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المعلومات الرئيسية للصندوق
 .1أسم صندوق االست�ثمار
صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل (“الصندوق”)
Derayah GCC Growth and Income Equity Fund

 .2أهداف الصندوق
يهــدف الصنــدوق إلــى تنميــة رأس المــال علــى المــدى الطويـ�ل وتوزيــع أربــاح بشــكل دوري مــن خــال االسـت�ثمار بشــكل أساســي فــي األوراق المالية للشــركات
المدرجــة فــي ســوق األوراق الماليــة الســعودية وفــي أســهم الشــركات المدرجــة فــي األســواق الخليجيــة ويشــمل ذلــك الطروحــات األوليــة والثانويــة
وحقــوق األولويــة وصناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة وصناديــق المؤشــرات المتداولــة وأســهم الشــركات المدرجــة فــي الســوق الموازيــة  .كمــا
يهــدف الصنــدوق االس ـت�ثمار فــي أدوات الدخــل الثابــت مثــل :الصكــوك وأدوات أســواق النقــد محلي ـ ًا وخليجي ـ ًا وعالمي ـ ًا .ويهــدف الصنــدوق توزيــع أربــاح علــى
مالكــي الوحــدات فيــه بشــكل نصــف ســنوي.
يجب أن ت�كون كافة است�ثمارات الصندوق متوافقة مع المعاي�ي الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية الخاصة بالصندوق.

 .3اسرتاتيجيات وسياسة االست�ثمار
يتيــح الصنــدوق الفرصــة للمس ـت�ثمري�ن لالس ـت�ثمار بشــكل رئيســي فــي أســهم الشـــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية ( تــداول) وفــي أســواق
األوراق الماليــة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العرب�يــة وكذلــك فــي حقــوق األولويــة والطروحــات العامــة األوليــة والثانويــة وصناديــق االسـت�ثمار
العقاريــة المتداولــة وصناديــق مؤشــرات أســهم وصكــوك المتداولــة المطروحــة طرحــا عامــا والمرخصــة مــن قبــل الهيئــة أو أي جهــة رقابيــة مشــابهة
وأســهم الشــركات المدرجــة فــي الســوق الموازيــة .باالضافــة إلــى ذلــك ،يجــوز للصنــدوق االسـت�ثمار فــي أدوات الدخــل الثابــت مثــل :الصكــوك وأدوات أســواق
النقــد محلي ـ ًا وخليجي ـ ًا وعالمي ـ ًا.
ســيتم تركيــز اســت�ثمارات الصنــدوق فــي األســهم المتوافقــة مــع المعايــ�ي الشــرعية وفــي صناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة والطروحــات العامــة
األوليــة والثانويــة وحقــوق األولويــة ألســهم الشــركات المدرجــة فــي ســوق األوراق الماليــة الســعودية واألســواق الماليــة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العرب�يــة وصناديــق مؤشــرات األســهم والصكــوك المتداولــة المطروحــة طرحـ ًا عامـ ًا والمرخصــة مــن قبــل الهيئــة أو أي جهــة رقابيــة مشــابهة وأســهم
الشــركات المدرجــة فــي الســوق الموازيــة وأدوات الدخــل الثابــت بمــا فيهــا الصكــوك المحليــة والعالميــة بالعمــات المحليــة والدوليــة وأدوات أســواق النقــد.
يشــمل النطــاق الجغرافــي الســت�ثمارات الصـــندوق فــي األوراق الماليــة المدرجــة فــي ســوق األوراق الماليــة الســـعودية والخليجيــة والعالميــة وذلــك حتــى
( )%100مــن إجمالــي أصــول الصنــدوق.
ال تشــمل سياســة اســت�ثمار الصنــدوق الرتكــز فــي قطاعــات معينــة بــل ســيكون الرتكــز فــي محفظــة مــن أســهم الشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة
الســعودية (تــداول) واألســواق الماليــة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العرب�يــة.
سيسـت�ثمر الصنــدوق فــي أدوات الدخــل الثابــت المقومــة بالريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي والعمــات األخــرى المتوافقــة مــع المعايـ�ي الشــرعية مثــل:
الصكــوك وتشــمل المرابحــة والمضاربــة باإلضافــة إلــى األوراق الماليــة المدعومــة بأصــول.
كمــا سيس ـت�ثمر مديــر الصنــدوق بــأدوات أســواق النقــد الموافقــة للمعاي ـ�ي الشــرعية بشــكل مباشــر  ،حيــث ســيكون االس ـت�ثمار المباشــر بالريــال الســعودي
مصــدرة مــن قبــل البنــوك العاملــة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية )مــن جهــة واحــدة أو عــدة جهــات( ،وتشــمل هــذه األدوات االس ـت�ثمار فــي
وبــأدوات َ

المرابحــات وعقــود تمويـ�ل التجــارة والتــي ت�تســم بســيولتها العاليــة وقلــة المخاطــر ،والتــي تخضــع إلشــراف البنــك المركــزي الســعودي (ســاما) وحاصلــة بحــد
أدنــى علــى تصنيــف بدرجــة اسـت�ثمارية ( )-BBBمــن وكالــة  Standard & Poor’sللتصنيــف االئ�تمانــي (يعــادل  -BBBمــن وكالــة  Fitchو Baa3مــن وكالــة .)Moody’s
ال يوجــد لــدى مديــر الصنــدوق أي تصنيــف داخلــي لهــذه األدوات.
فــي حالــة عــدم توفــر تصنيــف ائ�تمانــي ألدوات الديــن الثابــت التــي قــد يرغــب مديــر الصنــدوق االسـت�ثمار فيهــا ســيقوم مديــر الصنــدوق بدراســة وتحليــل وتقي�يــم
تلــك األدوات بمــا تشــمله مــن تحليــل ائ�تمانــي للمصــدر ولإلصــدار ذي العالقــة قبــل اتخــاذ القــرار االسـت�ثماري.
كمــا سيس ـت�ثمر الصنــدوق بشــكل غــر مباشــر فــي أدوات أســواق النقــد مــن خــال االس ـت�ثمار فــي وحــدات صناديــق أدوات أســواق النقــد بالريــال الســعودي
ســيصدرها مديــر الصنــدوق أو أي مديــر صنــدوق آخــر أو كالهمــا ،وكذلــك
المطروحــة وحداتهــا طرحــ ًا عامــ ًا والمرخصــة مــن قبــل الهيئــة التــي ُيصدرهــا أو
ُ

االســت�ثمار فــي صناديــق أدوات الدخــل المتوافقــة مــع معايــ�ي اللجنــة الشــرعية بمــا فــي ذلــك صناديــق الصكــوك وصناديــق مؤشــرات الصكــوك المحليــة
والعالميــة المتداولــة وصناديــق األســهم الســعودية وصناديــق الطروحــات العامــة األوليــة والمرخصــة مــن قبــل الهيئــة  ،والمطروحــة طرحــ ًا عامــ ًا فــي
المملكــة مــن قبــل مديــر الصنــدوق أو أي مديــر صنــدوق آخــر أو كالهمــا.
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يمكن تلخيص تركز است�ثمارات الصندوق كنسبة مئوية من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق كما في الجدول التالي:

نوع االست�ثمار

الحد األدنى

الحد األعلى

%50

%100

أســهم الشــركات الســعودية والخليجيــة المدرجــة فــي األســواق الرئيســية والموازيــة (وتشــمل
الطروحــات العامــة األوليــة والثانويــة وحقــوق األولويــة) وصناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة
وصناديــق مؤشــرات األســهم والصكــوك المتداولــة
صناديق أسواق النقد ،صفقات أسواق النقد،الصكوك وصناديق الصكوك المحلية والعالمية

%0

%50

سيولة نقدية

%0

%50

صناديق است�ثمار أخرى تست�ثمر في أسواق األسهم السعودية و/أو الخليجية

%0

%50

 .4المخاطر المرتبطة باالست�ثمارات في صناديق األسهم
• المخاطر المتعلقة بطبيعة االست�ثمار
• مخاطر تقلبات أسواق األسهم
• مخاطر التقلب في التوزيعات
• مخاطر االست�ثمار في صناديق أخرى
• مخاطر سيولة سوق الصكوك
• مخاطر االست�ثمار خارج المملكة
• مخاطر الكوارث الطبيعية
• مخاطر عدم كفاية اإلفصاح في نشرة اإلصدار
• مخاطر التنبؤ باألرقام المالية المستقبلية
• مخاطر تضاؤل نسبة التخصيص
• مخاطر فرص المشاركة في الطروحات العامة األولية
• مخاطر االست�ثمار في حقوق األولوية
• مخاطر ت�أخر اإلدراج
• مخاطر تعليق التداول
• مخاطر تركز االست�ثمارات
• مخاطر عمليات االسرتداد الكبرية
• مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق
• مخاطر المعاي�ي الشرعية
للم ْص ِدر
• الخطر المحدد ُ
• مخاطر تضارب المصالح
• المخاطر النظامية والقانونية
• مخاطر األسواق الناشئة
• مخاطر طلب التموي�ل
• مخاطر السيولة
• مخاطر االئ�تمان واألطراف األخرى
• مخاطر االست�ثمار في الشركات الصغرية
• مخاطر االست�ثمار في صناديق است�ثمارية
• مخاطر إعادة االست�ثمار
• مخاطر ضري�بة الدخل
• مخاطر ضري�بة القيمة المضافة وضري�بة الدخل واالقتطاع الضري�بي وضري�بة األرباح الرأسمالية وضري�بة التصرفات العقارية وأي ضري�بة أخرى
• مخاطر االست�ثمار في السوق الموازية
• مخاطر االست�ثمار في صناديق االست�ثمار العقاري المتداولة (ريت)
• مخاطر االست�ثمار في األوراق المدعومة بأصول
• مخاطر التصنيف االئ�تماني
•المخاطر الجيوسياسة
• مخاطر أسعار الفائدة
• المخاطر االقتصادية
• مخاطر العملة
• مخاطر التقنية
• مخاطر االست�ثمار في أدوات دين غري مصنفة ائ�تمانيا
• مخاطر االستدعاء
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 .5األداء السابق للصندوق
العائد الكلي لسنة واحدة او ثالث سنوات وخمس سنوات (أو منذ الت�أسيس)
ال ينطبق
إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية (أو منذ الت�أسيس)
ال ينطبق
أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر االسرتشادي على مدار السنوات الخمس الماضية (أو منذ الت�أسيس)
ال ينطبق

مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب
رسوم االشرتاك:
( )%2.0كحــد أقصــى يتــم دفعهــا مقدمــا ولمــرة واحــدة (تخصــم مــن مبلــغ االشــراك المبدئــي أو االشــراك اإلضافــي الخــاص بــكل مالــك وحــدة) لصالــح
مديــر الصنــدوق.

أتعاب اإلدارة:
يتقاضــى مديــر الصنــدوق أتعاب ـ ًا مقابــل إدارة الصنــدوق بواقــع ( )%1.8مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق وســيتم احتســاب أتعــاب اإلدارة يومي ـ ًا بنــاء علــى
صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق ويتــم اقتطاعهــا فــي نهايــة كل شــهر ميــادي.

أتعاب اللجنة الشرعية:
ســتحصل اللجنــة علــى إجمالــي أتعــاب ســنوية ثابتــة قدرهــا ( )23,250ريــال ســعودي مقابــل خدماتهــا للصنــدوق وتحســب هــذه األتعــاب يوميـ ًا ويتــم اقتطاعهــا
فــي نهايــة كل ســنة ماليــة مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق.

مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلني:
ســوف يحصــل كل عضــو مجلــس إدارة مســتقل علــى مكافــأة قدرهــا ( )10,000ريــال ســعودي عــن كل اجتمــاع يحضــره وبحــد أقصــى ( )20,000ريــال ســعودي
ســنوي ًا لــكل عضــو مســتقل فــي مجلــس إدارة الصنــدوق ويتــم اقتطاعهــا فــي نهايــة كل ســنة ماليــة مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق علمـ ًا بــأن األعضــاء
موظفــي مديــر الصنــدوق ( األعضــاء غــر المســتقلني) لــن يتقاضــوا أيــة مكافــآت .وبذلــك يكــون إجمالــي المكافــأة لــكال العضويــ�ن المســتقلني كحــد أقصــى
( )40,000ريــال ســعودي ســنوي ًا.

رسوم أمني الحفظ:
يتــم احتســاب رســوم أمــن الحفــظ بمعــدل ســنوي ( )%0.03مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق لألســهم الســعودية ولتعامــات صناديــق أســواق النقــد
وأدوات الدخــل الثابــت ،وبحــد أقصــى ( )%0.16مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق لألســهم الخليجيــة .كمــا يســتحق أمــن  الحفــظ رســوم تعامــات بقيمــة ()30
ريــال للســوق الســعودي ،وإذا اسـت�ثمر الصنــدوق فــي األســواق الخليجيــة يســتحق أمــن الحفــظ رســوم تعامــات تـ�تاوح بــن ( )27و( )49دوالر حســب الســوق
الــذي يس ـت�ثمر فيــه الصنــدوق.
بناء على النسب المطلوبة.
هذه الرسوم ال تشمل رسوم التعامل والرسوم النظامية ورسوم األسواق ومراكز اإليداع التي سيتم حسابها
ً

أتعاب مراجع الحسابات الخارجية:
( )30,000ريــال ســعودي ســنويا لمراجــع الحســابات الخارجيــة لمراجعــة وإصــدار القوائــم الماليــة للصنــدوق ،وتحســب هــذه األتعــاب يوميــ ًا ويتــم اقتطاعهــا
نهايــة كل ســتة أشــهر مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق.

رسوم هيئة السوق المالية الرقابية:
رســوم قدرهــا ( )7,500ريــال ســعودي عــن القيــام بمتابعــة اإلفصــاح للصنــدوق وتحســب هــذه الرســوم يوميـ ًا ويتــم اقتطاعهــا فــي نهايــة كل ســنة ماليــة مــن
إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق تدفــع لهيئــة الســوق الماليــة.

رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع تداول:
مصاريــف الرســوم الناتجــة عــن نشــر معلومــات الصنــدوق فــي موقــع تــداول وتعــادل ( )5,000ريــال ســعودي وتحســب هــذه الرســوم يومي ـ ًا ويتــم اقتطاعهــا
فــي نهايــة كل ســنة ماليــة مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق.
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رسوم المؤشر االسرتشادي:
رســوم قدرهــا ( )26,250ريــال ســعودي عــن حقــوق اســتخدام المؤشــر( )S&P GCC Shariah Dividend Indexتدفــع لمــزود الخدمــة وهــو شــركة ســتاندرد أنــد
بــورز وتحســب هــذه الرســوم يوميـ ًا ويتــم اقتطاعهــا فــي نهايــة كل ســنة ماليــة مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق.

مصاريف التشغيل األخرى :
يتحمل الصندوق المصاريف التشغيلية واإلدارية التالية والتي تشمل:
 .1مصاريف المصفي في حالة التصفية.
 .2المصاريف المتعلقة بنشر التقاري�ر السنوية.
 .3مصاريــف التمويـ�ل ،بمــا فــي ذلــك ت�كاليــف هيكلــة التمويـ�ل وحصــة األربــاح فــي أي عمليــة تمويـ�ل ،والرســوم النظاميــة وأيــة مصاريــف أخــرى مســموح بهــا
نظامي ـ َا.
 .4أي مصاريف ت�تعلق بتسجيل الوحدات.
 .5أتعاب مستحقة مقابل تقديم خدمات ت�تعلق بسجل مالكي الوحدات.
 .6أي رسوم أو مصاريف أخرى يتم تحميلها على مالكي الوحدات أو يتم دفعها من أصول الصندوق.
ال يجــوز أن ت�تجــاوز “مصاريــف التشــغيل األخــرى” المذكــورة (ال يتضمــن ذلــك مصاريــف التمويـ�ل المشــار إليهــا فــي البنــد رقــم  3أعــاه) نســبة  %0.25ســنوي ًا مــن
صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق علمـ ًا بأنــه ســيتم خصــم المصاريــف الفعليــة فقــط.
جميــع الرســوم والمصاريــف واألتعــاب والت�كاليــف الــواردة فــي الشــروط واألحــكام ومذكــرة المعلومــات (وبالتحديــد فــي هــذه المــادة) المســتحقة الدفــع لمديــر
الصنــدوق أو أي طــرف آخــر وتلــك التــي ســيتم تطبيقهــا أو تعديلهــا الحق ـ ًا مــن قبــل مديــر الصنــدوق ال تشــمل أيــة نــوع ضري�بــة أو رســوم حكوميــة مطبقــة أو
ســيتم تطبيقهــا فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية ،ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ضري�بــة القيمــة المضافــة وضري�بــة االســتقطاع ،وس ـت�كون تلــك
الضري�بــة و/أو الضرائــب و/أو الرســوم الحكوميــة واجبــة الدفــع مــن قبــل المشــرك بالصنــدوق أو مــن أصــول الصنــدوق كل فيمــا يخصــه حســب االنطبــاق ،وي�جــوز
لمديــر الصنــدوق خصــم تلــك الضرائــب و/أو الرســوم الحكوميــة مــن النقــد الموجــود فــي حســاب المسـت�ثمر أو أصــول الصنــدوق حســب االنطبــاق.

معلومات اضافية حول الصندوق ومستنداته
يمكــن الحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات والتقاري ـ�ر مــن قبــل مديــر الصنــدوق عنــد الطلــب علم ـ ًا بأنهــا ســوف ت�كــون متوفــرة فــي الموقــع اإللكرتونــي
لمديــر الصنــدوق  www.derayah.comوالموقــع اإللكرتونــي للســوق “تــداول” www.tadawul.com.sa

مدير الصندوق
شركة دراية المالية
مركز العليا ،الدور الثاني  -شارع العليا العام
ص.ب  286546الرياض 11323
المملكة العرب�ية السعودية
هاتف+966 (11) 299 8000:
فاكس+966 (11) 419 6498:
الموقع اإللكرتونيwww.Derayah.com :

أمني الحفظ
شركة البالد المالية
8162طري�ق الملك فهد -العليا ،الرياض
المملكة العرب�ية السعودية
هاتف+966 (92) 000 3636:
فاكس+966 (11) 290 6299:
الموقع اإللكرتونيwww.albilad-capital.com :

الموزع
الينطبق.
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مذكرة المعلومات
صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل
Derayah GCC Growth and Income Equity Fund
(صندوق است�ثماري عام في األسهم السعودية والخليجية برأس مال مفتوح مسجل بموجب أنظمة
المملكة العرب�ية السعودية)

مدير الصندوق
شركة دراية المالية

أمني الحفظ
شركة البالد المالية
رقم االعتماد الشرعيDRYA-1805-20-04-12-20:
تاري�خ إصدار مذكرة المعلومات 1442/07/02 :هـ الموافق  2021/02/14م
إن كافة المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات الخاصة بصندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل خاضعة ألحكام الئحة صناديق االست�ثمار
الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العرب�ية السعودية.
“ننصح المست�ثمري�ن بقراءة محتويات مذكرة المعلومات وفهمها .وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات ،ننصح
باألخد بمشورة مستشار مهني”
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إشعار هام للمست�ثمري�ن
“روجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها .ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة
الصندوق مجتمعني ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة وإكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات .كما يقر وي�ؤكد أعضاء
مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات ،كما يقرون وي�ؤكدون على أن المعلومات
والبيانات الواردة في مذكرة المعلومات غري مضللة”
“وافقت هيئة السوق المالية على ت�أسيس صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل وطرح وحداته .ال ت�تحمل الهيئة أي
مسؤولية عن محتويات مذكرة المعلومات ،وال تعطي أي ت�أكيد يتعلق بدقتها أو إكتمالها وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية
مهما كانت ،ومن أي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن اإلعتماد على أي جزء منها .وال تعطي هيئة السوق المالية
أي توصية بشأن جدوى االست�ثمار في الصندوق من عدمه وال تعني موافقتها على ت�أسيس الصندوق توصيتها باالست�ثمار فيه
أو ت�أكيد صحة المعلومات الواردة في الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات ،وتؤكد على أن قرار االست�ثمار في الصندوق يعود
للمست�ثمر أو من يمثله”
“تم إعتماد (صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل) على أنه صندوق است�ثمار متوافق مع المعاي�ي الشرعية المجازة من قبل
لجنة الرقابة الشرعية المعينة لصندوق االست�ثمار”
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قائمة المصطلحات
سيكون لكل من المصطلحات التالية المستخدمة في مذكرة المعلومات المعنى /التعريف الموضح أمامها:
صنــدوق درايــة الخليجــي ألســهم النمــو والدخــل (“الصنــدوق”) ،وھــو صنــدوق طــرح عــام بــرأس مــال مفتــوح تــم

1

الصندوق

2

صندوق است�ثمار برأس

هــو صنــدوق اس ـت�ثمار بــرأس مــال متغــر ،يقــوم باصــدار وحــدات جديــدة أو يســرد وحــدات قائمــة فــي أي وقــت

مال مفتوح

وفق ـ ًا لشــروطه وأحكامــه .ويمكــن للمس ـت�ثمر االس ـت�ثمار فــي وحــدات الصنــدوق أو اســردادها وفقــا لصافــي

ت�أسيســه كعالقــة تعاقديــة بــن مديــر الصنــدوق والمسـت�ثمري�ن وتــم ترخيصــه وت�تــم الرقابــة عليــه بواســطة ھيئــة
الســوق الماليــة .

قيمتهــا فــي أيــام التعامــل مــن خــال مديــر الصنــدوق.
ھــي شــركة مســاهمة ســعودية (مقفلــة) رقــم ســجلها التجــاري  1010266977وھــي مرخصــة بموجــب ترخيــص

3

شركة دراية المالية

4

مدير الصندوق

5

أمني الحفظ

شركة البالد المالية وهي شخص مرخص لها للقيام بنشاطات حفظ األوراق المالية.

6

السعودية

المملكة العرب�ية السعودية .

7

“الھيئة” أو” الجهة التنظيمية”

ھيئة السوق المالية في المملكة العرب�ية السعودية.

ھيئــة الســوق الماليــة رقــم  27-08109بتاريــ�خ .2008/06/16
شــركة درايــة الماليــة وهــي شــخص اعتبــاري مرخــص لــه بممارســة نشــاط التعامــل والحفــظ والمشــورة وإدارة
األصــول ومســجل لــدى الهيئــة بموجــب أحــكام الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم.

أو “هيئة السوق المالية”
الطروحــات أو االكت�تابــات األوليــة العامــة ألســھم الشــركات التــي يتــم طرحھــا طرحـ ًا عامـ ًا لالكت�تــاب ألول مــرة فــي

8

الطرح العام األولي

9

األسواق الرئيسية

ھــي األســواق التــي يتــم فيھــا طــرح األوراق الماليــة الجديــدة الصــادرة للمــرة األولــى .ويتــم ،فــي تلــك األســواق
الم ْصـ ِدر مباشــرة.
الرئيســية ،شــراء األوراق الماليــة مــن ُ

10

األسواق الثانوية

ھــي األســواق التــي يتــم فيھــا ادراج األوراق الماليــة للشــركات بعــد مرحلــة الطــرح األولــي ،ويقــوم فيھــا
الم ْصــ ِدر.
المســت�ثمري�ن بشــراء األوراق الماليــة للشــركات مــن مســت�ثمري�ن آخريــ�ن بــد ً
ال مــن الشــراء مــن ُ

11

يوم

يوم عمل في المملكة طبق ًا أليام العمل الرسمية في الهيئة.

