadawul.com.sa الماليةوالموقع االلكتروني للسوق  www.mulkia.com.saمستنداته على موقع مدير الصندوق و يتم توفير معلومات حول الصندوق 
 

  معلومات مدير الصندوق  .4

ممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل، والتعهد بالتغطية، وإدارة لم. 5/11/2013هـ الموافق 2/1/1435( وتاريخ 13170-37الترخيص رقم ) بموجبمرخصة من هيئة السوق المالية ، لالستثمارُملكّيةُ شركة
 ية.صناديق االستثمار، وإدارة محافظ العمالء والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في أعمال األوراق المال

 2799فاكس:  920003028. هاتف: 11573الرمز البريدي  52775(. ص.ب. 3(، مكتب )184التجاري ) أكنازالمملكة العربية السعودية، الرياض. طريق األمير محمد بن عبد العزيز )شارع التحلية(. مبنى 
293 (11 )966+ 

  www.mulkia.com.saُلمزيد من المعلومات حول مدير الصندوق يرجى زيارة الموقع التالي:
 

  معلومات أمين الحفظ .5

حفظ في األوراق ق االستثمار وإدارة المحافظ والترتيب وتقديم المشورة والشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وهو شخص مرخص له بممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل والتعامل بصفة وكيل والتعهد بالتغطية وإدارة صنادي
 .11153-37هيئة السوق المالية رقم المالية بموجب ترخيص 

 www.sfc.saُلمزيد من المعلومات حول أمين الحفظ يرجى زيارة الموقع التالي:
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الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات. كما يقر روجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة 
 رة المعلومات غير مضللة.لومات والبيانات الواردة في مذكويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات. كما يقرون ويؤكدون على ان المع

. ومن طي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها. وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانتوافقت هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته. ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات مذكرة المعلومات. وال تع
تثمار ه وال تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالسفي مذكرة المعلومات أو عن االعتماد على أي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق المالية أي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمأي خسارة تنتج عما ورد 

 ؤكد أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.فيه أو تأكيد صحة المعلومات الواردة في الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات. وت
 لمعنية لصندوق االستثمار.تم اعتماد صندوق ملكية لألسهم السعودية على انه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة المراقبة الشرعية ا
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ُاسمُصندوقُاالستثمار .أ
 لألسهم السعوديةُملكّيةُصندوق 

 
ُتاريخُاصدارُشروطُوأحكامُصندوقُاالستثمار .ب

 م18/06/2014هـ الموافق 20/08/1435الشروط واألحكام بتاريخ  حررت 
ُتاريخُموافقةُالهيئةُعلىُتأسيسُالصندوقُوطرحُوحداته .ج

 م 07/2014/ 20هـ الموافق 22/09/1435بدأ الصندوق قبول االشتراكات بتاريخ 
 م 26/08/2014هـ الموافق 29/10/1435وبدأ التشغيل بتاريخ 

ُمدةُصندوقُاالستثمار .د
 صندوق ُملكّية لألسهم السعودية هو صندوق استثماري عام مفتوح غير محدد المدة.

ُعملةُصندوقُاالستثمار .ه
تحويل عملة السداد إلى الريال السعودي بسعر الصرف السائد لدى البنك المستلم في ذلك الوقت مع تحمل المستثمر عملة الصندوق هي الريال السعودي. وإذا تم االشتراك بعملة خالف الريال السعودي فسوف يتم 

  اي تقلب في سعر الصرف.
 

 

 األهدافُاالستثماريةُللصندوُق .أ
هدف الصندوق إلى يالمتوافقة مع المعايير الشرعية، كما  السعودية المالية سوق ال أسهم شركات ستثمار فياالخالل  والطويل منإلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط  لألسهمُالسعوديةُُملكّيةصندوقُُيهدف

 (.الشرعية السعودية لألسهم ريتنغز آيديال)مؤشر  االسترشاديأداء المؤشر  يفوق تحقيق أداء 
 أنواعُاألوراقُالماليةُالتيُسوفُيستثمرُالصندوقُفيهاُبشكلُأساسيُ .ب
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مدرجة في م الشركات ال، وأسهأسهم الطروحات األوليةالشرعية، كما قد يستثمر الصندوق في والمتوافقة مع المعايير  في السوق المالية السعودية وحقوق األولوية الصادرة عنها المدرجة سهماألالصندوق في يستثمر 
 . كما يمكن لمدير الصندوق االستثمار في صناديق استثمار مماثلة وأدوات أسواق النقد وصناديق المرابحة.صناديق االستثمار العقارية المتداولة )الريت(، و لسوق الموازية )النمو(ا

 
 استثماراتُالصندوُقُتركيزسياسةُ .ج

 :سيلجأ مدير الصندوق لتوزيع أصول الصندوق حسب حدود االستثمار الموضحة في الجدول أدناهر الصندوق في أدوات مالية متوافقة مع المعايير الشرعية، و يستثم
 

ُالحدُاألعلىُالحدُاألدنىُنوعُاالستثمار
 %100 %30 المتوافقة مع المعايير الشرعية السعودية األسهم

 %50 %0 وصناديق المرابحة النقد أسواق أدوات
 %15 %0 مماثلة استثمار صناديق

 %25 %0 (نمو)ال ةالطروحات األولية واألسهم المدرجة في السوق الموازيأسهم 
 %10 %0 صناديق االستثمار العقارية المتداولة

ُ
النقدي  وذلك ألغراض إدارة السيولة، إلى استثمار الفائضالمطلق،  وباإلضافة إلى استثمارات الصندوق األساسية في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، فقد يعمد مدير الصندوق وحسب تقديره     

م اختيار لخليج بعملة الريال السعودي، ويتكل سيولة الصندوق في أدوات أسواق النقد مباشرة والمصدرة من جهات سعودية وخليجية وخاضعة إلشراف البنوك المركزية في السعودية ودول ا أوو االحتفاظ بجزء أو/
استثمار السيولة بشكل غير مباشر من خالل صناديق المرابحة بالريال  أو( والصادر عن وكالة موديز للتصنيف االئتماني. Aرة ألدوات أسواق النقد بناء على التصنيف االئتماني بحد أدنى فئة )تلك الجهات المصد

 .مدير آخرأو السعودي المرخصة من هيئة السوق المالية سواء كانت مدارة من قبل مدير الصندوق نفسه 
 راقُالماليةُالتيُيشتريُويبيعُالصندوقُفيهاُاستثماراتهُُوأسواقُاأُل .د

 السوق المالية السعودية فقط، باستثناء أدوات أسواق النقد والتي تشمل دول الخليج. فيالصندوق  يستثمر
 هُاالستثماريةبغرضُاتخاذُقراراتُأنواعُالمعامالتُواألساليبُواألدواتُالتيُيمكنُلمديرُالصندوقُاستخدامها .ه
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ماليين لدى حثية إلجراء عمليات المسح األولي من قبل فريق المحللين السيتبنى مدير الصندوق منهج اإلدارة النشطة التي ترتكز على مبدأ تبديل المراكز االستثمارية الستثمارات الصندوق واستخدام الوسائل الب  
الستثمارية ا إلى التحليالت الكمية والنوعية، ومن ثم بناء محفظة الصندوق وتحديد أوزان االستثمارات ومراجعتها بشكل مستمر لضمان االلتزام بالحدود مدير الصندوق والوصول إلى قائمة الشركات التي ستخضع

 واستراتيجية الصندوق الرئيسية.
 راقُالماليةُالتيُالُيمكنُادراجهاُضمنُاستثماراتُالصندوُقُوأنواعُاأُل .و

 في الفقرة )ج(.ثمار في أوراق مالية غير التي تم ذكرها ن يقوم الصندوق باالستل
 أيُقيدُآخرُعلىُأنواعُاألوراقُالماليةُأوُاألصولُاألخرىُالتيُيمكنُللصندوقُاالستثمارُفيها .ز

موافقة المسبقة ق ستكون وفق المعايير الشرعية، وسيقوم مدير الصندوق بأخذ اليلتزم الصندوق بالقيود على االستثمار وفقًا لما ورد في لوائح هيئة السوق المالية وأي تحديثات عليها. كما أن جميع استثمارات الصندو 
 عدم توافقها مع المعايير الشرعية. على أية استثمارات ولم يحتفظ الصندوق بأية أوراق مالية يتبين 

 الحدُالذيُيمكنُفيهُاستثمارُأصولُالصندوقُفيُوحداتُصناديقُاستثمارُيديرهاُالمديرُأوُمديروُصناديقُآخرينُ .ح
( من %10ايير الشرعية على أال تزيد نسبة تملك الصندوق عن )( من صافي قيمة أصول الصندوق في صناديق مماثلة ألهداف الصندوق بما يتوافق مع المع%15يحق لمدير الصندوق استثمار ماال يزيد عن )

من صافي قيمة أصول الصندوق. وسوف يتحمل الصندوق أية رسوم ومصاريف تفرضها الصناديق  %10صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته. وأال تزيد نسبة تملكه في صندوق مماثل واحد عن 
 .المماثلة في حال االستثمار بها

 وُقصالحياتُصندوقُاالستثمارُفيُاالقتراض،ُوسياسةُمديرُالصندوقُبشأ ُممارسةُصالحياتُاالقتراضُوبيا ُسياستهُفيماُيتعلقُبرهنُأصولُالصند .ط
( %10) ة التمويل، فإن الصندوق قد يلجأ إلى التمويل بما ال يتجاوزففي حالة وجود فرص استثمارية مالئمة في األسهم بحيث وَجَد مدير الصندوق أن العائد المتوقع من الفرصة االستثمارية سيكون أعلى من تكل

 الشرعية.من صافـي قيمة أصول الصندوق ولفترة ال تزيد عن سنة، بعد الحصول على الموافقة من قبل مجلس إدارة الصندوق، وبما يتوافق مع المعايير 
 الحدُاألعلىُللتعاملُمعُأيُطرفُنيير .ي

 من صافي قيمة أصول الصندوق. %25ت الصندوق في طرف نظير أو في جهات متعددة تنتمي لطرف نظير واحد ما نسبته لن تتجاوز مجموع استثمارا
 سياسةُمديرُالصندوقُالدارةُمخاطرُالصندوقُُ .ك
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، مؤشر بيتا مقارنًة بالمؤشر االسترشادي، واالنحراف المعياري لفارق األداء عن سيقوم مدير الصندوق بمراجعة دورية لمؤشرات المخاطر للصندوق مقارنًة بالمؤشر االسترشادي وتشمل هذه المؤشرات مؤشر شارب 
مان ية الرقابة المستمرة بشكل يومي على أوزان االستثمار لضالمؤشر االسترشادي، ويقوم مدير الصندوق بتطوير مؤشرات المخاطر بشكل مستمر لضمان تحقيق أفضل عائد ضمن أقل مخاطر ممكنة، كما تتم عمل

 .)ج(التزام مدير الصندوق بقيوم االستثمار الواردة في الئحة صناديق االستثمار وحدود توزيع األصول الموضحة في الفقرة 
 المتبعةُلحسابُالمؤشرُوالمنهجيةواألسسُالجهةُالمزودةُللمؤشرُمعلوماتُعنُُإلىالمؤشرُاالسترشاديُباالضافةُ .ل

، ويتم حساب المؤشر االسترشادي بناءًا على تغير الوزن السوقي للشركات المدرجة في صة في حساب المؤشرات االسترشاديةاسترشادي، وهي جهة مستقلة متخصتقوم شركة أيديال ريتنغز بحساب المؤشر 
االسترشادي يتم مراجعتها بشكل ربع سنوي ويتم اختيار الشركات المتوافقة مع المعايير ، كما أن الشركات المدرجة في المؤشر TASIالمؤشر، وهي نفس الطريقة المتبعة في احتساب مؤشر السوق المالية السعودية 

 .الشرعية المحددة من قبل لجنة الرقابة الشرعية في شركة ُملكّية لالستثمار
 عقودُالمشتقاتُ .م

 ال يستثمر الصندوق في مشتقات األوراق المالية.
 بشأ ُأيُقيودُأوُحدودُعلىُاالستثمارعفاءاتُتوافقُعليهاُهيئةُالسوقُالماليةُإأيُ . 

 ال يوجد أي إعفاءات في الوقت الحالي ممنوحة من هيئة السوق المالية بشأن االلتزام بقيود أو حدود االستثمار.

 

 لتقلبات بسبب تكوين استثماراته.ومن المرجح أن يتعرض الصندوق ة،ُالمخاطُرُمرتفع بأنه الصندوق  في االستثمار يصنف .أ
 .على أداء الصندوق في المستقبل األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر ال يعد مؤشراً  .ب
 لمالكي الوحدات أن األداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر االسترشادي سوف يتكرر أو يماثل األداء السابق. ال يوجد ضمان .ج
ات بحصول ولـن تكون هناك أي ضمان لذا فإن مدير الصندوق ال يقدم أي ضمانات بأن الصندوق سوف يحقق أهدافه االستثمارية، .يةوراق المالإيداعًا لدى بنك يسوق أو يبيع األاالستثمار في الصندوق يعد  ال .د

 ء الصندوق.المشتـركين عـلى مبالغهم األصلـية المستثمرة عنـد االستـرداد أو عـند إنـــــــها
تحمل  قيام باالستثمار في الصندوق فقط إذا كانوا قادرين علىإن قيمة وحدات الصندوق عرضة للصعود والهبوط، وفد ال يتمكن المستثمرين من استعادة بعض أو كل مبالغ استثماراتهم ويجب على األشخاص ال .ه

 الخسارة والتي قد تكون كبيرة أحيانًا.
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 وق:من المحتمل أن تؤثر في صافي قيمة أصول الصندوق وعائداته، وفيما يلي قائمة للمخاطر الرئيسية المحتملة المرتبطة باالستثمار في الصندالصندوق معرض لمخاطر وظروف  .و
مثل  ي قد تتعرض استثمارات الصندوق سلبًا نتيجة مخاطر السوق يجب أن يعلم المشترك أن االستثمار في أسواق األسهم بشكل عام يعتبر من االستثمارات ذات المخاطر المرتفعة وبالتالمخاطرُأسواقُاألسهم: .1

 ندوق بهذا الهبوط أو التذبذب سلبًا.التقلب في أسعار األسهم إلى جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجئ في قيمتها واحتمال خسارة جزء من رأس المال. وبالتالي يتأثر سعر وحدة الص
كون غير مناسبة ت يز االستثمار في الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية لالستثمار والتي تشمل أيضًا مخاطر إمكانية التخلص من بعض الشركات بأسعار قدهي مخاطر تركمخاطرُاالستثماراتُالشرعية:ُ .2

 الوحدة.أحيانًا بهدف االلتزام بالضوابط الشرعية لالستثمار الخاصة بالصندوق مما يؤثر سلبًا على استثمارات الصندوق وأدائه وسعر 
 ولصأ على رثؤي دق مما ،منها صلتخلا لىإ دوق لصنا ريدم طريض دق دوق،لصنا بها ريستثم لتيا دلنقا واقسأدوات أ نم يأل إلئتمانيا فلتصنيا ضنخفاإ حالة فيُمخاطرُاالعتمادُعلىُالتصنيفُاالئتماني: .3

 .دةحولا رسع على رثؤسي هدورب ذيلوا دوق لصنا
وق الرئيسية ال في السفي حال استثمر الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية، فإن هذه الشركات قد تتصف بمستوى سيولة أقل من الشركات المدرجة مخاطرُاالستثمارُفيُالسوقُالموازية:ُ .4

أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية أكثر تقلبًا نظرًا ألن نسبة التذبذب العليا والدنيا أعلى من نسبتها في السوق سيما وأن المشاركة في هذه السوق مسموح لفئة محددة من المستثمرين، كما قد تكون 
مدرجة في ذلك فإن متطلبات اإلفصاح على الشركات ال باإلضافة إلىاألساسية. كما قد تكون الشركات المدرجة في هذه السوق حديثة التأسيس أو لها تاريخ تشغيلي قصير، ولديها موارد بشرية ومالية محدودة. 