12

يوم العمل

يعنــي مابــن الســاعة الثامنــة صباحــا ( )8:00والرابعــة عصــرا ( )4:00مــن أي يــوم تفتــح فيــه الســوق الماليــة

13

صافي قيمة األصول

14

يوم التقويم

15

مالكي الوحدات

مالكــي الوحــدات فــي صنــدوق درايــة الخليجــي ألســهم النمــو والدخــل والمشــركون فيــه وفقــ ًا لشــروطه
وأحكامــه الــواردة فــي ھــذه الشــروط واألحــكام .

16

الوحدات

وحدات است�ثمارية قابلة للقياس وتمثل مشاركة تناسبية في أصول الصندوق.

17

مذكرة المعلومات

تعنــي مذكــرة معلومــات الصنــدوق العــام المتاحــة لمالكــي الوحــدات المحتملــن لتمكينهــم مــن اتخــاذ قــرار مبنــي

18

المست�ثمرون

ھم مالكي وحدات صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل المشاركني فيه لغرض االست�ثمار.

19

مجلس اإلدارة

ھــو مجلــس إدارة الصنــدوق الــذي يتولــى مهــام اإلشــراف علــى الصنــدوق ويت�كــون مــن الرئيــس واألعضــاء الواردة

األســواق األوليــة .

الســعودية (تــداول) أبوابهــا لألعمــال.
صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق حســبما ھــو مبــن فــي القســم المعنــون “ تقويــم أصــول الصنــدوق “فقــرة أ مــن
الشــروط واألحــكام  ،وهــي القيمــة النقديــة ألي وحــدة علــى أســاس إجمالــي قيمــة األصــول لصنــدوق االسـت�ثمار
مخصومـ ًا منهــا الخصــوم ومقســومة علــى عــدد الوحــدات القائمــة.
يومــي االثنــن والخميــس (علــى أن ت�كــون أيــام عمــل) والــذي يقــوم فيــه مديــر الصنــدوق بتقويــم صافــي قيمــة
أصــول الصنــدوق وإصــدار صافــي قيمــة الوحــدة للصنــدوق.

علــى معلومــات كافيــة ومدروســة فيمــا يتعلــق باالسـت�ثمار المطــروح عليهــم  ،وينبغــي أن ت�تضمــن المعلومــات
المحــددة فــي الملحــق رقــم ( )2مــن الئحــة صناديــق االسـت�ثمار.

أســماؤهم فــي مذكــرة المعلومــات هذه.

10

الئحة صناديق االست�ثمار الصادرة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية السعودية رقم 1-219-2006

20

الئحة صناديق االست�ثمار

21

عضو مجلس إدارة الصندوق

22

عضو مجلس إدارة صندوق

عضــو مجلــس إدارة صنــدوق مســتقل يتمتــع باالســتقاللية التامــة وممــا ينافــي االســتقاللية ،علــى ســبيل المثــال

مستقل

ال الحصــر )1( :أن يكــون موظف ـ ًا لــدى مديــر الصنــدوق أو تابــع لــه ،أو أي مديــر صنــدوق مــن الباطــن أو أمــن حفــظ

بتاري�خ  1427/12/3هـ (الموافق  2006/12/24م) والمعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم  1-61-2016وتاري�خ
 1437/08/16هـ (الموافق  2016/05/23م) وتعديالتها الالحقة.
عضــو مجلــس إدارة صنــدوق الــذي يشــغل منصب ـ ًا لــدى مديــر الصنــدوق ،أو مديــر االس ـت�ثمار ،أو المديــر الفرعــي
للصنــدوق أو األطــراف األخــرى التــي لهــا عالقــة بالصنــدوق.

الصنــدوق أو لديــه عمــل جوهــري أو عالقــة تعاقديــة مــع مديــر الصنــدوق أو أي مديــر صنــدوق مــن الباطــن أو
أمــن حفــظ ذلــك الصنــدوق )2( .أن يكــون مــن كبــار التنفيذي ـ�ي خــال العامــن الماضي ـ�ي لــدى مديــر الصنــدوق أو
فــي أي تابــع لــه )3( .أن ت�كــون لــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــع أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو مــع أي مــن
كبــار التنفيذيـ�ي لــدى مديــر الصنــدوق أو فــي أي تابــع لــه )4( .أن يكــون مالــك ًا لحصــص ســيطرة لــدى مديــر الصنــدوق
أو فــي أي تابــع لــه خــال العاميـ�ي الماضيـ�ي.
شــركة إبراهيــم البســام وعبدالمحســن النمــر محاســبون قانونيــون ( )PKFوهــي طــرف ثالــث محايــد للقيــام بعمليــة

23

مراجع الحسابات الخارجي

24

أيام التعامل

25

يوم اإلعالن

كل يوم يتم فيه إعالن قيمة وحدات الصندوق ،ويكون هو يوم العمل التالي لكل يوم من أيام التقويم.

26

سعر االشرتاك

الســعر الــذي يتــم بــه شــراء وحــدات فــي الصنــدوق فــي أي يــوم تعامــل محســوبا علــى أســاس صافــي قيمــة

27

رسوم االشرتاك

الرسوم التي ُتدفع لمدير الصندوق عند شراء الوحدات.

28

طلب االشرتاك

نمــوذج طلــب االشــراك فــي الصنــدوق والــذي يتعــن علــى كل مس ـت�ثمر يرغــب فــي االشــراك فــي الوحــدات أن

29

طلب االسرتداد

30

سعر االسرتداد

سعر اسرتداد الوحدات في أي يوم تعامل محسوب ًا على أساس صافي قيمة الوحدة في يوم التعامل المعني.

31

تاري�خ اإلقفال األولي

التاريـ�خ الــذي يتوقــف فيــه الصنــدوق عــن قبــول طلبــات االشــراك فــي الوحــدات بسعراالشــراك البالــغ عشــرة ()10

32

السوق المالية

شــركة الســوق الماليــة الســعودية وموقعهــا اإللكرتونــي  www.tadawul.com.saوهــي الجهــة الوحيــدة

السعودية (“تداول”)

المصــرح لهــا بمزاولــة العمــل فــي تــداول األوراق الماليــة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية.

33

األوراق المالية

ال من أشكال القيمة النقدية
أدوات مالية قابلة للتبادل والتداول تحمل شك ً

34

حقوق األولوية

أسهم إضافية ،لمساهمي المصدر الحق في االكت�تاب فيها بما يتناسب مع نسب تملكهم.

35

أدوات أسواق النقد

صفقــات مرابحــة وعقــود تموي ـ�ل التجــارة والتــي ت�تســم بســيولتها العاليــة كونهــا قصــرة األجــل (أقــل مــن ســنة)

36

عقود تموي�ل التجارة

37

صناديق أسواق النقد

38

المؤشر االسرتشادي

المراجعــة حســب عمليــة منظمــة ومنهجيــة لجمــع وتقي�يــم نتائــج أنشــطة الصنــدوق وذلــك لتحديــد مــدى التوافــق
والتطابــق بــن هــذه النتائــج والمعايـ�ي المقــررة.
يومــي االثنــن والخميــس (علــى أن ت�كــون أيــام عمــل) والــذي يقــوم فيــه المس ـت�ثمر باالشــراك فــي أو اســرداد
وحــدات الصنــدوق.

الوحــدة حســبما هــو عليــه الحــال فــي يــوم التعامــل المعنــي.

يوقعــه ويســلمه إلــى مديــر الصنــدوق أو أن يقدمــه عــن طري ـ�ق حســاب االس ـت�ثمار الخــاص بــه عــر اإلنرتنــت.
نمــوذج طلــب االســرداد والــذي يتعــن علــى كل مالــك وحــدات يرغــب فــي اســرداد وحداتــه أن يوقــع طلــب
االســرداد وأن يقدمــه إلــى مديــر الصنــدوق أو أن يقدمــه عــن طري ـ�ق حســاب االس ـت�ثمار الخــاص بــه عــر اإلنرتنــت.

ريــاالت ســعودية للوحــدة.

وقلــة مخاطرهــا.
عقــود تم ّكــن إتمــام معامــات االســترياد والتصديــر للجهــات المختلفــة ،التــي ت�تــداول بكميــات كبــرة مــن المخــزون
والســلع حــول العالــم.
صناديــق اســت�ثمار هدفهــا الوحيــد االســت�ثمار فــي الودائــع واألوراق الماليــة قصــرة األجــل وعقــود تمويــ�ل
التجــارة وفقــا لالئحــة صناديــق االســت�ثمار.
مؤشرأس أند بي لألسهم الخليجية ذات التوزيعات المتوافقة مع الشريعة األسالمية
( )S&P GCC Shariah Dividend Indexوهو المؤشر الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق.
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39

اللجنة الشرعية

هــي جهــاز مســتقل مــن الفقهــاء المتخصصــن فــي فقــه المعامــات الماليــة اإلســامية يقــوم بتوجيــه نشــاطات
الصنــدوق ومراقبتــه واإلشــراف عليــه للت�أكــد مــن التزامــه بالمعايـ�ي الشــرعية.

 40األسواق الخليجية
41

األسواق المالية لدول األعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العرب�ية.

أسواق األوراق المالية في

أســواق األوراق الماليــة فــي المناطــق الجغرافيــة األخــرى ،والمتمثلــة بأســواق األمــوال المتطــورة والناميــة

الدول األخرى(عالميا)

والناشــئة ،والتــي تشــمل :الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،الــدول العرب�ية،أســواق دول جنــوب شــرق اســيا الصــن
وهونــج كونــج ،األســواق األوروبيــة ،باكســتان ،الهنــد ،جنــوب أفريقيــا ،الربازي ـ�ل ،تركيــا ،الفلبــن ،وتايالنــد.

42

صناديق االست�ثمار العقارية

هــي صناديــق اســت�ثمارية عقاريــة مطروحــة وحداتهــا طرحــ ًا عامــ ًا و ُت�تــداول وحداتهــا فــي الســوق الرئيســية،

المتداولة

ويتمثــل هدفهــا االســت�ثماري الرئيــس فــي االســت�ثمار فــي عقــارات مطــورة تطويــ�ر ًا إنشــائي ًا ،قابلــة لتحقيــق
دخــل دوري وت�أجــري ،وتــوزع نســبة محــددة مــن صافــي أربــاح الصنــدوق نقــد ًا علــى مالكــي الوحــدات فــي هــذه
الصناديــق خــال فــرة عملهــا ،وذلــك بشــكل ســنوي بحــد أدنــى.

43

صناديق المؤشرات المتداولة()ETFs

 44الصكوك

صندوق است�ثماري مشرتك بني مجموعة من المست�ثمري�ن يدرج ويتداول في سوق مالية.
تعنــي شــهادات الصكــوك التــي يســت�ثمر فيهــا الصنــدوق وهــي شــهادات ذات قيمــة متســاوية تمثــل نصيبــا
شــائعا غــر مجــزأ فــي ملكيــة أصــول حقيقيــة أو فــي منفعتهــا أو حقــوق امتيــاز أو فــي ملكيــة أصــل لمشــروع
معــن يســتوفي المتطلبــات الشــرعية ومــا يرتتــب علــى ذلــك مــن حقــوق ملكيــة.

45

أدوات الدخل الثابت

هــي أوراق ماليــة مثــل :أدوات أســواق النقــد والصكــوك ،والصكــوك الحكوميــة متوافقــة مــع المعايـ�ي الشــرعية
تمنــح حاملهــا عوائــد خــال فــرة أو فــرات مســتقبلية محــددة تصدرهــا الشــركات أو الحكومــات أو الهيئــات العامــة
أو المؤسســات العامــة ،وال يدخــل فــي ذلــك ســندات الديــن.

 46المرابحة

بيــع ســلعة بمثــل الثمــن الــذي اشــراها بــه البائــع مــع زيــادة ربــح معلــوم متفــق عليــه ،بنســبة مــن الثمــن أو بمبلــغ
مقطــوع ســواء وقعــت مــن دون وعــد ســابق وهــي المرابحــة العاديــة ،أو وقعــت بنــاء علــى وعــد بالشــراء مــن
الراغــب فــي الحصــول علــى الســلعة عــن طري ـ�ق مؤسســة ماليــة وهــي المرابحــة المصرفيــة.

47

المضاربة

شــراكة بــن طــرف أول (مضــارب) أو أكــر ،ومؤسســة ماليــة بحيــث يــوكل األول الثانــي بالعمــل والتصــرف فــي مالــه
لغــرض الربح.

 48األوراق المالية المدعومة باألصول أوراق مالية مدعومة بأصول لها تدفقات إي�رادية متوقعة مثل قروض السيارات وغريها.
 49بناء سجل األوامر
50

التغي�يات األساسية

51

التغي�يات المهمة

52

التغي�يات الواجبة اإلشعار

تسجل طلبات الجهات المشاركة من قبل المستشار المالي وذلك لتحديد سعر الطرح
العملية التي فيها
ّ
تعنــي فيمــا يخــص التغي ـ�يات التــي يقرتحهــا مديــر الصنــدوق علــى مذكــرة المعلومــات ووفق ـ ًا للمــادة ( )56مــن
الئحــة صناديــق االسـت�ثمار أي مــن الحــاالت التاليــة )1( :التغيـ�ي المهــم فــي أهــداف الصندوق أو طبيعتــه؛ ( )2التغي�ي
الــذي قــد يكــون لــه أثــر ســلبي وجوهــري علــى مالكــي الوحــدات أو علــى حقوقهــم فيمــا يتعلــق بالصنــدوق؛ ()3
التغيـ�ي الــذي يكــون لــه ت�أثــر فــي وضــع المخاطــر للصنــدوق؛ ( )4االنســحاب الطوعــي لمديــر الصنــدوق مــن منصــب
مديــر الصنــدوق؛ ( )5أي حــاالت أخــرى تقررهــا الهيئــة مــن حــن آلخــر وتبلــغ بهــا مديــر الصنــدوق.
تعنــي فيمــا يخــص التغي ـ�يات التــي يقرتحهــا مديــر الصنــدوق علــى مذكــرة المعلومــات ووفق ـ ًا للمــادة ( )57مــن
الئحــة صناديــق االس ـت�ثمار أي تغي ـ�ي ال يعــد تغي ـ�ي ًا أساســي ًا ومــن شــأنه أن )1( :يــؤدي فــي المعتــاد إلــى أن يعيــد
مالكــي الوحــدات النظــر فــي مشــاركتهم فــي الصنــدوق؛ ( )2يــؤدي إلــى زيــادة المدفوعــات مــن أصــول الصنــدوق
إلــى مديــر الصنــدوق أو أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق أو تابــع ألي منهمــا؛ ( )3يقــدم نوع ـ ًا جديــد ًا
مــن المدفوعــات تســدد مــن أصــول الصنــدوق؛ ( )4يزيــد بشــكل جوهــري أنــواع المدفوعــات األخــرى التــي تســدد
مــن أصــول الصنــدوق؛ ( )5أي حــاالت أخــرى تقررهــا الهيئــة مــن حــن آلخــر وتبلــغ بهــا مديــر الصنــدوق.
تعنــي فيمــا يخــص التغيــ�يات التــي يقرتحهــا مديــر الصنــدوق علــى مذكــرة المعلومــات ووفقــ ًا للمــادة ()58
مــن الئحــة صناديــق االســت�ثمار أي تغيــ�ي علــى الشــروط واألحــكام ال يقــع ضمــن تعريــف “التغيــ�يات األساســية”
و“التغيــ�يات المهمــة”.
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صندوق االست�ثمار
أ .اسم صندوق االست�ثمار
صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل (“الصندوق”)
Derayah GCC Growth and Income Equity Fund

ب .تاري�خ إصدار الشروط واألحكام للصندوق (“الشروط واألحكام”)
تاري�خ الشروط واألحكام 1442/07/02 :هـ الموافق  2021/02/14م

ج .تاري�خ موافقة هيئة السوق المالية (“الهيئة”) على ت�أسيس الصندوق
1442/07/02هـ الموافق 2021/02/14م

د .مدة الصندوق
ﺻﻨﺪوق اﺳﺘ�ﺜﻤﺎري ﻋﺎم ﻣﻔﺘﻮح غري محدد المدة وال يوجد تاري�خ استحقاق للصندوق.

هـ  .عملة الصندوق
عملــة الصنــدوق األساســية هــي الريــال الســعودي .فــي حالــة االشــراك بعملــة أخــرى غــر الريــال الســعودي ،يقــوم مديــر الصنــدوق بإجــراء التحوي ـ�ل الــازم
وفقــا لســعر الصــرف الســائد المعمــول بــه فــي البنــوك العاملــة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية فــي يــوم التعامــل المعنــي .هــذا ويتحمــل المسـت�ثمر أي
تقلــب فــي أســعار الصــرف بــدون تحمــل مديــر الصنــدوق أليــة مســؤولية بهــذا الصــدد.

سياسات االست�ثمار وممارساته
أ .األهداف االست�ثمارية لصندوق االست�ثمار
يهــدف الصنــدوق إلــى تنميــة رأس المــال علــى المــدى الطويـ�ل وتوزيــع أربــاح بشــكل دوري مــن خــال االسـت�ثمار بشــكل أساســي فــي األوراق المالية للشــركات
المدرجــة فــي ســوق األوراق الماليــة الســعودية وفــي أســهم الشــركات المدرجــة فــي األســواق الخليجيــة ويشــمل ذلــك الطروحــات األوليــة والثانويــة
وحقــوق األولويــة وصناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة وصناديــق المؤشــرات المتداولــة وأســهم الشــركات المدرجــة فــي الســوق الموازيــة  .كمــا
يهــدف الصنــدوق االس ـت�ثمار فــي أدوات الدخــل الثابــت مثــل :الصكــوك وأدوات أســواق النقــد محليــا وخليجي ـ ًا وعالمي ـ ًا .ويهــدف الصنــدوق توزيــع أربــاح علــى
مالكــي الوحــدات فيــه بشــكل نصــف ســنوي.
يجب أن ت�كون كافة است�ثمارات الصندوق متوافقة مع المعاي�ي الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية الخاصة بالصندوق.

ب .نوع االوراق المالية التي سوف يست�ثمر الصندوق فيها بشكل أساسي
يس ـت�ثمر الصنــدوق بشــكل رئيســي فـــي أســهم الشــركات المدرجــة فــي ســوق األوراق الماليــة الســعودية (تــداول) وفــي أســواق األوراق الماليــة فــي
دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العرب�يــة وكذلــك فــي حقــوق األولويــة والطروحــات العامــة األوليــة والثانويــة وصناديــق االسـت�ثمار العقاريــة المتداولة
وأســهم الشــركات المدرجــة فــي الســوق الموازيــة وصناديــق مؤشــرات أســهم وصكــوك المتداولــة المطروحــة طرحــا عامــا والمرخصــة مــن قبــل الهيئــة أو
أي جهــة رقابيــة مشــابهة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــوز للصنــدوق االسـت�ثمار فــي أدوات الدخــل الثابــت مثــل :الصكــوك وأدوات أســواق النقــد محليـ ًا وخليجيـ ًا
وعالمي ًا .

ج .سياسة تركيز االست�ثمار
ســيتم تركيــز اســت�ثمارات الصنــدوق فــي األســهم المتوافقــة مــع المعايــ�ي الشــرعية وفــي صناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة والطروحــات العامــة
األوليــة والثانويــة وحقــوق األولويــة ألســهم الشــركات المدرجــة فــي ســوق األوراق الماليــة الســعودية واألســواق الماليــة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العرب�يــة وصناديــق مؤشــرات أســهم وصكــوك المتداولــة المطروحــة طرحــا عامــا والمرخصــة مــن قبــل الهيئــة أو أي جهــة رقابيــة مشــابهة وأســهم
الشــركات المدرجــة فــي الســوق الموازيــة وأدوات الدخــل الثابــت بمــا فيهــا الصكــوك المحليــة والعالميــة بالعمــات المحليــة والدوليــة وأدوات أســواق النقــد.
يشــمل النطــاق الجغرافــي الســت�ثمارات الصـــندوق فــي األوراق الماليــة المدرجــة فــي ســوق األوراق الماليــة الســـعودية والخليجيــة والعالميــة وذلــك حتــى
( )%100مــن إجمالــي أصــول الصنــدوق.
ال تشــمل إســراتيجية اس ـت�ثمار الصنــدوق الرتكــز فــي قطاعــات معينــة بــل ســيكون الرتكــز فــي محفظــة مــن أســهم الشــركات المدرجــة فــي ســوق األوراق
الماليــة الســعودية (تــداول) واألســواق الماليــة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العرب�يــة.
سيسـت�ثمر الصنــدوق فــي أدوات الدخــل الثابــت المقومــة بالريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي والعمــات األخــرى المتوافقــة مــع المعايـ�ي الشــرعية مثــل:
الصكــوك وتشــمل المرابحــة والمضاربــة باإلضافــة إلــى األوراق الماليــة المدعومــة بأصــول.
كمــا سيس ـت�ثمر مديــر الصنــدوق بــأدوات أســواق النقــد الموافقــة للمعاي ـ�ي الشــرعية بشــكل مباشــر  ،حيــث ســيكون االس ـت�ثمار المباشــر بالريــال الســعودي
وبــأدوات ُمصــدرة مــن قبــل البنــوك العاملــة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية (مــن جهــة واحــدة أو عــدة جهــات) ،تشــمل هــذه األدوات االســت�ثمار فــي
المرابحــات وعقــود تمويـ�ل المتجــارة والتــي ت�تســم بســيولتها العاليــة وقلــة المخاطــر ،والتــي تخضــع إلشــراف البنــك المركــزي الســعودي (ســاما) وحاصلــة بحــد
أدنــى علــى تصنيــف بدرجــة اسـت�ثمارية ( )-BBBمــن وكالــة  Standard & Poor’sللتصنيــف االئ�تماني(يعــادل  -BBBمــن وكالــة  Fitchو Baa3مــن وكالــة .)Moody’s
ال يوجــد لــدى مديــر الصنــدوق أي تصنيــف داخلــي لهــذه األدوات.
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فــي حالــة عــدم توفــر تصنيــف ائ�تمانــي ألدوات الديــن الثابــت التــي قــد يرغــب مديــر الصنــدوق االسـت�ثمار فيهــا ســيقوم مديــر الصنــدوق بدراســة وتحليــل وتقي�يــم
تلــك األدوات بمــا تشــمله مــن تحليــل ائ�تمانــي للمصــدر ولإلصــدار ذي العالقــة قبــل اتخــاذ القــرار االسـت�ثماري
كمــا سيس ـت�ثمر الصنــدوق بشــكل غــر مباشــر فــي أدوات أســواق النقــد مــن خــال االس ـت�ثمار فــي وحــدات صناديــق أدوات أســواق النقــد بالريــال الســعودي
ســيصدرها مديــر الصنــدوق أو أي مديــر صنــدوق آخــر أو كالهمــا ،وكذلــك
المطروحــة وحداتهــا طرحــ ًا عامــ ًا والمرخصــة مــن قبــل الهيئــة التــي ُيصدرهــا أو
ُ
االســت�ثمار فــي صناديــق أدوات الدخــل المتوافقــة مــع معايــ�ي اللجنــة الشــرعية بمــا فــي ذلــك صناديــق الصكــوك وصناديــق مؤشــرات الصكــوك المحليــة
والعالميــة المتداولــة وصناديــق األســهم الســعودية وصناديــق الطروحــات العامــة األوليــة والمرخصــة مــن قبــل الهيئــة ،والمطروحــة طرحــ ًا عامــ ًا فــي
المملكــة العرب�يــة الســعودية مــن قبــل مديــر الصنــدوق أو أي مديــر صنــدوق آخــر أو كالهمــا.
ويمكن تلخيص تركيز است�ثمارات الصندوق كنسبة مئوية من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق كما في الجدول التالي:

نوع االست�ثمار

الحد األدنى

الحد األعلى

%50

%100

أســهم الشــركات الســعودية والخليجيــة المدرجــة فــي األســواق الرئيســية والموازيــة (وتشــمل
الطروحــات العامــة األوليــة والثانويــه وحقــوق األولويــة) وصناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة
وصناديــق مؤشــرات األســهم والصكــوك المتداولــة
صناديــق أســواق النقــد ،صفقــات أســواق النقد،الصكــوك وصناديــق الصكــوك المحليــة والعالميــة،

%0

%50

سيولة نقدية

%0

%50

صناديق است�ثمار أخرى تست�ثمر في أسواق األسهم السعودية و/أو الخليجية

%0

%50

المضاربــة واألوراق الماليــة المدعومــة بأصــول

ســوف يعتمــد تركــز االس ـت�ثمارات التــي يجــوز للصنــدوق القيــام بهــا علــى القيمــة الســوقية لــأوراق الماليــة محــل االس ـت�ثمار مــع االلتــزام بالقيــود الــواردة
فــي الئحــة صناديــق االس ـت�ثمار.