 لذي قد يؤثر سلبًا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.هذه السوق أقل نسبيًا من نظيراتها في السوق الرئيسية. وقد يؤثر كل ذلك على كفاءة تقييم مدير الصندوق ألداء الشركة وسعرها، األمر ا
و العوائد أ يتأثر تقييم وحدات الصناديق العقارية المتداولة بقيمة العوائد الدورية لهذه الوحدات إلى قيمتها السوقية، وأي تأثر في أسعار العقارالعقاريةُالمتداولةُ)ريت(:ُُمخاطرُاالستثمارُفيُصناديقُاالستثمار .5

 تالي قد ينعكس على أداء الصندوق بشكل عام.المالية المتداولة وبال ةالمتوقع الحصول عليها من العقارات المدرة للدخل قد يؤثر على قيمة الورق
مات مما قد يؤدي إلى عدم وفائها مخاطر التغيير في األوضاع المالية لألطراف المتعاقد معها نتيجة لتغيرات في اإلدارة أو المالءة المالية أو الطلب أو المنتجات والخدمخاطرُاالئتما ُوالطرفُالنيير:ُ .6

 عليها، وبالتالي إلى انخفاض في أسعار الوحدات.بااللتزامات أو العقود المتفق 
ي د يؤدي إلى انخفاض قيمة أسهمه وبالتالوهي مخاطر التغيير في أداء المصدر نتيجة لتغيرات في اإلدارة أو األوضاع المالية والطلب على المنتجات أو الخدمات التي يقدمها مما قمخاطرُمتعلقةُبالمصدر:ُ .7

 الوحدة سلبًا.تأثر أداء الصندوق وسعر 
على شركات معينة أو قطاع واحد حسب الحالة. لذلك فقد تتعرض استثمارات الصندوق للتقلبات الحادة نتيجة أي تغييرات في  التركز، حيث يكون التركزيخضع االستثمار في الصندوق لمخاطر مخاطرُالتركز:ُ .8

 تلك الفئة من األسهم وبالتالي تؤثر على الصندوق بشكل سلبي.
 لصندوق وأدائه.وتشمل هذه المخاطر االضطرابات السياسية، وإصدار قوانين وأنظمة جديدة، أو تغييرات في التشريعات التي قد تؤثر سلبًا على استثمارات االمخاطرُالجيوسياسية:ُ .9
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 والحكومية والتي تؤثر سلبًا على قدرة مدير الصندوق على إدارة الصندوق أو قد تؤدي إلى انخفاض قيمة أيمهي التغيرات في البيئة التنظيمية والتشريعات وأنظمة المحاسبة واللوائح المحلية المخاطرُالتشريعية:ُ .10
 الشركات المستثمر فيها من قبل الصندوق وبالتالي يكون لها تأثير سلبي على أداء الصندوق وقيمة وحداته.

يمة قالنكماش االقتصادي ومعدالت التضخم وأسعار النفط والتي قد تؤثر سلبًا على قيمة األسهم المستثمر بها، وبالتالي يتأثر أداء الصندوق و االقتصادية كاُهي مخاطر التغيير في األوضاعالمخاطرُاالقتصادية:ُ .11
 وحداته سلبًا.

 مة األوراق المالية وأسهم الشركات يمكن أن تتأثر بشكل سلبي بتقلبات أسعار الفائدة.هي المخاطر الناتجة عن تقلب قيمة األوراق المالية نتيجة للتغيير في أسعار الفائدة. ولذا فإن قيمخاطرُأسعارُالفائدة:ُ .12
ترداد الوحدات اس ء بالتزاماته التعاقدية مثل عملياتخطر السيولة هو خطر تكبد صندوق االستثمار خسارة مالية نتيجة اضطرار مدير الصندوق لتسييل االستثمارات لتأمين السيولة الكافية للوفامخاطرُالسيولة:ُ .13

 االستثمارية، أو نتيجة لالستثمار في أسهم شركات منخفضة السيولة.
قتصادية طاعات االؤثر سلبًا على مختلف القتتمثل في البراكين والزالزل واألعاصير والفياضانات وأي ظاهرة طبيعية ال يمكن السيطرة عليها وتسبب دمارًا للممتلكات واألصول، وقد تمخاطرُالكوارثُالطبيعية:ُ .14

 واالستثمارية مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار وحدات الصندوق.
االستثمارية  وق في اتخاذ القراراتتنشأ هذه المخاطر في الحاالت التي تؤثر على موضوعية واستثاللية قرار مدير الصندوق بسبب مصلحة شخصية قد تؤثر على قرارات مدير الصندمخاطرُتضاربُالمصالح:ُ .15

 سلبُا على أداء الصندوق. مما قد يؤثر
م وعدم اب أحدهيعتمد أداء الصندوق بشكل كبير على قدرات ومهارات موظفي مدير الصندوق، مما يؤدي إلى تأثر أداء الصندوق بشكل كبير عند استقالة أو غيمخاطرُاالعتمادُعلىُموظفيُمديرُالصندوق:ُ .16

 وجود بديل مناسب.
ادة في التضخم هم أو زيادة حالسعودية واحد من األسواق الناشئة التي تصنف بأنها مرتفعة المخاطر. وقد تواجه أيضا نقصًا في السيولة نتيجة هبوط حاد في أسعار األس السوق الماليةمخاطرُاألسواقُالناشئة:ُ .17

 جام التداول عليها.التذبذب في أسعار األسهم أو انخفاض أح سببأو تباطؤ في االقتصاد. وبالتالي يؤثر ذلك على الصندوق بشكل سلبي ب
راك ترداد عن أسعار الصرف في وقت االشتيمكن أن يؤدي االختالف في سعر الصر إلى الخسائر عند االستثمار بعملة تختلف عن عملة الصندوق، حيث أن أسعار الصرف قد تختلف عند االسمخاطرُالعملة:ُ .18

 في الصندوق.
وراقها المالية أستثمار في شركات حديثة اإلنشاء وال تملك تاريخ تشغيلي يتيح لمدير الصندوق تقييم أداء الشركة بشكل كافي، كما أن الشركات التي تطرح هي مخاطر االمخاطرُاالستثمارُفيُالطروحاتُاألولية:ُ .19

 قد تمثل قطاعات جديدة أو تكون في مرحة نمو وتطوير وقد ينعكس ذلك سلبًا على أداء الصندوق وأسعار الوحدات.
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، جزئي أو كلي خارج عن إرادة مدير الصندوق  يعتمد مدير الصندوق في إدارة الصندوق وحفظ أصول العمالء على استخدام التقنية من خالل أنظمة المعلومات لديه والتي قد تتعرض ألي عطلُمخاطرُالتقنية: .20
 ندوق.وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تأخير في بعض عمليات مدير الصندوق والتأثير بشكل سلبي على أداء الص

 ر، قد يتأخر عن سداد المبالغ المقترضة في الوقت المحدد ألسباب خارجة عن إرادة مدير الصندوق مما قد يترتب على هذا التأخير رسوم تأخيتي سيقوم فيها الصندوق باالقتراضفي الحاالت المخاطرُاالقتراض:ُ .21
 ت.\مما قد يؤثر على أصول الصندوق وأداؤه والذي سينعكس سلبًا على أسعار الوحد لسداد القروض راتهسداد أو أن يضطر مدير الصندوق لتسييل بعض استثما

د يثر سلبًا على ق" مما قتتعرض الصناديق األخرى التي يستهدف الصندوق االستثمار بها إلى نفس المخاطر الواردة في فقرة "المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندو مخاطرُاالستثمارُفيُصناديقُأخرى:ُ .22
 استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.

ليق تداول أسهم قواعد التسجيل واإلدراج قد يؤدي إلى تعإن عدم التزام الشركات المدرجة في السوق السعودية بنظام السوق المالية في المملكة العربية السعودية ولوائحة التنفيذية بما في ذلك مخاطرُتعليقُالتداول:ُ .23
 قد يؤثر على قيمة أصول الصندوق سلبًا وبالتالي سعر الوحدة.الشركات المدرجة األمر الذي 

 تكون األنسب، ق بأسعار قد الهي مخاطر قيام مالكي الوحدات بعمليات استرداد كبيرة ومتتابعة أحيانًا مما قد يتسبب في أن يضطر مدير الصندوق إلى تسييل أصول الصندو مخاطرُعملياتُاالستردادُالكبيرة:ُ .24
 ي إألى انخفاض قيمة أصول الصندوق وانخفاض سعر الوحدة.األمر الذي يؤد

ما. وتنطبق هذه المتفق عليها بينه للعقودق وفقا المخاطر االئتمانية هي تلك التي تتعلق باحتمال أن يخفق أي من الجهات المتعاقد معها في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع مدير الصندو المخاطرُاالئتمانية:ُ .25
( لدى طرف ثالث، أو من خالل االستثمار في عمليات المرابحة المختلفة. إن أي إخفاق من قبل الجهات التي يتعامل معها الصندوق حكمهالصندوق في حالة إيداع أموال )بصفة ودائع أو ما في المخاطر على ا

 يؤثر سلبًا على استثماراته وأدائه.
وق في الحصول على عدد أسهم كافي وذلك بسبب ازدياد عدد المشاركين في عملية بناء سجل األوامر ومن ثم االكتتاب في الصندوق، كما ال تتمثل في مخاطر تضاؤل فرصة الصندمخاطرُنتائجُالتخصيص:ُ .26

على  يؤدي إلى قلة إيرادات الصندوق والتي ستنعكس سلباً وذلك قد ستطيع الصندوق ضمان حق المشاركة في اإلصدارات األولية أو استمرار هيئة السوق المالية على طرح اإلصدارات بطريقة بناء سجل األوامر، 
 سعر الوحدة.

 
  

 :الصندوُقُبهذاُلالستثمارُالمستهدفةُالفئة .أ
 .والطويلتنمية رأس المال على المدى المتوسط يستهدف الصندوق المستثمرين الراغبين في 
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 :ُاألرباحُتوزيعُسياسة .ب
 أي أرباح على مالكي الوحدات خالل فترة عمل الصندوق، وسيقوم بإعادة استثمار األرباح المحققة لغرض تحقيق أهداف االستثمارية. لن يقوم الصندوق بتوزيع

 للصندوق: األداءُالسابق .ج

 نسبةُالعائدُاإلجماليُللصندوقُلسنةُواحدة،ُوثالثُسنوات،ُومنذُاإلنشاء: 
ُمنذُاإلنشاءُسنوات3ُُسنةُالفترة

34.76ُ-17.56ُ- 6.28-ُعائدُالصندوُق
32.38ُ-12.01ُ-1.55ُ-ُعائدُالمؤشر

ُ
ُ

 نسبةُالعائدُاإلجماليُالسنويُللسنواتُالماضيةُمنذُإطالقُالصندوق: 
2015ُ2016ُ2017ُُالسنة

6.28ُ-13.04ُ1.15ُ-ُعائدُالصندوُق
1.55ُ-16.12ُ6.56ُ-ُعائدُالمؤشر

 

 حقوقُمالكيُالوحدات .د
 ما يلي:يحق لمالكي الوحدات 

  يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات ويحقق مصلحتهم.أن 
 .حضور اجتماعات مالكي الوحدات والتصويت على القرارات. ويحق لمالك الوحدات توكيل من ينوب عنه في حضور االجتماعات 
 .الحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات باللغة العربية 
 رير المالية بحسب الئحة صناديق االستثمار.الحصول على التقا 
 .اإلشعار بأي تغييرات مهمه وواجبة اإلشعار بحسب الئحة صناديق االستثمار 
 .الحصول على موافقة مالكي الوحدات على أي تغيير أساسي في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات بحسب الئحة صناديق االستثمار 
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 قيمة وحداته قبل سريان أي تغيير أساسي دون فرض أي رسوم استرداد عليه. يحق لكل مالك وحدات استرداد 
 .اإللتزام بما ورد في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والئحة صناديق االستثمار من حقوق لمالكي الوحدات 

 

 مسؤولياتُمالكيُالوحدات .ه
 فإنه ال يكون مسؤوال عن ديون والتزامات الصندوق. فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه

 
 نهاءُنهاءُصندوقُاالستثمارُواإلجراءاتُالخاصةُباإُلإالحاالتُالتيُتستوجبُ .و

 الحاالت التي تستوجب انهاء الصندوق:

  الصندوق.يوماً على األقل من تاريخ إنهاء  21يحتفظ مدير الصندوق بحقه في إنهاء الصندوق وذلك بموجب إشعار خطي قبل 

 ماليين لاير سعودي. 10ق إنهاء الصندوق في حال إنخفاض صافي قيمة أصوله عن ويحق لهيئة السوق المالية الطلب من مدير الصند 

 اإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق:

  مع إنهاء الصندوق فيه. دون االخالل بشروط وأحكام الصندوق.يوماً من التاريخ المز 21إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً برغبته في إنهاء الصندوق بمدة ال تقل عن 

 ة التي يملكها كل مستثمر.تصفية أصول الصندوق وتوزيع حصيلة التصفية )بعد سداد التزامات الصندوق( على المستثمرين على أساس تناسبي حسب عدد الوحدات االستثماري 

  وموقع السوق المالية عن انتهاء الصندوق ومدة تصفيته.سيقوم مدير الصندوق باإلعالن في موقعه اإللكتروني 

 

 يقرُمديرُالصندوقُبوجودُآليةُداخليةُلتقويمُالمخاطرُالمتعلقةُبأصولُالصندوق. .ز

 
  

 أنواعُالمدفوعاتُمنُأصولُصندوقُاالستثمار 
ة، المضافتحسب من صافي قيمة أصول الصندوق، تحسب في كل يوم عمل وتخصم كل ربع سنة. وتخضع رسوم اإلدارة لضريبة القيمة  %1.5يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق أتعاب إدارة سنوية تبلغ ُأتعابُاإلدارة: .أ

 التنفيذية.ويتم تحميلها على الصندوق وفقًا للنسب التي ينص عليها نظام ضريبة القيمة المضافة والئحته 
 يتم تحميلها على الصندوق حال وجودها حسب أسعار السوق السائدة وتحسب في كل يوم تقويم وتدفع حسب متطلبات البنك الممول.مصاريفُالتمويلُالمتوافقُمعُالشريعة:ُ .ب
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بمستويات تحددها األنظمة أو وسيط التعامل أو أمناء الحفظ. وتتفاوت تلك المبالغ استنادًا على معدل تداول  تدفع مصاريف الوساطة أو أية رسوم تداول أخرى من قبل الصندوق مباشرةمصاريفُورسومُالتعاملُ)الوساطة(:ُ .ج
 أصول الصندوق وحجم العمليات.

 مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق لمدير الصندوق الحق في تحميل الصندوق أية مصاريف أخرى مسموح بها نظاميًا وهي على سبيل المثال: رسوم الحفظ، أتعاب مراجع الحسابات، الرسومُوالمصاريفُاألخرى:ُ .د
 ي. المستقلين، ورسوم الرقابة واالستشارات الشرعية، والرسوم الرقابية، ورسوم تداول، ورسوم المؤشر االسترشاد

 وهي على النحو التالي:
 ُ:ريال سنويًا، تحسب في كل يوم وتخصم بشكل شهري. 60,000نقطة أساس( من صافي قيمة أصول الصندوق تحت الحفظ وبحد أدنى  6) %0.06يتقاضى أمين الحفظ من الصندوق أتعاب حفظ سنوية تبلغ رسومُالحفظ 
 ُ:ريال سنويًا، تحتسب يوميًا وتدفع بعد الجلسة مباشرة. 30,000ريال وبحد أقصى  5,000مجلس اإلدارة المستقلين مبلغ يتقاضى كل عضو من أعضاء مكافآتُمجلسُإدارةُالصندوق 
 ُ:ريال سنويًا، تحتسب يوميًا وتدفع كل ستة أشهر. 30,000مبلغ أتعابُمراجعُالحسابات 
 ُفع كل ستة أشهر.ريال سنويًا، تحتسب يوميًا وتد 43,000مبلغ الرقابةُالشرعية:ُلجنةُمكافآت 
 ُ:ريال سنويًا، تحتسب يوميًا وتدفع عند المطالبة. 7,500مبلغ  رسومُهيئةُالسوقُالمالية 
 ُ:تحتسب يوميًا وتدفع عند المطالبة.سنوياً ريال  5،000مبلغ رسومُنشرُمعلوماتُالصندوقُعلىُموقعُتداول ، 
 :يوميًا وتدفع عند المطالبة.تحتسب ريال سنويًا،  26,250مبلغ  رسومُالمؤشرُاالسترشادي 
 :ُريال سنويًا، تحتسب وتدفع عند المطالبة. 7,500مبلغ  مصاريفُاخرى
ُ

ُوأيُمصاريفُقدُتفرضهاُالجهاتُالتشريعيةُأوُالجهاتُالحكوميةُمستقباًل.سيتحملُالصندوقُجميعُالرسومُالتيُقدُُتفرضُمنُالجهاتُالرسميةُفيُالمملكةُالعربيةُالسعوديةُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 :)ُالجدولُالتاليُيوضحُجميعُالرسومُوالمصاريفُالسنويةُالخاصةُبالصندوقُ)بالريالُالسعودي

ُتكرارُدفعُالرسمُطريقةُالحسابُالنسبةُ/ُالمبلغُالمفروضُنوعُالرسم

تحسب كل يوم تقويم من متوسط صافي قيمة أصول  %1.5ُأتعابُاإلدارة
 تخصم كل ربع سنة الصندوق 

 تحدد وتحسب بحسب أسعار التمويل السائدة وشروط الجهة الممولةُالمتوافقُمعُالشريعةمصاريفُالتمويلُ

 بحسب معدل تداول أصول الصندوق وحجم العملياتُمصاريفُورسومُالتعاملُ)الوساطة(
ُالمصاريفُاألخرُىُالمصاريفُاألخرُى

 كل ستة أشهر تخصم تحسب في كل يوم تقويم من أصول الصندوق  30,000ُأتعابُمراجعُالحسابات

ُمكافآتُأعضاءُمجلسُإدارةُالصندوقُالمستقلين
ريال  5,000يتقاضى كل عضو مستقل مبلغ 

 تخصم بعد الجلسة مباشرة تحسب في كل يوم تقويم من أصول الصندوق  ريال سنوياً  30,000وبحد أقصى 

 تخصم بشكل شهري  الصندوق  تحسب في كل يوم تقويم من أصول ريال سنوياً  60,000وبحد أدنى  %0.06ُرسومُالحفظ

 تخصم كل ستة أشهر تحسب في كل يوم تقويم من أصول الصندوق  43,000ُأتعابُخدماتُالرقابةُالشرعية

 تخصم عند المطالبة تحسب في كل يوم تقويم من أصول الصندوق  7,500ُرسومُهيئةُالسوقُالمالية

 تخصم عند المطالبة كل يوم تقويم من أصول الصندوق تحسب في  5,000ُرسومُنشرُمعلوماتُالصندوقُعلىُموقعُتداول
 تخصم عند المطالبة تحسب في كل يوم تقويم من أصول الصندوق  26,250ُرسومُالمؤشرُاالسترشادي

 تحتسب وتدفع عند المطالبة 7,500ُمصاريفُأخرُى
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 ُُيوجدُمقابلُمفروضُعلىُاالسترادادُونقلُالملكية.ُ،ُوالتخصمُمنُمبلغُاالشتراكُبحدُأعلىُمنُقيمةُاالشتراكُ%1.5يتقاضىُمديرُالصندوق
 ُ:ى أن تكون ليحق لمدير الصندوق مع مراعاة الضوابط الشرعية أن يبرم ترتيبات عمولة خاصة تكون محصورة في سلع وخدمات قد يحصل عليها مدير الصندوق ععمولةُخاصةُيبرمهاُمديرُالصندوق

 االستثمار أو بتقديم أبحاث لمصلحة الصندوق وفقًا لالئحة األشخاص المرخص لهم.متعلقة بتنفيذ صفقات نيابة عن صندوق 
 

 ُمثالُافتراضيُيوضحُجميعُالرسومُوالمصاريفُأوُمقابلُالصفقاتُالتيُتدفعُمنُقبلُمالكُالوحداتُعلىُأساسُعملةُالصندوُق
ُالمبلغُالتقديريُ/ُاالفتراضيُ)بالريالُالسعودي(ُالوصف

1,000,000ُُمبلغُاالشتراك
 15,000ُ%1.50أتعابُاإلدارةُ
 1,200ُرسومُالحفظ

 600ُأتعابُمراقبُالحسابات
 600ُمكافآتُأعضاءُمجلسُاإلدارة
 860ُمكافآتُلجنةُالرقابةُالشرعية
 560ُرسومُالمؤشرُاإلسترشادي

 150ُرسومُمراجعةُالهيئة
 100ُرسومُالنشر

 150ُمصاريفُأخرُى
19,220ُُإجماليُالرسومُوالمصاريف

980,780ُُصافيُقيمةُوحداتُالمستثمر
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 تقويمُأصولُالصندوُق .أ
سواق النقد )المرابحات( أ آخر إغالق لألسهم التي يمتلكها الصندوق في يوم التقويم مضافًا إليها التوزيعات المستحقة. كما تحدد قيمة االصول المستثمرة في أدواتأسعار يتم احتساب إجمالي قيمة أصول الصندوق بناًء على 

م المشاركة بها آخر سعر وحدة معلن ألغراض التقويم. وسيتم تقويم األسهم التي تعلى أساس تكلفة العقد مضافًا إليها األرباح المستحقة حتى نقطة التقويم. وفي حالة االستثمار في صناديق استثمارية فسوف يتم استخدام 
 بين االكتتاب وتداول الورقة المالية بناء على سعر االكتتاب. في الطروحات األولية في الفترة ما

 
 عددُنقاطُالتقويمُوتكرارها .ب

 يتم تقويم أصول الصندوق في كل يوم تعامل )اإلثنين واألربعاء( من كل أسبوع باستثناء العطل الرسمية للسوق المالية السعودية.
 

 لتسعيراإلجراءاتُالتيُسُتتخذُفيُحالةُالخطأُفيُالتقويمُأوُا .ج
 في حال وقوع خطأ في حساب الوحدة سيقوم مدير الصندوق باتباع اإلجراءات التالية:

 تقييم سعر الوحدة الخاطئ. تصحيح أسعار الوحدات الخاطئة بنشر سعر الوحدة الصحيح على موقع السوق المالية تداول وموقعه اإللكتروني بأثر رجعي اعتبارًا من تاريخ 
  والموقع اإللكتروني للسوق وفي تقارير لمدير الصندوق  اإللكتروني موقعالفي  اً أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فور  %0.5المالية فورًا عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل ما نسبته إبالغ هيئة السوق 

 مدير الصندوق حسب متطلبات الئحة صناديق االستثمار. الصندوق التي يعّدها
 ي.ليات تصحيح سعر الوحدة واإلجراءات الناتجة عنها في محضر داخلي يوقع عليه مسؤول المطابقة واإللتزام ومدير العمليات والرئيس التنفيذتوثق عم 
  ين تاريخ تقييم سعر الوحدة الخاطئ، وإشعار العمالء المشتركين المتأثر في حال وجود عمليات اشتراك وقعت في أو بعد تاريخ تقييم سعر الوحدة الخاطأ سيتم إعادة حساب الوحدات المخصصة الشتراكات العمالء بعد

 بعملية التصحيح بعدد الوحدات الصحيح الذي تم تخصيصه لهم، مع إيضاح فارق التقييم بين سعر الوحدة الخاطأ وسعر الوحدة الصحيح.
 سيتم إشعار العمالء المستردين عند أو بعد تاريخ التقييم وإعادة حساب قيمة الوحدات المستردة وتحويل فارق سعر التقييم مضروبًا بعدد  في حال وجود عمليات استرداد وقعت في أو بعد تاريخ تقييم سعر الوحدة الخاطأ

عميل في حال نتج عن تصحيح الخطأ وجود مبالغ مستردة إلى حساب ال ، أماالوحدات المستردة إلى حساب العميل االستثماري لدى مدير الصندوق على أن يتم تحويل الفارق إلى حساب العميل البنكي وفقًا لطلب العميل
دة فارق تثماري بعد إشعاره بذلك، ويحق لمدير الصندوق مطالبة العميل بإعااالستثماري لدى مدير الصندوق تزيد عن قيمة االسترداد المستحق للعميل، فيحق لمدير الصندوق استرداد قيمة الفارق من حساب العميل االس
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أو  دوق من موارده الخاصةوتعويض الصن يره المطلق التنازل عن مطالبة العميليمة االسترداد إلى مدير الصندوق في حال كان المبلغ المسترد قد تم تحويله إلى الحساب البنكي للعميل. ويحق لمدير الصندوق وفقًا لتقدق
 خصم فارق االسترداد من حساب العميل االستثماري.

 
 دةحسابُسعرُالوح .د

 يتم حساب سعر الوحدة كالتالي:
  حساب إجمالي قيمة أصول الصندوق شامال األرباح والتوزيعات المستحقه 
 خصم جميع المصاريف والرسوم الثابته على أساس يومي 
 حساب وخصم رسوم إدارة الصندوق على أساس يومي من ناتج الخطوه السابقة 
 قسمة صافي قيمة األصول على عدد الوحدات 

 
 سعرُالوحدةنشرُ .ه

( في يوم العمل الذي يلي يوم www.mulkia.com.sa( وكذلك موقع مدير الصندوق )www.tadawul.com.saسعر الوحدة مرتين أسبوعيًا على موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" )ينشر مدير الصندوق 
 التقويم.

 
  

 تاريخُالطرحُاألوليُوسعرُالوحدة .أ

 لاير سعودي. 10وكان سعر الوحدة عند الطرح  م21/08/2014م إلى 20/07/2014من تاريخ تم طرح الوحدات 
 

 تقديمُطلباتُاالشتراكُواالسترداد: .ب

  يتم تنفيذ الطلب و  يمكن استالم طلبات االشتراك واالسترداد خالل أي يوم عمل ة.سترداد هي يومي االثنين واألربعاء من كل أسبوع باستثناء العطل الرسمية للسوق المالية السعودياالو  االشتراكالتي يتم فيها أيام التعامل
 في يوم التعامل التالي.

  ظهرًا في يوم العمل السابق ليوم التعامل. 12:30الساعة  موعد إلستالم طلبات االشتراك واالسترداد هوآخر 
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 إجراءاتُاالشتراكُواالسترداد .ج
  سعودي. ريال سعودي( فقط مبلغ عشرة آالف ريال 10,000) هوالحد األدنى لالشتراك المبدئي 
 ( فقط مبلغ عشرة آالف ريال سعودي. 10,000الحد األدنى لالشتراك اإلضافي أو االسترداد هو )ريال سعودي 

 ( فقط مبلغ عشرة أالف ريال سعودي كحد أدنى للرصيد في حال 10,000يشترط على المستثمر االحتفاظ بمبلغ )قام المستثمر بعملية استرداد ويحق لمدير الصندوق تصفية حساب المشترك في  ريال سعودي
 حال عدم االحتفاظ بالحد األدنى من الرصيد، وذلك وفقًا إلجراءات االسترداد الواردة في هذه الشروط واألحكام.

 .يتم استالم طلبات اإلشتراك واالسترداد في المكتب الرئيسي للشركة 
  تي تم لفي حساب المشترك لدى مدير الصندوق قبل إقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم اأو نقل الملكية إلى المستثمر وذلك من خالل قيد مبلغ عوائد االسترداد أو نقل الملكية داد يتم دفع عوائد االستر

 أو نقل الملكية. فيها تحديد سعر االسترداد
تفاصيلُالوحداتُُينسجلُالوحداتُالذيُيحتفظُبهُمديرُالصندوق،ُبصيغةُرقميةُأوُخطيةُأوُبوسيلةُإليكترونية،ُويستلمُكلُمستثمرُمنُمديرُالصندوقُإشعارًاُيبيتمُقيدُجميعُالوحداتُاالستثماريةُفيُ .د

 التيُاشتراهاُالمستثمر.
 بلغُالذيُينويُمديرُالصندوقُجمعهالحدُاألدنىُللم .ه

 دي كحد أدنى إلجمالي قيمة أصول الصندوق من أجل البدء أو استمرارية إدارة الصندوق.ريال سعو  10,000,000يستهدف مدير الصندوق جمع 
 ماليينُريالُسعوديُكحدُأدنىُلصافيُقيمةُأصولُالصندوُق10ُاإلجراءاتُالتصحيحيةُالالزمةُلضما ُاستيفاءُمتطلبُ .و
 فية من العمالء واستيفاء الحد األدنى.إشعار هيئة السوق المالية وطلب فترة سماح تمتد إلى ستة أشهر لجمع اشتراكات إضا 
 يفاء الحد األدنى لقيمة أصول الصندوق.في حال تعذر جمع اشتراكات تستوفي الحد األدنى خالل فترة ستة أشهر من تاريخ اإلشعار فسيلجأ مدير الصندوق لزيادة قيمة استثماره الست 
 لوق بما يستوفي الحد األدنى لقيمة أصول الصندوق فسيلجأ مدير الصندوق إلى هيئة السوق المالية لطلب موافقتها على أي من االتي: خطة نقفي حال تعذر على مدير الصندوق زيادة قيمة استثماره في الصند 

رة األدنى لقيمة أصول الصندوق أو الموافقة على استمرار إدا الحدأصول الصندوق إلى مدير صندوق استثماري اخر أو دمج الصندوق مع صندوق اخر قائم يديره مدير الصندوق أو تمديد مهلة االلتزام باستيفاء 
 الصندوق.