د .األسواق المالية التي يحتمل أن يشرتي وي�بيع الصندوق فيها است�ثماراته
سيست�ثمر الصندوق بشكل أساسي في السوق المالية السعودية واألسواق المالية الخليجية والعالمية.

هـ  .أنواع المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قراراته االست�ثمارية لصندوق االست�ثمار
يعتمــد مديــر الصنــدوق علــى دراســات وتوصيــات فريـ�ق المحللــن الخــاص بــه فــي اتخــاذ قرارتــه االسـت�ثمارية والقيــام بتقي�يــم الشــركات المسـت�ثمر بهــا مــن خــال
تحليــل قوائمهــا الماليــة وميزانيتهــا العموميــة وتدفقاتهــا النقديــة وذلــك بهــدف الوصــول إلــى القيمــة العادلــة لتلــك الشــركات ومــن أجــل تحليــل جاذبيــة
االس ـت�ثمار فــي تلــك الشــركات مــن عدمــه .وكذلــك يعتمــد مديــر الصنــدوق بالنســبة لالس ـت�ثمار فــي أدوات الدخــل الثابــت (صناديــق أســواق النقــد ،صفقــات
أســواق النقد،الصكــوك وصناديــق الصكــوك المحليــة والعالميــة ،المضاربــة واألوراق الماليــة المدعومــة بأصــول) علــى عــدة عوامــل التــي تشــمل علــى ســبيل
المثــال ال الحصــر :الجــدارة االئ�تمانيــة للمصــدر ،التصنيــف االئ�تمانــي ،معــدل الربــح (العائــد) ،الفــرة الزمنيــة ....،الــخ ،وسيس ـت�ثمر الصنــدوق مــع شــركات/أطراف
نظــرة ت�تمتــع بســمعة جيــدة وذات مركــز مالــي ســليم حرصـ ًا علــى تخفيــض المخاطــر .هــذا وســيقوم مديــر الصنــدوق باختيــار الصنــدوق الــذي ســيت�ثمر بــه حســب
تقديــره المطلــق لتلــك الصناديــق حيــث ســيأخذ بعــن االعتبــار عائــد الصنــدوق ،وأدائــه التاريخــي مقارنــة بالصناديــق األخــرى المطروحــة فــي المملكــة العرب�يــة
الســعودية ،وأتعــاب ادارة الصنــدوق ،وعلــى حجــم أصــول الصنــدوق.

و .أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن است�ثمارات الصندوق
لن يقوم الصندوق باالست�ثمار في أوراق مالية غري التي تم ذكرها سابق ًا بالفقرة (ج) من الفقرة ( )2من مذكرة المعلومات.

ز .أي قيد آخر على أنواع األوراق المالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق االست�ثمار فيها
تخضع است�ثمارات أصول الصندوق لقيود المادة ( )41من الئحة صناديق االست�ثمار(“قيود االست�ثمار”) والمعاي�ي الشرعية التي تحددها اللجنة الشرعية.

ح .الحد الذي يمكن فيه است�ثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق است�ثمار يديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق آخري�ن
يجــوز للصنــدوق تملــك وحــدات صناديــق أخــرى بمــا ال يزيــد عــن ( )%50مــن صافــي قيمــة أصــول الصندوق فــي صناديق اسـت�ثمارية متوافقة مع أحكام الشــريعة
والمرخصــة مــن قبــل الهيئــة والمطروحــة طرحـ ًا عامـ ًا مــن قبــل مديــر الصنــدوق أو أي مديــر آخــر أو كالهمــا .سـ ُـراعي الصنــدوق فــي جميــع اسـت�ثماراته القيــود

المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( )41مــن الئحــة صناديــق االســت�ثمار وســت�كون نســبة االســت�ثمار فــي الصناديــق االســت�ثمارية حســب النســب الموضحــة فــي
الجــدول الــوارد فــي الفقــرة (ج) مــن الفقــرة ( )2مــن مذكــرة المعلومــات.
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ط .صالحيات الصندوق في الحصول على تموي�ل وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة صالحيات التموي�ل
يحــق للصنــدوق طلــب التمويــ�ل مــن مديــر الصنــدوق أو مــن أي بنــك مرخــص لــه مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي ،وذلــك فقــط لغــرض الوفــاء بطلبــات
االســرداد ،وفــي هــذه الحالــة يجــب أن ال يزيــد الحــد األعلــى لهــذا التمويـ�ل عشــرة فــي المائــة ( )%10مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق وذلــك لتلبيــة طلبــات
االســرداد علــى أن ال يتجــاوز مــدة التموي ـ�ل ســنة واحــدة مــن تاري ـ�خ الحصــول عليــه ،علمــا بــأن التموي ـ�ل ســيكون علــى أســاس أســعار التموي ـ�ل الســائدة لــدى
البنــوك العاملــة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية .وفــي جميــع األحــوال ،يجــب أن ت�كــون عمليــة التموي ـ�ل متوافقــة مــع معاي ـ�ي اللجنــة الشــرعية للصنــدوق.

ي.الحد األعلى للتعامل مع طرف نظري
لــن ت�تجــاوز مجمــوع اسـت�ثمارات الصنــدوق فــي جهــات مختلفــة تنتمــي لنفــس المجموعــة مــا نســبته  ٪25مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق ،ويشــمل ذلــك
جميــع االسـت�ثمارات فــي األوراق الماليــة الصــادرة عــن جهــات مختلفــة تنتمــي لنفــس المجموعــة وصفقــات ســوق النقــد المربمــة مــع جهــات مختلفــة تنتمــي
لنفــس المجموعــة والودائــع البنكيــة لــدى جهــات مختلفــة تنتمــي لنفــس المجموعــة.

ك.سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق
يتبع مدير الصندوق سياسة إدارة مخاطر تهدف إلى تحديد وتقويم المخاطر المحتملة في أقرب وقت ممكن والتعامل معها
للتقليل من أثرها ،ويقوم مدير الصندوق بدراسة وتقويم المخاطر ألي أصول قبل االست�ثمار ويتم إعادة تقي�يم المخاطر بشكل
سنوي .ويقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق.
ت�كون قرارات االست�ثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات االست�ثمار الجيدة والحكيمة التي تحقق األهداف
االست�ثمارية للصندوق المحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات ويشمل ذلك بذل ما في وسعه للت�أكد من اآلتي:
• أن است�ثمارات الصندوق تقوم على توزيع المخاطر بشكل حذر وحكيم مع عدم اإلخالل بأهداف االست�ثمار وسياساته وشروط وأحكام الصندوق.
• توفر السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب دفع متوقع كالمصاريف والرسوم المستحقة التي تدفع من الصندوق.
•	ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺄي ﻃﻠﺐ اسرتداد ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إلى صندوق االست�ثمار.
• يتم تقدير المخاطر واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق مصلحة مالكي الوحدات بما يتماشى مع األنظمة واللوائح المطبقة.

ل .المؤشر اإلسرتشادي للصندوق والمعلومات عن الجهة المزودة للمؤشر واألسس المنهجية المتبعة لحساب المؤشر
سيتم استخدام مؤشر ستاندرد اند بورز لألسهم الخليجية ذات التوزيعات النقدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة األسالمية
“ ”S&P GCC Shariah Dividend Indexكمرجــع للمقارنــة مــع أداء الصنــدوق .ســوف يتــم نشــر أداء المؤشــر اإلرشــادي (مؤشــر اس انــد بــي لألســهم الخليجيــة
ذات التوزيعــات المتوافقــة مــع الشــريعة االســامية) بشــكل شــهري علــى موقــع مديــر الصنــدوق  www.derayah.comويعتمــد احتســاب المؤشــر علــى
القيمــة الســوقية لألســهم الخليجيــة المدرجــة ذات التوزيعــات النقديــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة االســامية.

م .عقود المشتقات
لن يقوم الصندوق باالست�ثمار بأي مشتقات مالية.

ن .أي إعفاءات وافقت عليها الهيئة بشأن قيود أو حدود على االست�ثمار
ال ينطبق.

المخاطر الرئيسية لالست�ثمار في الصندوق
أ .ينطــوي االسـت�ثمار فــي الصنــدوق علــى قــدر مرتفــع مــن المخاطــر وهــو مالئــم فقــط للمسـت�ثمري�ن القادريـ�ن علــى فهــم وإســتيعاب المخاطــر اإلقتصاديــة
الســت�ثماراتهم فــي الصنــدوق دون التعــرض لعواقــب كبــرة .وحيــث أن الصنــدوق معــرض لتقلبــات الســوق فــإن ســعر الوحــدة قــد ينقــص كمــا أن مــن
المحتمــل أال يحصــل مالــك الوحــدات عنــد اســرداده للوحــدات علــى كامــل المبلــغ الــذي قــام باس ـت�ثماره.
ب .إن األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر ال يعد مؤشر ًا على أداء الصندوق في المستقبل.
ج .ال يوجد ضمان لمالكي الوحدات بأن أداء الصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يت�كرر أو يماثل ألداء صناديق است�ثمار أخرى مدارة من قبل مدير الصندوق.
د .إن االسـت�ثمار فــي الصنــدوق ال يعــد إيداعـ ًا لــدى أي بنــك محلــي ُيســوق أو يبيــع األوراق الماليــة أو تابــع لصنــدوق االسـت�ثمار أو مديــر الصنــدوق ،لــذا فــإن
مالكــي الوحــدات معرضــن لخســارة جــزء أو كامــل اس ـت�ثماراتهم فــي الصنــدوق.