 تأجيلُعملياتُاالستردادُأوُتعليقُالتعامل .ز
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 :( من قيمة صافي أصول الصندوق.%10)في حالة ما إذا كان إجمالي مبالغ طلبات االسترداد المطلوب تنفيذها في أي يوم تعامل يزيد عن يحق لمدير الصندوق تأجيل طلب االسترداد  تأجيلُعمليةُاالسترداد 
 ة.سوف يتم تنفيذ طلبات االسترداد المؤجلة في يوم التعامل التالي بالنسبه والتناسب ومراعاة التعامل العادل مع طلبات االسترداد المؤجل

 :يحق لمدير الصندوق تعليق التعامل في وحدات الصندوق في الحاالت التالية: تعليقُالتعاملُفيُالوحدات 
 طلب التعليق من هيئة السوق المالية. 
 إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول ان التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات. 
بشكل معقول أنها  دوق التي يرى مدير الصندوق ام أو بالنسبة إلى أصول الصنإذا ُعّلق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو األصول األخرى التي يملكها الصندوق، إما بشكل ع 

 جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق.
 .62الئحة صناديق االستثمار المادة في حالة قام مدير الصندوق بتعليق االشتراك او االسترداد في الصندوق، فإن مدير الصندوق سيقوم باتخاذ اإلجراءات الالزمة الواردة في  
 التيُستؤجلتيارُطلباتُاالستردادُاخ .ح

 :سيتبع مدير الصندوق إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد المراد تأجيلها 
  بالتناسب  %7وتوزيع بالتساوي على جميع الطلبات  %3من حجم الصندوق فإنه األولوية سوف تكون للطلبات األقل بحيث يتم توزيع  %10في حال كان التأجيل بسبب تجاوز اجمالي طلبات االسترداد أكثر من

 مع حجم الطلب.
 .إذا كان التأجيل بسبب تعليق التعامل فإن األولوية في سوف تكون للطلبات االقدم مع مراعاة حجم الطلب 

 

  

 محدود من تلك الوحدات.يضم الصندوق وحدات استثمارية من فئة واحدة من نفس النوع ومتساوية في الحقوق، ويمكن لمدير الصندوق إصدار عدد غير 

 

 المعلوماتُالمتعلقةُبالتقاريرُالمالية .أ
 و العربية  باللغةمدير الصندوق بإعداد القوائم المالية للصندوق  سيقوم( مراجعتها وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينSOCPA.) 
 يومًا من نهاية فترة التقرير 70وذلك خالل  االستثمارمن الئحة صناديق  11المالية السنوية المراجعة للصندوق حسب المادة  تقاريرالمشتركين بال لصندوق بتزويدسيقوم مدير ا. 
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 عد عنها تلك القوائم.( يومًا تقويميًا من تاريخ نهاية الفترة األولية الم35خالل ) األوليةالمالية  لتقاريرلصندوق بتزويد المشتركين باسيقوم مدير ا 
  يوما من كل صفقة في وحدات الصندوق يقوم بها مالك الوحدات. 15سيقوم مدير الصندوق بتزويد كل مالك وحدات ببيانات صافي قيمة أصول الوحدات التي يمتلكها وسجل صفقاته في وحدات الصندوق خالل 
  يوما  30في ذلك أي شخص تملك الوحدات خالل السنة المعد في شأنها البيان( يلخص صفقاته في وحدات الصندوق على مدار السنة المالية خالل سيقوم مدير الصندوق بإرسال بيان سنوي إلى مالك الوحدات )بما

دة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، باإلضافة إلى الوار من نهاية السنة المالية، ويحتوي هذا البيان األرباح الموزعة وإجمالي مقابل الخدمات والمصاريف واألتعاب المخصومة من مالك الوحدات و 
 مخالفات قيود االستثمار إن وجدت والمنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار أو في الشروط واألحكام أو في مذكرة المعلومات.

 أماكنُووسائلُإتاحةُتقاريرُالصندوُق .ب
 .(www.tadawul.com.sa)ومن خالل موقع السوق المالية  (www.mulkia.com.saمدير الصندوق ) إلكترونيًا عبر موقع تقاريرسيقوم مدير الصندوق بتوفير ال

 دي.ديسمبرُمنُكلُعامُميال31ُ.ُتنتهيُالفترةُالماليةُللصندوقُفي2015ُتمُإصدارُأولُقائمةُماليةُمراجعةُللصندوقُفيُنهايةُ .ج
ُيقرُمديرُالصندوقُبتوفيرُالقوائمُالماليةُالمراجعةُللصندوقُمجانًاُعندُطلبهاُمنُمالكيُوحداتُالصندوق. .د

  

 مجلسُإدارةُالصندوقُونوعُالعضويةأسماءُأعضاءُ .أ
:للتجديد ويتكون المجلس من األعضاء التالية أسمائهمتبدأ مدة عضوية المجلس من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية وتمتد لمدة ثالث سنوات قابلة   

.)رئيس مجلس إدارة الصندوق(  منيرة بنت حجاب الدوسري  / األستاذة  
.األستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني  )عضو مستقل(  

 الدكتور/ ناصر بن محمد السعدون )عضو مستقل(.
 

 مؤهالتُأعضاءُمجلسُإدارةُالصندوُقنبذةُعنُ .ب
 

ُحجابُالدوسريُُ)رئيسُمجلسُإدارةُالصندوق(.منيرةُبنتُ

http://www.tadawul.com.sa/
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سنوات مع السعودي الفرنسي. حصلت على العديد من الجوائز على التميز  10عاما من الخبرة في الخدمات المصرفية وإدارة األصول. خبرة حافله في إدارة صناديق االستثمار والمحافظ االستثمارية تصل الي -14
لوريوس في نظم المعلومات اإلدارية من الجامعة العربية المفتوحة، ودبلوم في األعمال المصرفية من معهد اإلدارة العامة في األداء في السوق السعودية، وعلى الصعيد العالمي. حاصله على درجة البكا

ُأحمدُبنُسليما ُالمزينيُُ)عضوُمستقل(..IFTAمن قبل  CFTeوالمحللين الفنيين المعتمدين 
منصب الرئيس التنفيذي في شركة ُملكّية لالستثمار. حاصل على درجة الماجستير في اإلدارة المالية من جامعة  وشغلثمار وإدارة المخاطر واإلستراتيجية. عامًا من الخبرة في مجال المالية والمحاسبة واالست 13يربو عن  ما

من الزماالت المهنية في تخصصي المحاسبة و المراجعة واإلستشارات المالية وإدارة فريدريك تايلور، كاليفورنيا ودرجة البكالوريوس في االقتصاد و اإلدارة تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود، حاصل على العديد 
لى زمالة المعهد وكذلك ع  CIAكما حصل على زمالة المعهد األمريكي للمراجعين الداخليين   CMAوزمالة المعهد األمريكي للمحاسبين اإلداريين   SOCPAالمشاريع حيث حصل على الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 .CME3و  CME2و   CME1التي تنظمها هيئة السوق المالية  اإلختباراتكافة  إجتاز كما PMPوزمالة المعهد األمريكي إلدارة المشاريع   CGAPاألمريكي للمراجعين الداخلين في المنظمات الحكومية  
ُناصرُبنُمحمدُالسعدو ُ)عضوُمستقل(.

م وكذلك الماجستير من نفس الجامعة في عام 2011الملك سعود، كلية ادارة األعمال، حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة في المحاسبة المالية من جامعة موناش األسترالية في عام  أستاذ المحاسبة المساعد بجامعة
ف أكاديمية ومهنية حيث أنه رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعودي وعضو مجلس ادارة في الهيئة م. لدية عدة وظائ2001م وحصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في عام 2007

ف العيسى القابضة، شارك كة عبد الطيمراجعة في شركة رنا لالستثمار وايضا في شر السعودية للمقيمين المعتمدين وعضو لجنة معايير المراجعة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وفي القطاع الخاص هو عضو لجنة ال
 بأبحاث في العديد من المؤتمرات العلمية العالمية في الواليات المتحدة ونيوزلندا واستراليا والمملكة العربية السعودية.

 
 وصفُأدوارُومسؤولياتُمجلسُإدارةُالصندوُق .ج
  الصندوق طرفًا فيها. ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الموافقة على عقود تقديم خدمات اإلدارة للصندوق، وعقود تقديم خدماتالموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون 
  .الحفظ وأي عقد يتم إبرامه مع أي شخص مرخص له لتسويق وحدات الصندوق لمستثمرين محتملين، أو تقديم المشورة لهم بخصوص شراء الوحدات 
 سة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.اعتماد سيا 
 .اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبًا، الموافقة أو المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق 
 لتزام( ومسؤول التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع االجتماع مرتين سنويًا على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق و )أو( )لجنة المطابقة واال

 اللوائح واألنظمة المتبعة، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر المتطلبات المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار.
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1. ُلالستثمارُملكّيةُ  لألسهم السعودية ُملكّية صندوق    عضو مستقل عضو مستقل رئيس المجلس 

2. للطروحات األولية ُملكّية صندوق   ُلالستثمارُملكّيةُ   عضو مستقل عضو مستقل رئيس المجلس 

3. ُلالستثمارُملكّيةُ  لتطوير المجمعات التجارية ُملكّية صندوق    - عضو مستقل -  

4. ُلالستثمارُملكّيةُ قطاع التعليم–للملكيات الخاصة  ُملكّية صندوق    - عضو مستقل -  

5. عقارات الخليج ريت ُملكّية صندوق   ُلالستثمارُملكّيةُ   عضو مستقل - -  

 بق س الصندوق وإدارته للصندوق، إضافة إلى التأكد من توافق ما ومديرلمعلومات وأي مستند أخر )سواء أكان عقدًا او غيره( يتضمن افصاحات تتعلق بالصندوق التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة ا
 مع الئحة صناديق االستثمار.

  الصندوق ومذكرة المعلومات، وأحكام الئحة صناديق االستثمار.التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقًا لشروط وأحكام 
 .العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات 
 .تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس 
 
 :مكافآتُأعضاءُمجلسُإدارةُالصندوُق .د

 تحتسب يوميًا وتدفع بعد الجلسة مباشرًة. –ريال سعودي سنويًا  30,000ريال سعودي بدل حضور كل جلسة وبحد أقصى  5,000يتقاضى العضو المستقل مبلغ 
 

 تضاربُالمصالحُبينُعضوُمجلسُإدارةُالصندوقُومصالحُالصندوُق .ه
 تعارض مصالح محتمل أو متحقق بين عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.يقر مدير الصندوق حتى تاريخ كتابة مذكرة المعلومات بعدم وجود 

 
ُمجالسُإدارةُالصناديقُالتيُيشاركُفيهاُعضوُمجلسُالصندوقُذيُالعالقة .و
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 أسماءُأعضاءُالهيئةُالشرعيةُومؤهالتهم: .أ
(الشرعيةالشيخ/ُمحمدُبنُأحمدُالسلطا ُ)عضوُلجنةُالمراقبةُ  

ار بما يتمتع من علم غزير في الفقه والتمويل اإلسالمي. تكمن سنوات من الخبرة كمستشار شرعي وأكاديمي في الصناعة المصرفية اإلسالمية. الشيخ محمد يقود فريق عمل إدارة االستشارات الشرعية في الد 10
توى. فمار، كما تمتد خبرته إلى القطاع المصرفي والتأمين مع ضمان سرعة إجراء عملية الموافقة وتخصيص حلول فريدة وعملية وظيفية في إدارة الخبرته في إعادة تصميم المنتجات التقليدية، وهيكلة صناديق االستث

من جامعة دار العلوم بباكستان تحت إشراف العالم الشهير مفتي محمد حاصل على شهادة الماجستير العالمية في الفقه وأصول الفقه من جامعة أحسن العلوم بباكستان. وشهادة البكالوريوس في العلوم اإلسالمية 
 .تقي عثماني

 
(الشيخُالدكتور/ُصالحُبنُفهدُالشلهوبُ)عضوُلجنةُالمراقبةُالشرعية  

ربية السعودية، يشغل حاليًا وظيفة أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية والعربية حاصل على شهادة الدكتوراه في التمويل اإلسالمي بجامعة إدنبرة بالمملكة المتحدة والماجستير من جامعة اإلمام في المملكة الع
سالمي نشرت في صحف عديدة أبرزها صحيفة االقتصادية.بكلية الدراسات المساندة والتطبيقية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كتب العديد من البحوث والمقاالت تتعلق بالقطاع المصرفي اإل  

 
 أدوارُومسؤولياتُالهيئةُالشرعية .ب

 .التحقق من استثمارات مدير الصندوق في أسهم وأدوات استثمارية مع الضوابط الشرعية التي تقرها لجنة الرقابة الشرعية 
 .تقديم االستشارات الشرعية لمدير الصندوق فيما يتعلق بالفرص االستثمارية المعروضة عليه 
  األولية خالل فترة الطرح وتقديم المشورة الشرعية لمدير الصندوق.مراجعة شرعية أسهم الطروحات 
 .مراجعة مستندات طرح الصندوق بما في ذلك مذكرة المعلومات وشروط وأحكام الصندوق، والموافقة علي أي تعديل الحق عليها 
 .إعداد المعايير الشرعية التي يتقيد بها الصندوق عند االستثمار 
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 جنةُالرقابةُالشرعيةتفاصيلُمكافآتُأعضاءُل .ج
 ريال سنويًا مقابل استشاراتهم. 43,000يتقاضى أعضاء لجنة الرقابة الشرعية مبلغ 

 
 المعاييرُالشرعية .د

 المعاييرُالمتعلقةُبالنشاط 
ذلك، وال يجوز االستثمار في الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيسي مما  يجب أن يقتصر االستثمار على الشركات التي يكون غرضها مباحًا مثل إنتاج السلع والخدمات النافعة والتجارة والصناعة وما إلى

:يلي  
 .ةممارسة األنشطة المالية التي ال تتوافق مع احكام الشريعة اإلسالمية كالبنوك التي تتعامل بالفائدة الربوية وشركات التأمين التقليدي 
 .و اللحوم الغير مذبوحة على الطريقة الشرعيةإنتاج وتوزيع الخمور والدخان ولحوم الخنزير ومشتقاتها أ 
 .إدارة صاالت القمار وإنتاج أدواته 
 .إنتاج ونشر األفالم والكتب والمجالت والقنوات الفضائية اإلباحية ودور السينما 
 .المطاعم والفنادق التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غيره وكذلك أماكن اللهو 
 ابة الشرعية عدم جواز االستثمار فيه.أي نشاط آخر تقرر لجنة الرق 
 المعاييرُالمتعلقةُبأدواتُاالستثمار 

 فقًا للضوابط التالية:تخضع الشركات التي يكون غرضها مباحًا مثل إنتاج السلع والخدمات النافعة والتجارة والصناعة وما إلى ذلك لتحليل الميزانية اإلضافي و 
 .( من إجمالي موجوداتها%30تكون نسبة السيولة المستثمرة في أدوات قصيرة األجل كودائع بنكية أو أوراق مالية بفائدة ربوية وفقًا ميزانيتها يساوي أو يزيد عن ) ال يجوز االستثمار في أوراق مالية لشركة 
 .( من اجمالي موجوداتها%49ال يجوز االستثمار في أوراق مالية لشركة يساوي أو يزيد حساب المدينون فيها عن ) 
( من الدخل الكلي للشركة سواء كانت هذه المصادر من فوائد ربوية أو مصادر أخرى غير مباحة، شريطة ان %5يجوز االستثمار في أوراق مالية لشركة يتجاوز فيها الدخل الغير المشروع من مختلف المصادر عن )ال  

انشطة الشركة االساسية مباحة وال يقبل ان يكون جزء من نشاطها مجااًل غير مباح مثل بيع الخمور وان كان يمثل دخله نسبة قليلة، لكن  يكون هذا الدخل من غير انشطتها االساسية، مثل الودائع البنكية، بحيث تكون 
 اسي.الدخل من غير النشاط االساسي مثل الدخل الذي ينشا من الودائع البنكية ألغراض إدارة فائض السيولة والتي ال تمارسها الشركة كنشاط اس

 لضوابطُالمتعلقةُبالتطهيرا 
 التطهير حسب اآلتي:يجب على مدير الصندوق تحديد الدخل الغير المشروع سنويًا وإيداعه في حساب خاص لدى جهه خيريه مرخصة لصرفه في األعمال الخيرية، ويتم 
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 تحديد إجمالي الدخل الغير مشروع لكل شركة تم االستثمار فيها. 
 المشروع للشركة على العدد الكلي ألسهمها للحصول على حصة الدخل الغير مشروع للسهم.تقسيم إجمالي الدخل غير  
 ستثمار في الشركة.ضرب ناتج القسمة في عدد أسهم الشركة التي تم االستثمار فيها خالل فترة التطهير ليتم حساب إجمالي الدخل الغير المشروع الناتج من اال 
 ستثمار فيها وتحويله إلى حساب األعمال الخيرية تحت إشراف لجنة الرقابة الشرعية.تكرار الخطوة ذاتها لكل شركة تم اال 
 المراجعةُالدورية 

ر الشرعية فسيتم بيعها أصول الصندوق بالمعايي من زءاً ات التي تشكل أوراقها المالية جيتم دراسة توافق الشركات المستثمر بها مع المعايير الشرعية بعد إعالن القوائم المالية لكل ربع سنة، وفي حال عدم تقيد أي من الشرك
مع المعايير  المسموح بها في اليوم التالي من إدراجها في السوق المالي بشرط توافقهاخالل مدة ال تتجاوز األسبوعين من تاريخ انتهاء المراجعة الدورية أما بالنسبة للشركات المدرجة حديثا فسيتم تضمينها لقائمة الشركات 

 .الشرعية
 

  

 سمُمديرُالصندوُقا .أ
ُلالستثمارُملكّيةُ شركة

 
 رقمُالترخيصُالصادرُعنُهيئةُالسوقُالمالية .ب

 أصيل ووكيل في األوراق المالية.لتقديم خدمات اإلدارة، والحفظ، الترتيب والمشورة، التعهد بالتغطية والتعامل بصفة  37-13170شركة ُملكّية لالستثمار وهي مرخصة من هيئة السوق المالية ترخيص رقم 
 

 العنوا ُالمسجلُوعنوا ُالعملُلمديرُالصندوُق .ج
 2799فاكس:  920003028. هاتف: 11573الرمز البريدي  52775(. ص.ب. 3(، مكتب )184التجاري ) أكنازالمملكة العربية السعودية، الرياض. طريق األمير محمد بن عبد العزيز )شارع التحلية(. مبنى 

293 (11 )966+ 
 

 تاريخُالترخيصُالصادرُعنُهيئةُالسوقُالمالية .د
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 م5/11/2013هـ الموافق 2/1/1435
 

 رأسُالمالُالمدفوعُلمديرُالصندوق. .ه
 مليون ريال سعودي. 75مليون المدفوع  150مغلقة برأس مال شركة ُملكّية لالستثمار هي شركة مساهمة سعودية 

 
 ملخصُبالمعلوماتُالماليةُلمديرُالصندوقُمعُتوضيحُاإليراداتُواألرباحُللسنةُالماليةُالسابقةُبآالفُالريال .و

 
ُم31/12/2017ُالبند

 14,165,384ُإجماليُالدخلُمنُالتشغيل
 (14,818,761)ُمصروفات

 (182,371)ُالزكاة
 (832,223)ُالدخلُصافي

 
 )بخالفُتلكُاألنشطةُالمرتبطةُبأعمالُمديرُالصندوق(ُأسماءُأعضاءُمجلسُإدارةُمديرُالصندوقُوأنشطةُالعملُالرئيسةُلكلُعضو .ز

 رئيسُمجلسُاإلدارة ُ-ُ/ُإبراهيمُبنُمحمدُالحديثياألستاذ 
واالستثمارات المالية والمقاوالت وقطاع الخدمات والسياحة والزراعة والخدمات األمنية. يشغل عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات رجل أعمال، مؤسس للعديد من الشركات، ومستثمر في مجاالت متنوعة كالعقار 

 المساهمة والخاصة باإلضافة إلى عضوية منظمات أهلية ومحلية
 عضوُمجلسُاإلدارةُالمنتدب ُ-ُ/ُسلطا ُبنُمحمدُالحديثياألستاذ 

( من كلية لندن لألعمال، تقلد مناصب قيادية في عدد من الشركات العامة والخاصة في المملكة العربية السعودية، MBAمع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعود، ماجستير في إدارة األعمال ) بكالوريوس في المحاسبة
األوراق المالية والملكية الخاصة واالستثمار العقاري، شارك في عضوية مجالس اإلدارات واللجان في عدد من الشركات لديه خبرة في إعادة هيكلة الشركات والتخطيط االستراتيجي إضافة إلى إدارة االستثمارات في 
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ات والمعدات )ميبكو(، الشركة السعودية لخدمات السيار الشرق األوسط للبطاريات  المساهمة العامة والخاصة منها: الشركة الكيميائية السعودية، شركة نهاز لالستثمار، شركة زوايا العقارية، مجموعة نجمة المدائن، شركة
 ركة اتحاد مصانع األسالك )أسالك()ساسكو(، ش

 دارةاإلعضوُمجلسُُ-ُ/ُمطلقُبنُمحمدُالمطلقاألستاذ 
 ية عدد من مجالس إدارة شركات محليةمحامي ومستشار قانوني، لديه خبرات متخصصة في المجال القانوني لدى جهات حكومية وعدد من كبرى شركات القطاع الخاص، يشغل عضو 

 دارةاإلعضوُمجلسُُ-ُ/ُعليُبنُسليما ُالعطيةيُالدكتورمعال 
ان آخرها نائبًا ات الحكومية كالمناصب اإلدارية الهامة لدى عدد من المؤسس رجل أعمال وخبير في السياسات واألنظمة الشرعية، مستثمر في مجاالت متنوعة كالتعليم واالستثمارات المالية والعقار كما شغل العديد من

 لوزير التعليم العالي
 دارةاإلعضوُمجلسُُ-ُ/ُبدرُبنُمحمدُالدغيثراالستاذ 

 العام والخاص.المشاريع الحيوية في القطاعين  رجل أعمال، مؤسس للعديد من الشركات، ومستثمر في مجاالت متنوعة كالعقار واالستثمارات المالية والمقاوالت، أشرف على تنفيذ العديد من
 اإلدارةعضوُمجلسُُ-ُ/ُساميُبنُعبدُالكريمُالعبدُكريمالدكتور 

 يةرجل أعمال، استشاري طب أسنان، ومستثمر في المجال الطبي الخاص واألكاديمي، وعضو مجلس إدارة فاعل في العديد من الهيئات الصحية الرسم
 مستقلُةاإلداُرعضوُمجلسُُ-ُ/ُسليما ُبنُعبدُالعزيزُالتويجرُيالدكتور 

  منصب الرئيس التنفيذي لشركة اميانتيت العربية السعوديةإداري تنفيذي، وخبير في العلوم المالية والمحاسبة، يترأس ويشغل عضوية عدد من مجالس إدارات شركات عالمية ومحلية مرموقة، يشغل حالياً 
 مستقلُاإلدارةعضوُمجلسُ ُ-ُ/ُإبراهيمُبنُعبدُهللاُالصانعاالستاذ 
 نوك محلية وخليجيةمصرفي ومختص في األنظمة المعلوماتية، ومستشار في مخاطر االئتمان وتطبيق المصرفية اإلسالمية، شغل العديد من المناصب القيادية لدى بخبير 
 مستقلُاإلدارةُعضوُمجلس ُ-ُ/ُعبدهللاُبنُعليُالدبيخيالمهندس 

لوطنية تنفيذي للشركة ا كرئيسويعمل حاليًا عامًا شملت شركات محلية ودولية وفي مجاالت متعددة في قطاع االستثمار الصناعي والزراعي وقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.  30يتمتع بخبرة عملية تزيد عن 
 السعودية للنقل البحري 

 
 صندوقُفيماُيتعلقُبصندوقُاالستثمار.األدوارُوالمسؤولياتُوالواجباتُالرئيسةُلمديرُال .ح

 العمل لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات. 
  األمانة والحرص تجاه مالكي الوحدات.االلتزام بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص المرخص لهم بما في ذلك واجب 
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 واضحة وصحيحة وغير مضللة. وأنهاا إدارة الصندوق وتقديم الخدمات اإلدارية للصندوق وطرح وحدات الصندوق والتأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات واكتماله 
 مار، سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص المرخص يعد مدير الصندوق مسؤواًل عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستث

 لهم. 
 أو تقصيره المتعمد. هب احتياله أو اهماله أو سوء تصرفيعد مدير الصندوق مسؤواًل تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسب 
 األقل. ات القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل سنوي علىالسياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر على استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها. على أن تتضمن تلك السياسات واإلجراء وضع 
  بناًء على طلبها.تطبيق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام للصندوق وان يزود الهيئة بنتائج التطبيق 
 

 المهامُالتيُُكلفُبهاُطرفُثالثُمنُجانبُمديرُالصندوقُفيماُيتعلقُبصندوقُاالستثمار .ط
 يتعامل الصندوق مع أطراف أخرى وذلك للقيام بالمهام المخولة له، وهم كاآلتي:

 .أصول الصندوق  حفظأمين حفظ ل 
 .المحاسب القانوني للقيام بمهام التدقيق والمراجعة 
 الشرعية لإلشراف والرقابة على أنشطة الصندوق لضمان توافقها مع الضوابط الشرعية.الهيئة  

 
 أيُنشاطُعملُأوُمصالحُأخرىُلمديرُالصندوقُتمثلُأهميةُجوهرية،ُأوُمنُالممكنُأ ُتتعارضُمعُأنشطةُصندوقُاالستثمار .ي

 .تمثل أهمية جوهرية، أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة صندوق االستثمار يقر مدير الصندوق بأنه ال يوجد أي نشاط عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق 
ُ

 األحكامُالمنيمةُلعزلُمديرُالصندوقُأوُاستبداله .ك
 في حال وقوع أي من الحاالت التالية:و اتخاذ أي تدابير تراها الهيئة مناسبة ألصندوق لن مدير صندوق بديل للهيئة عزل مدير الصندوق عن إدارة الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبًا لتعيي

 .توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم 
 .إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحب أو تعليقه من الهيئة 
 في ممارسة نشاط اإلدارة. تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه 
 إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل تراه جوهريًا بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية. 
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 صول صندوق االستثمار أو أصول الصناديقدر على إدارة أوفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قا 
 التي يديرها مدير المحفظة.

  ذات أهمية جوهرية أنها-معقولةبناًء على أسس -أي حالة أخرى ترى الهيئة. 
 