ـاء عليــه ،فإنــه
هـ  .ال يضمــن مديــر الصنــدوق المبالــغ األصليــة المسـت�ثمرة وكذلــك ال يضمــن أيــة عائــدات وال يوجــد هنــاك ضمــان بتحقيــق أهــداف االسـت�ثمار .وبنـ ً
يتوجــب علــى المسـت�ثمري�ن المحتملــن تقويــم اإلعتبــارات التاليــة والمخاطــر األخــرى بعنايــة قبــل اإلقــدام علــى االسـت�ثمار فــي الصنــدوق

أ .قائمة المخاطر الرئيسية لالست�ثمار في الصندوق:
المخاطر المتعلقة بطبيعة االست�ثمار:
ينطــوي االس ـت�ثمار فــي الصنــدوق علــى قــدر كبــر مــن المخاطــر كمــا يتطلــب التزامــا حســبما هــو مبــن فــي الشــروط واألحــكام ومذكــرة المعلومــات هــذه،
مــع عــدم تقديــم أي ضمــان مــن مديــر الصنــدوق بتحقيــق عائــد علــى رأس المــال المس ـت�ثمر .قــد ال يكــون الصنــدوق قــادر ًا علــى تحقيــق عوائــد إي�جابيــة علــى
ـاء
اسـت�ثماراته .قــد يكــون مــن غــر الممكــن بيــع أصــول الصنــدوق أو التصــرف فيهــا ،بشــكل آخــر ،بســعر يعتــره مديــر الصنــدوق علــى أنــه يمثــل قيمــة عادلــة .وبنـ ً
عليــه ،قــد ال يحقــق الصنــدوق عوائــد علــى أصولــه ،ممــا يكــون لــه ت�أثــر ًا ســلبي ًا علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــده.
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مخاطر تقلبات أسواق األسهم:
يتعــرض الصنــدوق لتقلبــات ســعرية قــد تــؤدي إلــى تذب ـ ُذب قيمــة االس ـت�ثمارات المــدارة مــن قبــل الصنــدوق إضافــة إلــى أنــه قــد ت�ت�أثــر اس ـت�ثمارات الصنــدوق
ببعــض التغي ـ�يات فــي الظــروف اإلقتصاديــة أو السياســية ممــا يؤثــر ســلب ًا علــى قيمــة االس ـت�ثمارات المــدارة فــي الصنــدوق وعلــى عوائــده.

مخاطر التقلب في التوزيعات:
ليســت هنــاك أي ضمانــات بشــأن مبالــغ التوزيعــات المســتقبلية التــي ســوف يقــوم الصنــدوق بســدادها لمالكــي الوحــدات ،مــن الممكــن عــدم قــدرة الصنــدوق
علــى ســداد أي توزيعــات بســبب أحــداث غــر متوقعــة ينتــج عنهــا زيــادة فــي الت�كاليــف ،أو انخفــاض فــي اإليــرادات .ويمكــن أن تــؤدي عــدم قــدرة الصنــدوق علــى
ســداد توزيعــات لمالكــي الوحــدات إلــى تعريــض الصنــدوق اللتزامــات معينــة يمكــن أن تــؤدي إلــى تفاقــم الت�أثــر علــى أدائــه المالــي.

مخاطر االست�ثمار في صناديق أخرى:
من الممكن أن ت�تعرض الصناديق األخرى التي قد يستهدف الصندوق االست�ثمار فيها لنفس المخاطر الواردة في هذا البند
“ قائمة المخاطر الرئيسية لالست�ثمار في الصندوق” مما يؤثر سلب ًا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

مخاطر سيولة سوق الصكوك:
يعتمــد مالكــو الصكــوك علــى الســوق الثانويــة لتــداول الصكــوك .فــإذا احتــاج الصنــدوق لبيــع جــزء مــن أوراق الصنــدوق الماليــة للحصــول علــى أصــل رأســماله
المســت�ثمر ،يمكــن أن ت�كــون الســوق الثانويــة المتاحــة لــه فــي تلــك الحالــة محــدودة ،ويمكــن أال يتمكــن مــن اســرجاع رأســماله المســت�ثمر وبالتالــي ت�ت�أثــر
العوائــد لمالكــي الوحــدات ســلب ًا.

مخاطر االست�ثمار خارج المملكة:
ينطوي االست�ثمار خارج المملكة العرب�ية السعودية على العديد من المخاطر منها  -على سبيل المثال ال الحصر:
( )1األمــور المرتبطــة بتقلبــات أســعار صــرف العمــات؛ ( )2المخاطــر االقتصاديــة والجيوسياســية؛ ( )3احتمــال قيــام الدولــة التــي يتــم االس ـت�ثمار فيهــا بفــرض
ضرائــب علــى الدخــل والمكاســب المرتبطــة بهــذه األصــول و/أو قوانــن منظمــة تحــد مــن تملــك األجانــب لبعــض األصــول؛ ( )4وتغــر التشــريعات للدول المسـت�ثمر
بهــا بطريقــة تؤثــر بشــكل ســلبي علــى الصنــدوق واس ـت�ثماراته .جميــع هــذه العوامــل أو أي ـ ًا منهــا ســوف تؤثــر ســلب ًا علــى عوائــد الصنــدوق ممــا يــؤدي إلــى
انخفــاض توزيعــات العائــد علــى مالكــي الوحــدات ويـ�ؤدي إلــى انخفــاض قيمــة وســعر الوحــدات فــي الســوق الماليــة الســعودية.

مخاطر الكوارث الطبيعية:
تؤثــر الكــوارث الطبيعيــة علــى أداء كافــة القطاعــات اإلقتصاديــة واالسـت�ثمارية والتــي قــد يكــون لهــا ت�أثــر ســلبي علــى أداء الصنــدوق خــارج عــن إرادة مديــر
الصنــدوق مثــل الــزالزل والرباكــن والتقلبــات الجويــة الشــديدة وغريهــا ،والتــي قــد تؤثــر علــى اسـت�ثمارات الصنــدوق ســلب ًا ،وبالتالــي تنخفــض أســعار الوحــدات،
ممــا يكــون لــه ت�أثــر ًا ســلبي ًا علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــده.

مخاطر عدم كفاية اإلفصاح في نشرة اإلصدار:
تنبنــي قــرارات مديــر الصنــدوق باالس ـت�ثمار علــى المعلومــات المفصــح عنهــا فــي نشــرة اإلصــدار للشــركات المرشــحة .قــد ت�تضمــن نشــرة اإلصــدار بيانــات غــر
صحيحــة أو إغفــال لذكــر بيانــات جوهريــة ت�كــون ضروريــة لمديــر الصنــدوق لكــي يقــوم باتخــاذ قــرارات مســتنرية .وبالنظــر إلعتمــاد مديــر الصنــدوق بشــكل جوهــري
ال
فــي اتخــاذ قــرار االسـت�ثمار علــى المعلومــات التــي تــرد فــي نشــرة اإلصــدار التــي تصدرهــا الشــركات فــإن مخاطــر اتخــاذ قــرار اسـت�ثماري غــر ســليم تظــل إحتمــا ً
قائمـ ًا فــي حالــة إغفــال بيانــات جوهريــة أو وجــود بيانــات غــر صحيحــة فــي نشــرات إصــدار الشــركات ممــا يؤثــر ســلب ًا علــى أداء الصنــدوق وعلــى ســعر الوحــدة
وعلــى أصــول الصنــدوق وعوائــده.

مخاطر التنبؤ باألرقام المالية المستقبلية:
التنبــؤ بالبيانــات الماليــة هــو أحــد األســاليب العديــدة التــي سيســتخدمها مديــر الصنــدوق فــي عمليــة اتخــاذ قــراره .هــذه التنبــؤات معرضــة للشــك وقــد تختلــف
النتائــج عــن التنبــؤات .كمــا أن القيمــة الســوقية لألســهم قــد تســر عكــس التوقعــات بعــد إعــان النتائــج ،أو فــي حالــة أربــاح الشــركة ،قــد تنخفــض مقابــل
التنبــؤات المتوقعــة ،ممــا يكــون لــه ت�أثــر ًا ســلبي ًا علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــده.

مخاطر تضاؤل نسبة التخصيص:
حيــث أنــه يتــم دعــوة عــدد مــن الشــركات المرخصــة وصناديــق االسـت�ثمار لعمليــة بنــاء ســجل األوامــر فإنــه مــن الممكــن تضــاؤل نســبة التخصيــص بســبب إزديــاد عــدد
الشــركات والصناديــق المشــركة فــي االكت�تــاب ،ممــا يفقــد الصنــدوق فرصــة لزيــادة عوائــده ،ممــا يكــون لــه ت�أثــر ًا ســلبي ًا علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــده.

مخاطر فرص المشاركة في الطروحات العامة األولية:
قــد يواجــه الصنــدوق صعوبــات ت�تعلــق بمشــاركته فــي الطروحــات العامــة األوليــة ألســهم الشــركات حيــث ال يوجــد ضمــان للصنــدوق بتلقــي الدعــوة للمشــاركة فــي
الطروحــات العامــة األوليــة ألســهم بعــض الشــركات ممــا يفقــد الصنــدوق الفرصــة لزيــادة عوائــده ممــا يكــون لــه ت�أثــر ًا ســلبي ًا علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــده.
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مخاطر االست�ثمار في حقوق األولوية:
قــد تــؤدي اس ـت�ثمارات الصنــدوق فــي حقــوق األولويــة أو إمتــاك أســهم فــي شــركة تطــرح حقــوق أولويــة إلــى ت�أثــر أداء الصنــدوق وســعر الوحــدة ســلب ًا
بانخفــاض قيمــة صافــي أصولــة ،حيــث أن نســبة التذبــذب لتــداول أســعار حقــوق األولويــة يفــوق نســبة الحــد األعلــى واألدنــى ألســعار األســهم المدرجــة فــي
الســوق الماليــة الســعودية والتــي تبلــغ  ،%10ممــا يكــون لــه ت�أثــر ًا ســلبي ًا علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــده.

مخاطر ت�أخر اإلدراج:
إن ت�أخــر إدراج الطروحــات العامــة األوليــة فــي الســوق الرئيســي تــؤدي إلــى توقــف ســيولة الصنــدوق وعــدم اإلســتفادة منهــا لحــن إدراج الســهم ،ممــا يؤثــر
ســلب ًا علــى أداء الصنــدوق وعلــى قيمــة أصولــه وعوائــده.

مخاطر تعليق التداول:
فــي بعــض األحيــان وألي ســبب كان قــد يتــم تعليــق التــداول فــي أحــد أو جميــع األســواق التــي يعمــل بهــا الصنــدوق أو حصــول عطــل فــي أنظمــة الحاســوب
اآللــي وشــبكات اإلتصــال ألســباب تقنيــة ممــا بــدوره يؤثــر ســلب ًا علــى تقي�يــم أصــول الصنــدوق وعلــى صافــي قيمــة وحداتــه وعوائــده.

مخاطر تركز االست�ثمارات:
هــي المخاطــر الناتجــة عــن تركــز اسـت�ثمارات الصنــدوق فــي بعــض شــركات وقطاعــات الســوق والــذي يجعــل أداء الصنــدوق عرضــة للتقلبــات الحــادة نتيجــة التغــر
فــي األوضــاع الخاصــة فــي الشــركات والقطاعــات التــي يسـت�ثمر بهــا الصنــدوق ممــا يكــون لــه ت�أثــر ًا ســلبي ًا علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــده.

مخاطر عمليات االسرتداد الكبرية:
فــي حالــة ورود طلبــات اســرداد كبــرة ت�تجــاوز  %10مــن صافــي أصــول الصنــدوق فــي يــوم تعامــل معــن ،قــد يكــون مــن الصعــب علــى الصنــدوق توفــر أمــوال
كافيــة لتلبيــة طلبــات االســرداد ممــا قــد ينتــج عنــه ت�أجيــل طلبــات االســرداد إضافــة الــى أنــه قــد يضطــر الصنــدوق إلــى تسـي�يل مراكــز اسـت�ثمارية فــي أوقــات
أو شــروط غــر مالئمــة ممــا يعــرض الصنــدوق لخســائر ماديــة جســيمة.

مخاطر اإلعتماد على موظفي مدير الصندوق:
يعتمــد أداء الصنــدوق بدرجــة كبــرة علــى مهــارات وخــرات موظفــي مديــر الصنــدوق المخولــن بــإدارة الصنــدوق والذيــن يتمتعــون بخــرة مهنيــة فــي مجــال
االسـت�ثمار ،ممــا يكــون لــه ت�أثــر ًا ســلبي ًا علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــده نتيجــة تغــر القائمــن علــى إدارة الصنــدوق.