   

 اسمُأمينُالحفظ .أ
 شركة السعودي الفرنسي كابيتال

 
 رقمُالترخيصُالصادرُعنُهيئةُالسوقُالمالية .ب

المشورة والحفظ في  محافظ والترتيب وتقديمكابيتال، وهو شخص مرخص له بممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل والتعامل بصفة وكيل والتعهد بالتغطية وإدارة صناديق االستثمار وإدارة الشركة السعودي الفرنسي 
 .11153-37األوراق المالية بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم 

 
ُمينُالحفظالعنوا ُالمسجلُوعنوا ُالعملُأل .ج

 011-2826887فاكس رقم:  011-2826666مدينة الرياض هاتف رقم:  – 11426الرمز البريدي  – 23454العنوان البريدي: ص.ب  -حي العليا  -الرياض: طريق الملك فهد 
 

 تاريخُالترخيصُالصادرُعنُهيئةُالسوقُالمالية .د
 م30/1/2011هـ الموافق 26/2/1432

 
 ومسؤولياتُأمينُالحفظاألدوارُاألساسيةُ .ه
 هم.ثًا بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص المرخص لُيعد أمين الحفظ مسؤواًل عن التزاماته وفقًا ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء أأدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفًا ثال 
  مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.يعد أمين الحفظ مسؤواًل تجاه مدير الصندوق و 
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 اسمُالمحاسبُالقانوني .أ
 عبدالقادر بانقا وشركاؤه )المحاسبون المتحدون(.ُالدكتورشركة 

ُالعنوا ُالمسجلُوعنوا ُالعملُللمحاسبُالقانوني .ب
 3988-12274الرياض  8246ص.ب.  ،7مكتب رقم  – 17مبنى رقم  –المملكة العربية السعودية، الرياض، طريق الملك عبدهللا 

 966114562974هاتف: +
 966114940587فاكس: +

 

 زمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.ُيعد أمين الحفظ مسؤواًل عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية الال 
 

 طرفًاُثالثاًُُلمهامُالتيُكلفُبهاُأمينُالحفظا .و
دفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه المرخصين لممارسة نشاط الحفظ بالعمل أمينًا للحفظ من الباطن للصندوق، وي

 الحفظ المكلف من الباطن شخصا مرخصًا له في ممارسة نشاط الحفظ وأن يكلف بموجب عقد مكتوب.موارده الخاصة. يشترط ان يكون أمين 
 

 األحكامُالمنيمةُلعزلُأمينُالحفظُأوُاستبداله .ز
 وجود إدعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهني للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه. 
  مستقالً إذا لم يعد المحاسب القانوني للصندوق. 
  ٍإذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن المحاسب القانوني ال يملك المؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام المراجعة بشكٍل مرض. 
 .إذا طلبت هيئة السوق المالية وفقًا لتقديرها المحض تغيير المحاسب القانوني للصندوق 
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 األساسيةُومسؤولياتُالمحاسبُالقانونيُاألدوار .ج
 صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات. التحقق من إعداد القوائم المالية ومراجعتها وفقًا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام الئحة 
  ة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول الصندوق عن الفترة المحاسبية لتلك القوائم.التحقق من أن القوائم المالية تقدم صور 
 .التحقق من أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق االستثمار في نهاية الفترة 

 

 تعارضُالمصالحُوأيُتعارضُمصالحُمحتملُو/أوُفعليُسيتمُتقديمهاُعندُطلبهاُدو ُمقابلالسياساتُواإلجراءاتُالتيُستتبعُلمعالجةُ .أ
 

 المعلوماتُالمتعلقةُبالتخفيضاتُوالعموالتُالخاصةُوشرحُسياسةُمديرُالصندوقُبشأنها .ب
 وال يستلم أي عموالت خاصة مقابل إدارة الصندوق.ال يوجد لدى مدير الصندوق سياسات متبعة لتخفيض أتعاب الخدمات وال ينوي منحها، وال يقدم عموالت خاصة 

 
 المعلوماتُالمتعلقةُبالزكاةُو/أوُالضريبة .ج

 لوحدات. تطبق ضريبة القيمة المضافة على الصندوق وفقا لنظام ضريبة القيمة المضافة بالمملكة. ال يقوم مدير الصندوق بإخراج الزكاة عن مالكي ا
 

 اجتماعُمالكيُالوحدات .د
 جتماعُلمالكيُالوحداتادعىُفيهاُإلىُعقدُاليروفُالتيُي 
 يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه. 
 أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ. 10يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل  
 على األقل من قيمة وحدات الصندوق. %25أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين  10يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل  
 إجراءاتُالدعوةُإلىُعقدُاجتماعُلمالكيُالوحدات 
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أيام على االقل من  10ق والموقع اإللكتروني للسوق، وبإرسال إشعار كتابي الى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندو  
له إشعارًا إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع لمالكي يومًا قبل االجتماع. يحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة، ويجب على مدير الصندوق حال إرسا 21االجتماع وبما ال يزيد عن 

 الوحدات إرسال نسخة منه إلى الهيئة.
دعوة الجتماع على األقل من قيمة وحدات الصندوق. وفي حال عدم استيفاء النصاب يقوم مدير الصندوق بال %25ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحًا إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  

أيام. وُيعّد االجتماع الثاني صحيحًا أيا  5وعد االجتماع الثاني بمدة ال تقل عن ثان باإلعالن عن ذلك في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل م
 .كانت نسبة الوحدات الممثلة في االجتماع

 يقةُتصويتُمالكيُالوحداتُوحقوقُالتصويتطُر 
 يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. 
 تمثل كل وحدة يمتلكها مالك الوحدات صوتًا واحدًا في اجتماع مالكي الوحدات. 
 باستخدام وسائل التقنية الحديثة وفقًا للضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية.يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واإلشتراك في مداوالتها والتصويت على القرارات  
 

 اإلجراءاتُالمتبعةُإلنهاءُوتصفيةُالصندوُق .ه
  وأحكام الصندوق.يومًا من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه. دون االخالل بشروط  21إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا برغبته في إنهاء الصندوق بمدة ال تقل عن 
 ة التي يملكها كل مستثمر.تصفية أصول الصندوق وتوزيع حصيلة التصفية )بعد سداد التزامات الصندوق( على المستثمرين على أساس تناسبي حسب عدد الوحدات االستثماري 
 تصفيته. سيقوم مدير الصندوق باإلعالن في موقعه اإللكتروني وموقع السوق المالية عن انتهاء الصندوق ومدة 

 
 .وُىابماُفيُذلكُالوسائلُالتيُيمكنُاستخدامهاُلتقديمُالشكوىُومكا ُتقديمُالشكُ،اإلجراءاتُالخاصةُبمعالجةُالشكاوىُعندُطلبهاُدو ُمقابلسيتمُتقديمُ .و

 
 عاتُاألوراقُالمالية.وُعنُاالستثمارُفيُصناديقُاالستثمارُهيُلجنةُالفصلُفيُمناُزألجهةُالقضائيةُالمختصةُبالنيرُفيُأيُنزاعُناشئُمنُا .ز
 
 قائمةُالمستنداتُالمتاحةُلمالكيُالوحدات: .ح

 :تشمل القائمة
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 .شروط وأحكام الصندوق 
 .ملخص المعلومات الرئيسية 
 .كل عقد مذكور في مذكرة المعلومات 
 .القوائم المالية لمدير الصندوق 

 
الحفظُمنُالباطنُأوُمقدمُالمشورةُأوُالموزعُأيُمصلحةُفيُأصولُأصولُالصندوقُمملوكةُلمالكيُالوحداتُمجتمعينُ)ملكيةُمشاعة(،ُوليسُلمديرُالصندوقُأوُمديرُالصندوقُمنُالباطنُأوُأمينُالحفظُأوُأمينُ .ط

طنُأوُأمينُالحفظُأوُأمينُالحفظُمنُالباطنُأوُمقدمُالمشورةُأوُالموزعُمالكًاُلوحداتُالصندوق،ُوذلكُفيُحدودُملكيته،ُأوُكا ُكا ُمديرُالصندوقُأوُمديرُالصندوقُمنُالباُإذاالصندوقُأوُمطالبةُفيها،ُإالُ
 مسموحًاُبهذهُالمطالباتُبموجبُأحكامُالئحةُصناديقُاالستثمارُوأفصحُعنهاُفيُشروطُوأحكامُالصندوقُأوُمذكرةُالمعلومات.

 
قُأوُمجلسُإدارةُالصندوقُأوُالمستشارو ُالمذكرة،ُالُيوجدُأيُمعلوماتُاضافيةُتساهمُفيُعمليةُاتخاذُقراراتُاالستثمارُلمالكيُالوحداتُالحاليو ُأوُالمحتملو ،ُأوُمديرُالصندوُحتىُتاريخُاعدادُتاريخُهذه .ي

ُالمهنيو .
 

 ستثمارُالصادرةُمنُهيئةُالسوقُالمالية.لمُيقمُمديرُالصندوقُبالتقدمُبطلبُأيُإعفاءاتُمنُقيودُاالستثمارُالواردةُفيُالئحةُاال .ك
 

ُق.تُحقوقُالتصويتُالمتبعةُلديهُوالمعتمدةُمنُمجلسُإدارةُالصندوسيقومُمديرُالصندوقُبممارسةُحقوقُالتصويتُأوُاالمتناعُعنُممارستهاُفيماُيتعلقُبحقوقُالتصويتُالمرتبطةُبأصولُالصندوق،ُوفقًاُلسياسا .ل
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MULKIA SAUDI EQUITY  FUND

2008143518062014

 واألحكام الشروط
 

 التنفيذي الرئيس                                                                                                         األموال غسل ومكافحة وااللتزام المطابقة مدير                                     
 
 

 الدوسري حجاب بنت منيرة                                                                                                                  الملق سعود بنت ياسمين
 

"

". 
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ُالتيُتعكسُالتغييرُالتالي:ُُلألسهمُالسعوديةُملكّيةُندوقُصهذهُهيُالنسخةُالمعدلةُمنُشروطُوأحكامُ

 استقالة رئيس مجلس إدارة الصندوق األستاذ/ سلطان الحديثي، وتعيين األستاذة/ منيرة الدوسري رئيسًا لمجلس إدارة الصندوق.  .1

 م. 19/11/2018هـ الموافق 11/03/1440حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 

  عامة معلومات .1
 :الصندوُقُمدير .أ

ممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل، والتعهد بالتغطية، وإدارة لم. 5/11/2013هـ الموافق 2/1/1435( وتاريخ 13170-37الترخيص رقم ) بموجبالمرخصة من هيئة السوق المالية  لالستثمارُملكّيةُ شركة
 صناديق االستثمار، وإدارة محافظ العمالء والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في أعمال األوراق المالية.

 :هوُلالستثمارُُملكّيةالمكتبُالرئيسيُلشركةُُ عنوا .ب
فاكس:  920003028. هاتف: 11573الرمز البريدي  52775(. ص.ب. 3(، مكتب )184التجاري ) أكنازالمملكة العربية السعودية، الرياض. طريق األمير محمد بن عبد العزيز )شارع التحلية(. مبنى 

2799 293 (11 )966+ 
 لمديرُالصندوُقالموقعُاإللكترونيُ .ج

  www.mulkia.com.saُلمزيد من المعلومات حول مدير الصندوق يرجى زيارة الموقع التالي:
 ُأمينُالحفظ .د

قديم المشورة والحفظ المحافظ والترتيب وتق االستثمار وإدارة شركة السعودي الفرنسي كابيتال، وهو شخص مرخص له بممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل والتعامل بصفة وكيل والتعهد بالتغطية وإدارة صنادي
 .11153-37في األوراق المالية بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم 

 الموقعُااللكترونيُألمينُالحفظ .ه
 www.sfc.saُلمزيد من المعلومات حول أمين الحفظ يرجى زيارة الموقع التالي:

 

http://www.sfc.sa/
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 المطبق النظام .2

 طبقة في المملكة العربية السعودية.يخضع صندوق ملكية لألسهم السعودية ومدير الصندوق لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة الم

 االستثمار صندوق أهداف .3

 المالية لسوق الشركات السعودية المدرجة في ا أسهمستثمار في االخالل  من والطويلالمدة يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط  محددة غيرصندوق أسهم مفتوح  هو لألسهمُالسعوديةُُملكّيةصندوقُ .أ
 .االسترشاديأداء المؤشر  يفوق يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء  كماوالمتوافقة مع المعايير الشرعية.  السعودية
 

 سياساتُاالستثمارُوممارساته: .ب
 ار في ت األولية وحقوق األولوية. يجوز للصندوق ايضا االستثميستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، المتوافقة مع المعايير الشرعية، ويشمل ذلك الطروحا

 األولية وحقوق األولوية. ( ويشمل ذلك الطروحاتREITالسوق الموازية نمو والصناديق العقارية المتداولة )
 :حدود استثمارات الصندوق 

ُاألعلىُالحد ُاألدنىُالحد ُاالستثمارُنوع
 السعودية األسهم 30% 100%
 وصناديق المرابحة النقد أسواق أدوات 0% 50%
 مماثلة استثمار صناديق 0% 15%
 (نمو)ال ةالطروحات األولية واألسهم المدرجة في السوق الموازيأسهم  0% 25%
 صناديق االستثمار العقارية المتداولة 0% 10%

 
 ل ف البنوك المركزية في السعودية ودول الخليج بعملة الريايجوز لمدير الصندوق االحتفاظ بجزء او كل سيولة الصندوق في أدوات أسواق النقد مباشرة والمصدرة من جهات سعودية وخليجية وخاضعة إلشرا

( والصادر عن وكالة موديز للتصنيف االئتماني. أو استثمار السيولة بشكل غير مباشر من خالل Aالجهات المصدرة ألدوات أسواق النقد بناء على التصنيف االئتماني بحد أدنى فئة )السعودي، ويتم اختيار تلك 
 ق المالية سواء كانت مدارة من قبل مدير الصندوق نفسه أو مدير آخر.صناديق المرابحة بالريال السعودي وصناديق أسواق النقد المطروحة طرحًا عامًا والمرخصة من هيئة السو 
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 ( %10)( من صافي قيمة أصول الصندوق في صناديق مماثلة ألهداف الصندوق بما يتوافق مع المعايير الشرعية على أال تزيد نسبة تملك الصندوق عن %15جوز لمدير الصندوق استثمار ماال يزيد عن )ي
من صافي قيمة أصول الصندوق. وسوف يتحمل الصندوق أية رسوم ومصاريف تفرضها الصناديق  %10الصندوق الذي تم تملك وحداته. وأال تزيد نسبة تملكه في صندوق مماثل واحد عن  من صافي قيمة أصول

 المماثلة في حال االستثمار بها.
  ( %10أن العائد المتوقع من الفرصة االستثمارية سيكون أعلى من تكلفة التمويل، فإن الصندوق قد يلجأ إلى التمويل بما ال يتجاوز )في حالة وجود فرص استثمارية مالئمة في األسهم بحيث وَجَد مدير الصندوق

 الشرعية.من صافـي قيمة أصول الصندوق ولفترة ال تزيد عن سنة، بعد الحصول على الموافقة من قبل مجلس إدارة الصندوق، وبما يتوافق مع المعايير 
 

  الصندوق مدة .4

 .المدة محدد غير مفتوح عام استثماري  صندوق  هو السعودية لألسهم ُملكّية صندوق 

 قيود / حدود االستثمار  .5

 يلتزم مدير الصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

 عملةال .6

ي تقلب في أتثمر في ذلك الوقت مع تحمل المس المستلم السعودي. وإذا تم االشتراك بعملة خالف الريال السعودي فسوف يتم تحويل عملة السداد إلى الريال السعودي بسعر الصرف السائد لدى البنكعملة الصندوق هي الريال 
 سعر الصرف.
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 تعابواأل والعموالت الخدمات مقابل .7

 ُاحتسابهاتفاصيلُجميعُالمدفوعاتُوطريقة 
تحسب من صافي قيمة أصول الصندوق، تحسب في كل يوم عمل وتخصم كل ربع سنة. وتخضع رسوم اإلدارة لضريبة القيمة  %1.5يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق أتعاب إدارة سنوية تبلغ ُأتعابُاإلدارة: .أ

 القيمة المضافة والئحته التنفيذية. المضافة، ويتم تحميلها على الصندوق وفقًا للنسب التي ينص عليها نظام ضريبة
 يتم تحميلها على الصندوق حال وجودها حسب أسعار السوق السائدة وتحسب في كل يوم تقويم وتدفع حسب متطلبات البنك الممول.مصاريفُالتمويلُالمتوافقُمعُالشريعة:ُ .ب
أخرى من قبل الصندوق مباشرة بمستويات تحددها األنظمة أو وسيط التعامل أو أمناء الحفظ. وتتفاوت تلك المبالغ استنادًا على تدفع مصاريف الوساطة أو أية رسوم تداول مصاريفُورسومُالتعاملُ)الوساطة(:ُ .ج

 معدل تداول أصول الصندوق وحجم العمليات.
ى سبيل المثال: رسوم الحفظ، أتعاب مراجع الحسابات، مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق لمدير الصندوق الحق في تحميل الصندوق أية مصاريف أخرى مسموح بها نظاميًا وهي علالرسومُوالمصاريفُاألخرى:ُ .د

 المستقلين، ورسوم الرقابة واالستشارات الشرعية، والرسوم الرقابية، ورسوم تداول، ورسوم المؤشر االسترشادي. 
 وهي على النحو التالي:

 ُ:ريال سنويًا، تحسب في كل يوم وتخصم  60,000نقطة أساس( من صافي قيمة أصول الصندوق تحت الحفظ وبحد أدنى  6) %0.06سنوية تبلغ  يتقاضى أمين الحفظ من الصندوق أتعاب حفظرسومُالحفظ
 بشكل شهري.

 ُ:وميًا وتدفع بعد الجلسة مباشرة.ريال سنويًا، تحتسب ي 30,000ريال وبحد أقصى  5,000يتقاضى كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مبلغ مكافآتُمجلسُإدارةُالصندوق 
 ُ:ريال سنويًا، تحتسب يوميًا وتدفع كل ستة أشهر. 30,000مبلغ أتعابُمراجعُالحسابات 
 ُريال سنويًا، تحتسب يوميًا وتدفع كل ستة أشهر. 43,000مبلغ الرقابةُالشرعية:ُلجنةُمكافآت 
 ُ:ًا وتدفع عند المطالبة.ريال سنويًا، تحتسب يومي 7,500مبلغ  رسومُهيئةُالسوقُالمالية 
 ُ:تحتسب يوميًا وتدفع عند المطالبة.سنوياً ريال  5،000مبلغ رسومُنشرُمعلوماتُالصندوقُعلىُموقعُتداول ، 
 :تحتسب يوميًا وتدفع عند المطالبة.ريال سنويًا،  26,250مبلغ  رسومُالمؤشرُاالسترشادي 
 :ريال سنويًا، تحتسب وتدفع عند المطالبة. 7,500مبلغ  مصاريفُاخرى 

ُ
 وأيُمصاريفُقدُتفرضهاُالجهاتُالتشريعيةُأوُالجهاتُالحكوميةُمستقباًل.سيتحملُالصندوقُجميعُالرسومُالتيُقدُُتفرضُمنُالجهاتُالرسميةُفيُالمملكةُالعربيةُالسعوديةُ
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 ُُوالُيوجدُمقابلُمفروضُعلىُاالسترادادُونقلُالملكية.تخصمُمنُمبلغُاالشتراكُبحدُأعلىُمنُقيمةُاالشتراكُ%1.5يتقاضىُمديرُالصندوق، 
 

 ُ:متعلقة بتنفيذ لى أن تكون يحق لمدير الصندوق مع مراعاة الضوابط الشرعية أن يبرم ترتيبات عمولة خاصة تكون محصورة في سلع وخدمات قد يحصل عليها مدير الصندوق ععمولةُخاصةُيبرمهاُمديرُالصندوق 
ُصفقات نيابة عن صندوق االستثمار أو بتقديم أبحاث لمصلحة الصندوق وفقًا لالئحة األشخاص المرخص لهم.

 االستثمار صندوق أصول وتسعير تقويم .8
 تقويمُأصولُالصندوُق .أ

مضافًا إليها التوزيعات المستحقة. كما تحدد قيمة االصول المستثمرة في أدوات أسواق النقد آخر إغالق لألسهم التي يمتلكها الصندوق في يوم التقويم أسعار يتم احتساب إجمالي قيمة أصول الصندوق بناًء على 
سيتم تقويم األسهم التي و يتم استخدام آخر سعر وحدة معلن ألغراض التقويم. )المرابحات( على أساس تكلفة العقد مضافًا إليها األرباح المستحقة حتى نقطة التقويم. وفي حالة االستثمار في صناديق استثمارية فسوف 

 تم المشاركة بها في الطروحات األولية في الفترة ما بين االكتتاب وتداول الورقة المالية بناء على سعر االكتتاب.
 

 عددُنقاطُالتقويمُوتكرارها .ب
 للسوق المالية السعودية.يتم تقويم أصول الصندوق في كل يوم تعامل )اإلثنين واألربعاء( من كل أسبوع باستثناء العطل الرسمية 

 
 التسعيرالخطأُفيُاإلجراءاتُالتيُسُتتخذُفيُحالةُالخطأُفيُالتقويمُأوُ .ج

 في حال وقوع خطأ في حساب الوحدة سيقوم مدير الصندوق باتباع اإلجراءات التالية:
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 إللكتروني بأثر رجعي اعتبارًا من تاريخ تقييم سعر الوحدة الخاطئ.تصحيح أسعار الوحدات الخاطئة بنشر سعر الوحدة الصحيح على موقع السوق المالية تداول وموقعه ا 
  والموقع اإللكتروني للسوق وفي  لمدير الصندوق  اإللكتروني موقعالفي  اً أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فور  %0.5إبالغ هيئة السوق المالية فورًا عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل ما نسبته

 مدير الصندوق حسب متطلبات الئحة صناديق االستثمار. الصندوق التي يعّدها تقارير
  التنفيذي.توثق عمليات تصحيح سعر الوحدة واإلجراءات الناتجة عنها في محضر داخلي يوقع عليه مسؤول المطابقة واإللتزام ومدير العمليات والرئيس 
 سيتم إعادة حساب الوحدات المخصصة الشتراكات العمالء بعد تاريخ تقييم سعر الوحدة الخاطئ، وإشعار العمالء المشتركين  ئطيات اشتراك وقعت في أو بعد تاريخ تقييم سعر الوحدة الخافي حال وجود عمل

 وسعر الوحدة الصحيح. ئسعر الوحدة الخاط رق التقييم بينالمتأثرين بعملية التصحيح بعدد الوحدات الصحيح الذي تم تخصيصه لهم، مع إيضاح فا
 سيتم إشعار العمالء المستردين عند أو بعد تاريخ التقييم وإعادة حساب قيمة الوحدات المستردة وتحويل فارق سعر التقييم مضروبًا  ئعد تاريخ تقييم سعر الوحدة الخاطفي حال وجود عمليات استرداد وقعت في أو ب

ردة إلى حساب صحيح الخطأ وجود مبالغ مستحساب العميل االستثماري لدى مدير الصندوق على أن يتم تحويل الفارق إلى حساب العميل البنكي وفقًا لطلب العميل، أما في حال نتج عن ت بعدد الوحدات المستردة إلى
استرداد قيمة الفارق من حساب العميل االستثماري بعد إشعاره بذلك، ويحق لمدير الصندوق مطالبة العميل  العميل االستثماري لدى مدير الصندوق تزيد عن قيمة االسترداد المستحق للعميل، فيحق لمدير الصندوق 

تعويض الصندوق من و  مطالبة العميل وق وفقًا لتقديره المطلق التنازل عنبإعادة فارق قيمة االسترداد إلى مدير الصندوق في حال كان المبلغ المسترد قد تم تحويله إلى الحساب البنكي للعميل. ويحق لمدير الصند
 أو خصم فارق االسترداد من حساب العميل االستثماري. موارده الخاصة
 

 حسابُسعرُالوحدة .د
 يتم حساب سعر الوحدة كالتالي:

 حساب إجمالي قيمة أصول الصندوق شاماًل األرباح والتوزيعات المستحقة 
 خصم جميع المصاريف والرسوم الثابتة على أساس يومي 
 حساب وخصم رسوم إدارة الصندوق على أساس يومي من ناتج الخطوة السابقة 
 قسمة صافي قيمة األصول على عدد الوحدات 

 
 نشرُسعرُالوحدة .ه

( في يوم العمل الذي يلي www.mulkia.com.sa( وكذلك موقع مدير الصندوق )www.tadawul.com.saسعر الوحدة مرتين أسبوعيًا على موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" )ينشر مدير الصندوق 
 يوم التقويم.
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 التعامالت .9

 مسؤولياتُمديرُالصندوقُفيُشأ ُطلباتُاالشتراكُواالسترداد .أ
 ومذكرة المعلومات وبما ال يتعارض مع الئحة صناديق االستثمار.  يعتبر مدير الصندوق مسؤواًل على قبول وتنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد بموجب هذه الشروط واألحكام

 أقصىُفترةُزمنيةُبينُطلبُاالستردادُودفعُعوائدُاالسترداد .ب
 عر االسترداد.التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سي اليوم الرابع يتم دفع عوائد االسترداد إلى المستثمر وذلك من خالل قيد مبلغ عوائد االسترداد في حساب المشترك لدى مدير الصندوق قبل إقفال العمل ف

 قيودُالتعاملُفيُوحداتُالصندوُق .ج
 يتقيد مدير الصندوق عند تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد بالئحة صناديق االستثمار والشروط واالحكام ومذكرة المعلومات.

 تأجيلُعملياتُاالستردادُأوُتعليقُالتعامل .د
 ُ( من قيمة صافي أصول الصندوق.%10في حالة ما إذا كان إجمالي مبالغ طلبات االسترداد المطلوب تنفيذها في أي يوم تعامل يزيد عن )يحق لمدير الصندوق تأجيل طلب االسترداد  االسترداد:تأجيلُعملية 

 لتعامل العادل مع طلبات االسترداد المؤجلة.سوف يتم تنفيذ طلبات االسترداد المؤجلة في يوم التعامل التالي بالنسبه والتناسب ومراعاة ا
 :يحق لمدير الصندوق تعليق التعامل في وحدات الصندوق في الحاالت التالية: تعليقُالتعاملُفيُالوحدات 
 طلب التعليق من هيئة السوق المالية. .1
 إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول ان التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات. .2
ل معقول أنها لى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكمل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو األصول األخرى التي يملكها الصندوق، إما بشكل عام أو بالنسبة إإذا ُعّلق التعا .3

 جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق.
 .62االسترداد في الصندوق، فإن مدير الصندوق سيقوم باتخاذ اإلجراءات الالزمة الواردة في الئحة صناديق االستثمار المادة في حالة قام مدير الصندوق بتعليق االشتراك او 

 :صول الصندوق أو كان االشتراك يؤثر سلبا من أ %10في حال كان االشتراك يؤدي لتملك المستثمر ألكثر من  يحق لمدير الصندوق رفض طلب اشتراك أي مستثمر وفقًا لتقديره المطلق رفضُطلباتُاالشتراك
 على مالك الوحدات الحاليين أو كان مخالفا للوائح هيئة السوق المالية او أنظمة المملكة.

 تيارُطلباتُاالستردادُالتيُستؤجلاخ .ه
 :سيتبع مدير الصندوق إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد المراد تأجيلها 
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  بالتناسب مع  %7بالتساوي على جميع الطلبات وتوزيع  %3من حجم الصندوق فإنه األولوية سوف تكون للطلبات األقل بحيث يتم توزيع  %10التأجيل بسبب تجاوز اجمالي طلبات االسترداد أكثر من في حال كان
 حجم الطلب.

 م مع مراعاة حجم الطلب.إذا كان التأجيل بسبب تعليق التعامل فإن األولوية في سوف تكون للطلبات االقد 
  :نقلُملكيةُالوحداتُإلىُمستثمرُاخر .و

 ن يكون لديه حساب لدى مدير الصندوق ويستوفي متطلبات االشتراك في الصندوق.يحق لمالك الوحدات طلب نقل وحداته االستثمارية إلى مستثمر اخر شريطة ا
، متى رأى ي الصندوق فتخفيض مشاركته  استرداد أوا ويحتفظ مدير الصندوق بحقه في على تقديره الخاص أن يستثمر في وحدات الصندوق، كميمكن لمدير الصندوق بناًء  :استثمارُمديرُالصندوقُفيُالصندوُق .ز

مراعاة المادة  ماثلة الستثمارات المشتركين في الصندوق معيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي استثمار له في الصندوق بشكل ربع سنوي. ويعامل استثمار مدير الصندوق في الصندوق معاملة موف س .ذلك مناسباً 
 من الئحة صناديق االستثمار. 15

 تقديمُطلباتُاالشتراكُواالسترداد .ح
  يتم تنفيذ الطلب و  استالم طلبات االشتراك واالسترداد خالل أي يوم عمليمكن  سترداد هي يومي االثنين واألربعاء من كل أسبوع باستثناء العطل الرسمية للسوق المالية السعودية.االو  االشتراكالتي يتم فيها أيام التعامل

 في يوم التعامل التالي.
  ظهرًا في يوم العمل السابق ليوم التعامل.  12:30آخر موعد إلستالم طلبات االشتراك واالسترداد هو الساعة 
 الحدُاألدنىُللملكية .ط

 ديريال سعو  10,000هو  لحد األدنى لالشتراك المبدئيا
 ريال سعودي 10,000الحد األدنى لالشتراك اإلضافي أو االسترداد هو 

 ريال سعودي 10,000الحد األدنى لملكية وحدات الصندوق هو 
 بلغُالذيُينويُمديرُالصندوقُجمعهالحدُاألدنىُللم .ي

 البدء أو استمرارية إدارة الصندوق.ريال سعودي كحد أدنى إلجمالي قيمة أصول الصندوق من أجل  10,000,000يستهدف مدير الصندوق جمع 
 حدُأدنىُلصافيُقيمةُأصولُالصندوُقماليينُريالُسعوديُك10ُاإلجراءاتُالتصحيحيةُالالزمةُلضما ُاستيفاءُمتطلبُ .ك
 إشعار هيئة السوق المالية وطلب فترة سماح تمتد إلى ستة أشهر لجمع اشتراكات إضافية من العمالء واستيفاء الحد األدنى. .1
 د األدنى لقيمة أصول الصندوق.عذر جمع اشتراكات تستوفي الحد األدنى خالل فترة ستة أشهر من تاريخ اإلشعار فسيلجأ مدير الصندوق لزيادة قيمة استثماره الستيفاء الحفي حال ت .2
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ل فسيلجأ مدير الصندوق إلى هيئة السوق المالية لطلب موافقتها على أي من االتي: خطة نقل أصو في حال تعذر على مدير الصندوق زيادة قيمة استثماره في الصندوق بما يستوفي الحد األدنى لقيمة أصول الصندوق  .3
 دارة الصندوق.تمرار إاألدنى لقيمة أصول الصندوق أو الموافقة على اسالصندوق إلى مدير صندوق استثماري اخر أو دمج الصندوق مع صندوق اخر قائم يديره مدير الصندوق أو تمديد مهلة االلتزام باستيفاء الحد 

 

 سياسة توزيع األرباح .10

 االستثمارية. هأهدافالن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح على مالكي الوحدات خالل فترة عمل الصندوق، وسيقوم بإعادة استثمار األرباح المحققة لغرض تحقيق 