مخاطر المعاي�ي الشرعية:
يجــب أن ت�كــون أعمــال واس ـت�ثمارات الصنــدوق متوافقــة المعاي ـ�ي الشــرعية .إذا تغــر وضــع اس ـت�ثمار مــا بخصــوص توافقــه مــع المعاي ـ�ي الشــرعية ،قــد ُي ْجـ َـر
الصنــدوق علــى التصــرف فــي ذلــك االسـت�ثمار خــال ظــروف ســوق غــر مالئمــة أو بســعر يــرى مديــر الصنــدوق أنــه ال يمثــل قيمــة عادلــة .إضافــة إلــى ذلــك ،قــد
ُي ْجـ َـر مديــر الصنــدوق علــى تركيــز اسـت�ثمارات الصنــدوق علــى عــدد محــدود مــن الشــركات المتوافقــة مــع المعايـ�ي الشــرعية مــن أجــل التقيــد بالمعايـ�ي الشــرعية
الخاصــة بالصنــدوق ممــا قــد يؤثــر ســلب ًا علــى أداء الصنــدوق وعلــى ســعر الوحــدة.

للم ْص ِدر:
الخطر المحدد ُ

للم ْصـ ِدر
قــد يت�أثــر أداء الصنــدوق بــأداء الشــركات التــي يملــك أوراقـ ًا ماليــة فيهــا وبالتغــرات فــي تلــك الشــركات .ويشــمل ذلــك التغــرات فــي األوضــاع الماليــة ُ
الم ْص ِدريـ�ن ،ممــا يكــون لــه
أو الطــرف المقابــل والتغــرات فــي ظــروف إقتصاديــة أو سياســية محــددة تؤثــر ســلب ًا علــى نــوع محــدد مــن األوراق الماليــة أو مــن ُ
ت�أثــر ًا ســلبي ًا علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــده.

مخاطر تضارب المصالح:
يمــارس مديــر الصنــدوق مجموعــة متعــددة مــن األنشــطة التــي ت�تضمــن اس ـت�ثمارات ماليــة ،خدمــات استشــارية وإدارة محافــظ اس ـت�ثمارية خاصــة ،وقــد تنشــأ
هنــاك حــاالت ت�تضــارب فيهــا مصالــح مديــر الصنــدوق مــع مصالــح الصنــدوق ممــا قــد يــؤدي إلــى خســارة المسـت�ثمري�ن فــي الصنــدوق بعــض الفــرص االسـت�ثمارية
وعــدم القــدرة علــى الدخــول فيهــا جــراء هــذا التضــارب فــي المصالــح ،ممــا يكــون لــه ت�أثــر ًا ســلبي ًا علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــده.

المخاطر النظامية والقانونية:
يمكــن أن ت�تعــرض الصناديــق إلــى مخاطــر بســبب التغــر فــي القواعــد التنظيميــة ،القانونيــة والضري�بيــة ،حيــث أن التغــرات التــي قــد تطــرأ قــد تؤثــر علــى
إســراتجية االس ـت�ثمار للصنــدوق أو أن تزيــد نســبة الت�كاليــف كالرســوم وغريهــا ممــا يؤثــر علــى أداء الصنــدوق والــذي يؤثــر بــدوره ســلب ًا علــى ســعر الوحــدة
وقيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــده.
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مخاطر األسواق الناشئة:
إن االســت�ثمار فــي األســواق وبوجــه خــاص األســواق الناشــئة والتــي تعــد الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) منهــا ،قــد ينطــوي علــى مخاطــر مرتبطــة
باإلخفــاق أو الت�أخــر فــي تســوية صفقــات الســوق وتســجيل وحفــظ األوراق الماليــة .وإن االس ـت�ثمار فــي مثــل هــذه األســواق قــد يحمــل بــن طياتــه مخاطــر
أعلــى مــن المتوســط والمعتــاد .إن القيمــة الســوقية لــأوراق الماليــة المتاجــر بهــا فــي األســواق الناشــئة محــدودة نســبي ًا حيــث أن الكــم األكــر مــن أحجــام
القيمــة الســوقية والمتاجــرة مرتكــزة فــي عــدد محــدود مــن الشــركات .ولذلــك ،فــإن أصــول واسـت�ثمارات الصنــدوق فــي هــذه األســواق قــد تصــادف قــدر ًا أكــر
مــن تقلبــات األســعار ،وســيولة أقــل بشــكل ملحــوظ مقارنــة باالس ـت�ثمار فــي أســهم شــركات فــي أســواق أكــر تطــور ًا ممــا قــد يؤثــر علــى أصــول الصنــدوق
والــذي بــدوره سيؤثرســلب ًا علــى ســعر الوحــدة وقيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــده.

مخاطر طلب التموي�ل:
فــي حالــة تمويـ�ل الصنــدوق لغــرض إدارة الصنــدوق وت�أخــر مديــر الصنــدوق عــن ســداد المبالــغ الممولــة فــي وقتهــا المحــدد ألســباب خارجــة عــن إرادتــه ،والتــي
قــد يرتتــب عليهــا إضطــرار مديــر الصنــدوق لتسـي�يل بعــض اسـت�ثماراته لســداد التمويـ�ل ،ممــا يكــون لــه ت�أثــر ًا ســلبي ًا علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــده.

مخاطر السيولة:
يقــوم الصنــدوق إبتدائـ ًا باالسـت�ثمار فــي أصــول ذات نســبة ســيولة معقولــة ،وذلــك ممــا يتيــح بيــع وشــراء تلــك األصــول خــال فــرة محــدودة جــد ًا دون أي تقلبــات
أو تغــرات جوهريــة باألســعار ،إال أن تقلبــات الســوق العرضيــة وعــدم إســتقراره قــد يحــد مــن قــدرة بيــع بعــض األصــول النخفــاض مســتويات المداولــة .وأي صعوبــات
تواجــه الصنــدوق فــي بيــع األصــول قــد ينجــم عنهــا خســارة أو عوائــد منخفضــة للصنــدوق ممــا يؤثــر علــى ســعر الوحــدة وقيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــده.

مخاطر اإلئ�تمان واألطراف األخرى:
تنشــأ هــذه المخاطــر مــن األنشــطة االســت�ثمارية التــي تنطــوي علــى التعامــل مباشــرة مــع المؤسســات الماليــة األخــرى مــن خــال اإليداعــات النقديــة أو
عمليــات المرابحــة ،حيــث أن المخاطــر علــى كل طــرف مــن العقــد يكــون فــي أن الطــرف األخــر قــد ال يتقيــد بالتزاماتــه التعاقديــة ممــا قــد يتســبب فــي خســارة
الصنــدوق للمبلــغ المس ـت�ثمر فــي هــذه ممــا يكــون لــه ت�أثــر ًا ســلبي ًا علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــده.

مخاطر االست�ثمار في الشركات الصغرية:
إن أســعار أســهم الشــركات ذات الحجــم الســوقي الصغــر قــد ترتفــع أوتنخفــض بشــكل أكــر حــدة مقارنــة بأســهم الشــركات ذات الحجم الســوقي الكبــر ،وبالتالي
فــإن االسـت�ثمار فيهــا قــد يكــون أكــر عرضــة للمخاطــر مــن غــره وممــا يؤثــر ســلب ًا علــى الصنــدوق وعلــى صافي قيمــة وحداته.

مخاطر االست�ثمار في صناديق است�ثمارية:
هــي جميــع المخاطــر التــي قــد ت�تعــرض لهــا صناديــق االسـت�ثمار األخــرى الــواردة فــي هــذا البنــد والتــي قــد ت�تعــرض لهــا صناديــق االسـت�ثمار األخــرى التــي يكــون
الصنــدوق مسـت�ثمر ًا فيهــا ،ممــا يكــون لــه ت�أثــر ًا ســلبي ًا علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــده.

مخاطر إعادة االست�ثمار:
المخاطــر التــي تنشــأ مــن عــدم القــدرة علــى إعــادة اس ـت�ثمار عوائــد األصــول المس ـت�ثمر بهــا لتحقيــق عوائــد بنفــس المســتويات الســابقة التــي تــم تحقيقهــا
والــذي مــن الممكــن أن يــؤدي إلــى تحقيــق عوائــد اس ـت�ثمارية أقــل ،ممــا يكــون لــه ت�أثــر ًا ســلبي ًا علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــده.

مخاطر ضري�بة الدخل:
ينطــوي االســت�ثمار فــي الصنــدوق علــى مخاطــر ضري�بيــة مختلفــة ،بعضهــا تنطبــق علــى االســت�ثمار فــي الصنــدوق نفســه واألخــرى تنطبــق علــى حقائــق
وظــروف معينــة قــد ت�كــون أو ال ت�كــون ذات صلــة بمسـت�ثمر محــدد .ال تفــرض الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل الســعودية حاليـ ًا أيــة ضرائــب أو زكاة علــى صناديــق
تحمــل الصنــدوق أليــة ضري�بــة مذكــورة قــد يقلــل مــن المبلــغ النقــدي
االسـت�ثمار الســعودية ولكنهــا قــد تفــرض ضري�بــة علــى صناديــق االسـت�ثمار فــي المســتقبلُ .
المتوفــر لعمليــات الصنــدوق واألمــوال الخاصــة بالمسـت�ثمري�ن ،ممــا يكــون لــه ت�أثــر ًا ســلبي ًا علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــده.

مخاطر ضري�بة القيمة المضافة وضري�بة الدخل واالقتطاع الضري�بي وضري�بة األرباح الرأسمالية وضري�بة التصرفات العقارية وأي ضري�بة أخرى:
كمــا فــي تاريـ�خ مذكــرة المعلومــات هــذه ،ال يخضــع أي اسـت�ثمار فــي الصنــدوق لضري�بــة دخــل أو اقتطــاع ضري�بــي أو ضري�بــة أربــاح رأســمالية أو ضري�بــة التصرفــات
العقاريــة أو أي ضري�بــة أخــرى .غــر أنــه قــد تقــرر رســمي ًا فــرض ضري�بــة قيمــة مضافــة فــي المملكــة بحلــول ينايــر  2018م .وبمقتضــى اللوائــح الصــادرة حديث ـ ًا،
مــن غــر المتوقــع أن يخضــع االس ـت�ثمار فــي الصنــدوق لضري�بــة القيمــة المضافــة ،إال أنــه قــد يســتوجب علــى الصنــدوق ســداد ضري�بــة القيمــة المضافــة فــي
ـة إلــى المبالــغ المســتحقة لقــاء الخدمــات المقدمــة للصنــدوق .وفــي جميــع األحــوال،
حــال االســتحواذ أو التصــرف فــي بعــض األصــول التابعــة للصنــدوق إضافـ ً
ينبغــي علــى المسـت�ثمري�ن الحصــول علــى مشــورة بشــأن ت�أثــر ضري�بــة القيمــة المضافــة علــى اسـت�ثماراتهم فــي الصنــدوق .وفــي حــال تطبيــق ضري�بــة القيمــة
المضافــة علــى االسـت�ثمار فــي الصنــدوق و/أو ضري�بــة الدخــل واالقتطــاع الضري�بــي و/أو ضري�بــة األربــاح الرأســمالية و/أو ضري�بــة التصرفــات العقاريــة و/أو أي
ضري�بــة أخــرى ،فســوف يؤثــر ذلــك ســلب ًا علــى قيمــة الوحــدات فــي الصنــدوق والتوزيعــات لمالكــي الوحــدات.
ومن المتوقع أن يخضع مدير الصندوق ومقدمي خدمات الصندوق لضري�بة القيمة المضافة ،وبالتالي سوف ُتعدل الدفعات
المستحقة مقابل الخدمات والعموالت والرسوم واألتعاب (لمدير الصندوق و/أو مقدمي خدمات الصندوق بحيث ت�أخذ ضري�بة القيمة)
المضافة بعني االعتبار وضري�بة القيمة المضافة التي تفرض على الخدمات تؤثر على التوزيعات لمالكي الوحدات وأصول الصندوق.
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مخاطر االست�ثمار في السوق الموازية:
فــي حــال اس ـت�ثمر الصنــدوق فــي أســهم الشــركات المدرجــة فــي الســوق الموازيــة ،فــإن هــذه الشــركات قــد ت�تصــف بمســتوى ســيولة أقــل مــن الشــركات
المدرجــة فــي الســوق الماليــة الرئيســية ال ســيما وأن المشــاركة فــي هــذه الســوق مســموح لفئــة محــددة مــن المسـت�ثمري�ن ،كمــا قــد ت�كــون أســعار أســهم
والدنيــا أعلــى مــن نســبتها فــي الســوق الماليــة الرئيســي .كمــا قــد ت�كــون
العليــا
ُ
الشــركات المدرجــة فــي الســوق الموازيــة أكــر تقلبــا نظــر ًا لنســبة التذبــذب ُ
الشــركات المدرجــة فــي هــذا الســوق حديثــة الت�أســيس أو لهــا تاري ـ�خ تشــغيلي قصــر ،ولديهــا مــوارد بشــرية وماليــة محــدودة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن
متطلبــات اإلفصــاح علــى الشــركات المدرجــة فــي هــذا الســوق أقــل نســبي ًا مــن نظرياتهــا فــي الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) .وقــد يؤثــر كل ذلــك علــى
كفــاءة تقي�يــم مديــر الصنــدوق أداء الشــركة وســعرها ،ممــا يكــون لــه ت�أثــر ًا ســلبي ًا علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــده.