 المراجعة السنوية المالية القوائم .11

 الماليةالمعلوماتُالمتعلقةُبالتقاريرُ .أ
 و العربية  باللغةمدير الصندوق بإعداد القوائم المالية للصندوق  سيقوم( مراجعتها وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينSOCPA.) 
 يومًا من نهاية فترة التقرير 70من الئحة صناديق اإلستثمار وذلك خالل  11المالية السنوية المراجعة للصندوق حسب المادة  تقاريرلصندوق بتزويد المشتركين بالسيقوم مدير ا. 
 ( يومًا تقويميًا من تاريخ نهاية الفترة األولية المعد عنها تلك القوائم.35خالل ) األوليةالمالية  لتقاريرلصندوق بتزويد المشتركين باسيقوم مدير ا 
  يوما من كل صفقة في وحدات الصندوق يقوم بها مالك الوحدات. 15سيقوم مدير الصندوق بتزويد كل مالك وحدات ببيانات صافي قيمة أصول الوحدات التي يمتلكها وسجل صفقاته في وحدات الصندوق خالل 
 لوحدات خالل السنة المعد في شأنها البيان( يلخص صفقاته في وحدات الصندوق على مدار السنة المالية خالل سيقوم مدير الصندوق بإرسال بيان سنوي إلى مالك الوحدات )بما في ذلك أي شخص تملك ا

صندوق ومذكرة المعلومات، دات والواردة في شروط وأحكام اليوما من نهاية السنة المالية، ويحتوي هذا البيان األرباح الموزعة وإجمالي مقابل الخدمات والمصاريف واألتعاب المخصومة من مالك الوح 30
 مات.باإلضافة إلى مخالفات قيود االستثمار إن وجدت والمنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار أو في الشروط واألحكام أو في مذكرة المعلو 

 
 أماكنُووسائلُإتاحةُتقاريرُالصندوُق .ب

 .(www.tadawul.com.sa)ومن خالل موقع السوق المالية  (www.mulkia.com.sa) مدير الصندوق  إلكترونيًا عبر موقع تقاريرسيقوم مدير الصندوق بتوفير ال
 

 أماكنُووسائلُإتاحةُالقوائمُالماليةُالسنوية .ج
 (.www.tadawul.com.sa( ومن خالل موقع السوق المالية )www.mulkia.com.saموقع مدير الصندوق )سيقوم مدير الصندوق بتوفير القوائم المالية إلكترونيًا عبر 
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 الوحدات مالكي سجل .12

 .العربية السعودية محدث لمالكي الوحدات في المملكة سجل بحفظ الصندوق  مدير سيقوم

 الوحدات مالكي إجتماع .13

 اليروفُالتيُيدعىُفيهاُإلىُعقدُاجتماعُلمالكيُالوحدات .أ
  منه.يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة 
  أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ. 10يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل 
  ألقل من قيمة وحدات الصندوق.على ا %25أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين  10يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل 

 
 إجراءاتُالدعوةُإلىُعقدُاجتماعُلمالكيُالوحدات .ب
  االقل من أيام على  10كتابي الى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق، وبإرسال إشعار

عارًا إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع لمالكي يومًا قبل االجتماع. يحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة، ويجب على مدير الصندوق حال إرساله إش 21االجتماع وبما ال يزيد عن 
 الوحدات إرسال نسخة منه إلى الهيئة.

 على األقل من قيمة وحدات الصندوق. وفي حال عدم استيفاء النصاب يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع ثان  %25ع مالكي الوحدات صحيحًا إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين ال يكون اجتما
أيام. وُيعّد االجتماع الثاني صحيحًا أيا كانت  5لى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد االجتماع الثاني بمدة ال تقل عن باإلعالن عن ذلك في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق وبإرسال إشعار كتابي إ

 نسبة الوحدات الممثلة في االجتماع.
 

 طريقةُتصويتُمالكيُالوحداتُوحقوقُالتصويت .ج
  الوحدات.يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي 
 .تمثل كل وحدة يمتلكها مالك الوحدات صوتًا واحدًا في اجتماع مالكي الوحدات 
 ي تضعها هيئة السوق المالية.يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واإلشتراك في مداوالتها والتصويت على القرارات باستخدام وسائل التقنية الحديثة وفقًا للضوابط الت 



 

 

 

 

 

 

 

13170-37 61 من  55 صفحة 

 

 
 

 

 مالكي الوحدات حقوق .14

ُمايلي:يحقُلمالكيُالوحداتُ
 .أن يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات ويحقق مصلحتهم 
 .حضور اجتماعات مالكي الوحدات والتصويت على القرارات. ويحق لمالك الوحدات توكيل من ينوب عنه في حضور االجتماعات 
 وبدون مقابل لغة العربيةالحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات بال. 
 .الحصول على التقارير المالية بحسب الئحة صناديق االستثمار 
 .اإلشعار بأي تغييرات مهمه وواجبة اإلشعار بحسب الئحة صناديق االستثمار 
 ديق االستثمار.الحصول على موافقة مالكي الوحدات على أي تغيير أساسي في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات بحسب الئحة صنا 
 .يحق لكل مالك وحدات استرداد قيمة وحداته قبل سريان أي تغيير أساسي دون فرض أي رسوم استرداد عليه 
 .اإللتزام بما ورد في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والئحة صناديق االستثمار من حقوق لمالكي الوحدات 

 

 الوحدات مالكي مسؤولية .15

 يكون مسؤوال عن ديون والتزامات الصندوق. مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه فإنه اليما عدا خسارة ف

 الوحدات خصائص .16

 الحقوق، ويمكن لمدير الصندوق إصدار عدد غير محدود من تلك الوحدات. في ومتساويةيضم الصندوق وحدات استثمارية من فئة واحدة من نفس النوع 
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 الصندوق وأحكام شروط التغييرات في .17

 األحكامُواإلجراءاتُالمنيمهُلتغييرُشروطُوأحكامُالصندوُق .أ
 :هيئه قة مالكي الوحدات وموافقة اليجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات على التغيير األساسي المقترح من خالل قرار صندوق عادي. بعد الحصول على مواف التغييراتُاألساسية

مصطلح أساسي دون فرض أي رسوم استرداد.  يقصد بيجب الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على التغيير األساسي المقترح. ويحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير  الشرعية،
 "التغيير األساسي":

 التغيير الهام في أهداف الصندوق أو طبيعته. 
 تأثير في وضع المخاطر للصندوق.التغيير الذي يكون له  
 االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير الصندوق. 
 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق. 
 :ير مهم دون اد وحداتهم قبل سريان أي تغييجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصندوق كتابيًا بأي تغييرات مهمة مقترحة للصندوق ويحق لمالكي الوحدات استرد التغييراتُالمهمة

 فرض أي رسوم استرداد. يقصد "بالتغيير المهم" أي تغيير من شأنه أن:
 مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق.يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد  
 يؤدي إلى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منهما. 
د من أصول الصندوق.   يقدم نوعًا جديدًا من المدفوعات تسدَّ
د من أصول الصندوق.يزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرى    التي تسدَّ
 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق. 
 :يقصد "بالتغيير واجب اإلشعار" أي تغيير ال يقع ضمن أحكام التغييرات األساسية أو التغييرات المهمة. التغييراتُواجبةُاإلشعار 

 
 الصندوُقُإجراءاتُاإلشعارُعنُأيُتغييرُفيُشروطُوأحكام .ب
  أيام من سريان التغيير. 10ذلك قبل يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التغييرات األساسية في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق و 
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  يومًا من سريان التغيير المهم. ويجب اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات المهمة في الموقع اإللكتروني  21يقل عن يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي وحدات الصندوق كتابيا قبل التغيير المهم بما ال
 أيام من سريان التغيير. 10لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق أو بالطريقة التي تحددها الهيئة وذلك قبل 

 أيام من سريان التغيير. ويجب اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات واجبة اإلشعار في الموقع اإللكتروني  8تابيًا بأي تغييرات واجبة اإلشعار وذلك قبل يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات ك
 يوما من سريان التغيير. 21لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق وذلك خالل 

 
 الصندوق إنهاء .18

 ُالصندوُقالحاالتُالتيُتستوجبُانهاءُ .أ
  على األقل من تاريخ إنهاء الصندوق  يوماً  21بموجب إشعار خطي قبل  الصندوق وذلكيحتفظ مدير الصندوق بحقه في إنهاء. 
 ريال سعودي ماليين 10عن  أصوله قيمة دوق في حال إنخفاض صافييحق لهيئة السوق المالية الطلب من مدير الصندق إنهاء الصن. 
 الصندوق:إلجراءاتُالخاصةُبإنهاءُا .ب
  يومًا من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه، دون االخالل بشروط وأحكام الصندوق. 21إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا برغبة مدير الصندوق في إنهاء الصندوق بمدة ال تقل عن 
  ين على أساس تناسبي حسب عدد الوحدات االستثمارية التي يملكها كل مستثمر.على المستثمر  الصندوق(تصفية أصول الصندوق وتوزيع حصيلة التصفية )بعد سداد التزامات 
 انتهاء الصندوق ومدة تصفيته. نلكتروني وموقع السوق المالية عسيقوم مدير الصندوق باإلعالن في موقعه اإل 

 
 الصندوق مدير .19

 مهامُمديرُالصندوقُوواجباتهُومسؤولياته .أ
  أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.العمل لمصلحة مالكي الوحدات بموجب 
 .االلتزام بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص المرخص لهم بما في ذلك واجب األمانة والحرص تجاه مالكي الوحدات 
  واضحة وصحيحة وغير مضللة. وأنهاللصندوق وطرح وحدات الصندوق والتأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات واكتمالها إدارة الصندوق وتقديم الخدمات اإلدارية 
  خص حكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص المر جية بموجب أيعد مدير الصندوق مسؤواًل عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خار

 لهم. 
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 أو تقصيره المتعمد. هب احتياله أو اهماله أو سوء تصرفيعد مدير الصندوق مسؤواًل تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسب 
  سرعة التعامل معها. على أن تتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل سنوي على األقل.وضع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر على استثمارات الصندوق، وضمان 
 .تطبيق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام للصندوق وان يزود الهيئة بنتائج التطبيق بناًء على طلبها 

 
 حقُمديرُالصندوقُفيُتعيينُمديرُصندوقُمنُالباطن .ب

ون مدير . يجب ان يكالصندوق أتعاب ومصاريف مدير الصندوق من الباطن من موارده الخاصة مديرويدفع يحق لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديرًا للصندوق من الباطن 
 يكلف بموجب عقد مكتوب.الصندوق من الباطن المعين شخصًا مرخصًا له في ممارسة نشاط اإلدارة، ويجب ان 

 
 األحكامُالمنيمةُلعزلُمديرُالصندوقُأوُاستبداله .ج

 و اتخاذ أي تدابير تراها الهيئة مناسبة في حال وقوع أي من الحاالت التالية:ألصندوق لن مدير صندوق بديل للهيئة عزل مدير الصندوق عن إدارة الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبًا لتعيي
 صندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.توقف مدير ال 
 .إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحب أو تعليقه من الهيئة 
 .تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة 
 الصندوق قد أخل بشكل تراه جوهريًا بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية إذا رأت الهيئة أن مدير. 
 در على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق التي وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قا

 ا مدير المحفظة.يديره
  ذات أهمية جوهرية أنها-معقولةبناًء على أسس -أي حالة أخرى ترى الهيئة. 

 
 الحفظ أمين .20

 مهامُأمينُالحفظُوواجباتهُومسؤولياته:ُ .أ
  طرفًا ثالثًا بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص المرخص لهم.ُيعد أمين الحفظ مسؤواًل عن التزاماته وفقًا ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء أأدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها 
  ه المتعمد.يعد أمين الحفظ مسؤواًل تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصير 
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  وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق. ُيعد أمين الحفظ مسؤواًل عن حفظ أصول الصندوق 
 حقُأمينُالحفظُفيُتعيينُأمينُحفظُمنُالباطن .ب

الخاصة.  هللحفظ من الباطن للصندوق، ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارد يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه المرخصين لممارسة نشاط الحفظ بالعمل أميناً 
 ممارسة نشاط الحفظ وأن يكلف بموجب عقد مكتوب. في يشترط ان يكون أمين الحفظ المكلف من الباطن شخصا مرخصًا له

 لعزلُأمينُالحفظُأوُاستبداله:ُةألحكامُالمنيما .ج
 و اتخاذ أي تدبير تراه مناسبًا في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:أأمين الحفظ  للهيئة عزل

 .توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم 
 أو تعليقه من الهيئة. هإلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحب 
 لهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.تقديم طلب إلى ا 
  بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية. -بشكل تراه الهيئة جوهرياً -إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل 
  أنها ذات أهمية جوهرية. -بناًء على أسس معقولة-أي حالة أخرى ترى الهيئة 

ًا وبشكل لهيئة ومالكي الوحدات بذلك فور الحفظ المعين من قبله بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار ا يجوز لمدير الصندوق عزل أمينكما 
 كتابي.

 
 القانوني المحاسب .21

 ونيُللصندوُقالمحاسبُالقان .أ
 )المحاسبون المتحدون(.شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاؤه 

 سبُالقانونيُوواجباتهُومسؤولياتهمهامُالمحا .ب
 صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات. التحقق من إعداد القوائم المالية ومراجعتها وفقًا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام الئحة 
  أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول الصندوق عن الفترة المحاسبية لتلك القوائمالتحقق من. 
 .التحقق من أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق االستثمار في نهاية الفترة 
 المحاسبُالقانونيُللصندوُقستبدالُاألحكامُالمنيمةُال .ج
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 .وجود إدعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهني للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه 
  ًإذا لم يعد المحاسب القانوني للصندوق مستقال. 
  بشكٍل مرٍض.إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن المحاسب القانوني ال يملك المؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام المراجعة 
  وفقًا لتقديرها المحض تغيير المحاسب القانوني للصندوق  السوق الماليةإذا طلبت هيئة. 

 الصندوق أصول .22

 أصول صندوق االستثمار محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح صندوق االستثمار.إن  .أ
 اآلخرين.يجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه  .ب
ن الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي إن أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة. وال يجوز أن يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمي .ج

وق، دكان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكًا لوحدات الصن ذاإمصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول، إال 
 مذكرة المعلومات. وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحًا بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وُأفصح عنها في هذه الشروط واألحكام أو
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 إقرار مالك الوحدات .23

ُتيُاشتركتُفيهاية،ُوأوافقُعلىُخصائصُالوحداتُالملكيةُلألسهمُالسعودُُقالمعلوماتُالرئيسيةُالخاصةُبصندوأقرُبأننيُاطلعتُعلىُالشروطُواألحكامُومذكرةُالمعلوماتُوملخصُ

ُ ُ ُ
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