مخاطر االست�ثمار في صناديق االست�ثمارالعقاري المتداولة (ريت):
يمكــن للصنــدوق االسـت�ثمار فــي وحــدات صناديــق االسـت�ثمار العقــاري المتداولــة ،وبالتالــي فــإن هــذه الصناديــق قــد تواجــه مســتوى منخفــض مــن الســيولة
والتعامــل .كمــا قــد تواجــه أســعار وحــدات تلــك الصناديــق تقلبــات نتيجــة لحركــة األســواق بشــكل عــام وأســواق العقــارات علــى وجــه الخصــوص .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،ليــس هنــاك مــا يضمــن أن صناديــق االس ـت�ثمار العقــاري المتداولــة ســتقوم بتوزيــع الدخــل علــى المس ـت�ثمري�ن علــى أســاس ســنوي كمــا هــو مطلــوب
بموجــب األنضمــة واللوائــح ذات العالقــة وذلــك النهــا تعتمــد علــى أداء االصــول الحقيقيــة ،كمــا أن توزيــع الدخــل يعتمــد علــى قــدرة الصناديــق علــى الوفــاء
بالتزاماتهــا إن وجــدت .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن االسـت�ثمار فــي هــذه الصناديــق يرتبــط بمخاطــر األصــول العقاريــة والتــي ت�ت�أثــر قيمتهــا أو تقويمهــا ســلب ًا بســبب
عوامــل منهــا انخفــاض معــدالت اإليجــار أو اإلشــغال ،والمركــز المالــي للمس ـت�أجري�ن ،وضعــف البنــى التحتيــة وغريهــا ،ممــا يكــون لــه ت�أثــر ًا ســلبي ًا علــى قيمــة
أصــول الصنــدوق وعوائــده.

مخاطر االست�ثمار في األوراق المالية المدعومة بأصول:
ينطــوي االسـت�ثمار فــي األوراق الماليــة المدعومــة بأصــول علــى مخاطــر ائ�تمانيــة ومخاطــر عــدم الســداد أو مخاطــر الســداد المبكــر ،باإلضافــة إلــى أن هــذه
األوراق الماليــة قــد ت�كــون مركــزة فــي فئــات أصــول محــدد ذات أداء ســلبي ممــا يؤثــر ســلب ًا علــى أداء الصنــدوق وأســعار وحداتــه.

مخاطر التصنيف االئ�تماني:
إن أي تغيـ�ي يخفــض التصنيــف االئ�تمانــي مــن قبــل وكاالت التصنيــف االئ�تمانــي فــي تصنيفــات اإلصدار/المصــدر أو الطــرف النظــر ربمــا يؤثــر ســلب ًا علــى قيمــة
اس ـت�ثمارات الصنــدوق ،كمــا أن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق وأســعار وحــدات الصنــدوق وعوائدهــا يمكــن أن تنخفــض نتيجــة النخفــاض قيمــة تلــك االدوات
االس ـت�ثمارية المملوكــة للصنــدوق التــي تــم خفــض تصنيفهــا االئ�تمانــي ممــا يؤثــر ســلبا علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــده.

المخاطر الجيوسياسة:
هــي مخاطــر التغيـ�ي فــي األوضــاع السياســية والقوانــن الســائدة فــي الدولــة التــي يهــدف الصنــدوق االسـت�ثمار بأســواقها أو فــي الــدول المجــاورة ممــا
يكــون لــه ت�أثــر ًا ســلبي ًا علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــده.

مخاطر أسعار الفائدة:
هــي المخاطــر الناتجــة عــن تقلــب قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة للتغــر فــي أســعار الفائــدة .ولــذا فــإن قيمــة األوراق الماليــة وأســهم الشــركات يمكــن أن
ت�ت�أثــر ســلبي ًا بتقلبــات أســعار الفائــدة ،ممــا يكــون لــه ت�أثــر ًا ســلبي ًا علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــده ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض ســعر الوحــدة .ت�تغــر القيمــة
الســوقية للصكــوك وغريهــا مــن األوراق الماليــة ذات الدخــل الثابــت تبع ـ ًا للتغــرات فــي أســعار الفائــدة وغريهــا مــن العوامــل األخــرى .وإن مخاطــر أســعار
الفائــدة هــي المخاطــر التــي ترتفــع فيهــا أســعار الصكــوك وأســعار األوراق الماليــة األخــرى ذات الدخــل الثابــت كلمــا هبطــت أســعار الفائــدة وتنخفــض كلمــا
ارتفعــت أســعار الفائــدة .علم ـ ًا بــأن الصنــدوق لــن يس ـت�ثمر فــي منتجــات أو اس ـت�ثمارات تشــكل العوائــد منهــا فوائــد ربويــة.

المخاطر االقتصادية:
هــي مخاطــر التغيــ�ي فــي األوضــاع االقتصاديــة كاإلنكمــاش اإلقتصــادي ومعــدالت التضخــم وأســعار الفائــدة والتــي قــد ت�أثــر ســلب ًا علــى قيمــة األســهم
المســت�ثمر بهــا ،ممــا يكــون لــه ت�أثــر ًا ســلبي ًا علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــده.

مخاطر العملة:
يمكــن أن يــؤدي اإلختــاف فــي ســعر الصــرف إلــى الخســائر عنــد االسـت�ثمار بعملــة تختلــف عــن العملــة االساســية للصنــدوق (الريــال الســعودي) ،حيــث أن أســعار
الصــرف قــد تختلــف عنــد االســرداد عــن أســعار الصــرف وقــت االشــراك فــي الصنــدوق ،ممــا قــد يكــون لــه ت�أثــر ًا ســلبي ًا علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــده.
كمــا يجــوز للصنــدوق االســت�ثمار فــي األصــول واألدوات الماليــة بعمــات مختلفــة .ت�تضمــن االســت�ثمارات فــي األوراق الماليــة األجنبيــة اعتبــارات إضافيــة
مثــل التقلبــات فــي ســعر الصــرف بــن الريــال الســعودي ومختلــف العمــات األجنبيــة التــي يتــم اس ـت�ثمار الصنــدوق بهــا والت�كاليــف المرتبطــة بتحوي ـ�ل أصــل
مبلــغ االسـت�ثمار والدخــل مــن االسـت�ثمار مــن عملــة إلــى أخــرى .وتؤثــر التقلبــات فــي ســعر الصــرف والت�كاليــف المرتبطــة بصــرف العملــة ســلب ًا علــى مســتوى
التوزيعــات لمالكــي الوحــدات.
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مخاطر التقنية:
يعتمــد مديــر الصنــدوق علــى اســتخدام التقنيــة فــي إدارة عمليــات الصنــدوق وحفــظ أصولــه ،إال أن أنظمــة المعلومــات لديــه قــد ت�تعــرض لعمليــات إخــراق أو
فريوســات أو تعطــل جزئــي أو كلــي بالرغــم مــن اإلحتياطــات األمنيــة العاليــة المتوفــرة لــدى مديــر الصنــدوق ،األمــر الــذي قــد يحــد مــن إمكانيــة مديــر الصنــدوق
فــي إدارة اس ـت�ثمارات الصنــدوق بشــكل فعــال ومــن الممكــن أن يؤثــر حــدوث ذلــك ســلب ًا علــى أداء الصنــدوق ،ممــا يكــون لــه ت�أثــر ًا ســلبي ًا علــى قيمــة أصــول
الصنــدوق وعوائــده.

مخاطر االست�ثمار في أدوات دين غري مصنفة ائ�تمانيا:
فــي حالــة عــدم توفــر تصنيــف ائ�تمانــي ألدوات الديــن الثابــت التــي قــد يرغــب مديــر الصنــدوق االسـت�ثمار فيهــا ســيقوم مديــر الصنــدوق بدراســة وتحليــل وتقي�يــم
تلــك األدوات بمــا تشــمله مــن تحليــل ائ�تمانــي للمصــدر ولإلصــدار ذي العالقــة قبــل اتخــاذ القــرار االس ـت�ثماري ،وعــدم توفــر تصنيــف ائ�تمانــي ألدوات الديــن
الثابــت التــي قــد يرغــب مديــر الصنــدوق االسـت�ثمار بهــا قــد يكــون لــه ت�أثــر ًا ســلبي ًا علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــده.

مخاطر اإلستدعاء:
لمصــدر الورقــة الماليــة أن يســتدعي الورقــة الماليــة قبــل تاريـ�خ اســتحقاقها (الصكــوك
قــد تحمــل بعــض األوراق الماليــة خيــار اإلســتدعاء ،حيــث يتيــح هــذا الخيــار ُ

كمثــال)  ،وقــد ينتــج عــن ذلــك تعــرض الصنــدوق إلــى مخاطــر إعــادة االسـت�ثمار ،ممــا يكــون لــه ت�أثــر ًا ســلبي ًا علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وعوائــده.

معلومات عامة
أ .الفئة المستهدفة
أ .األشخاص الطبيعيون الذين يحملون الجنسية السعودية أو إحدى جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
ب .المؤسســات والشــركات وصناديــق االســت�ثمار وغريهــا مــن األشــخاص االعتباريــ�ي القائمــن فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية ودول مجلــس التعــاون
الخليجــي األخــرى
ج .األجانب المقيمون في المملكة العرب�ية السعودية
د .المس ـت�ثمرون األجانــب المســتهدفون المســموح لهــم باالس ـت�ثمار بموجــب القواعــد المنظمــة الس ـت�ثمار المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهلــة فــي
األوراق الماليــة المدرجــة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب قرارهــا رقــم  1-42-2015وتاريــ�خ 1436/7/15هـــ الموافــق 2015/5/4م؛ و
هـ  .المست�ثمرون اآلخرون الذين يمكن أن تسمح لهم هيئة السوق المالية بامتالك أوراق مالية في “تداول”.

ب .سياسة توزيع األرباح والتفاصيل عن التوزيعات التي ال يطالب بها والمعلومات حول طريقة الدفع
ســيقوم الصنــدوق بتوزيــع أربــاح علــى مالكــي وحــدات الصنــدوق والتــي هــي عبــارة عــن األربــاح النقديــة الموزعــة مــن االسـت�ثمار فــي األوراق الماليــة أو أي
أربــاح رأســمالية محققــة .وﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح النقديــة ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﻣﺮﺗﺎن فــي اﻟﺴﻨﺔ (بمعــدل كل  6أشــهر ميالديــة) ﺧﻼل عشــرة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ بالمملكــة
العرب�يــة الســعودية ﻣﻦ نهايــة ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳ�ﻞ ونهايــة ﺷﻬﺮ أكتوبــر .توزيــع األربــاح الرأســمالية (إن وجــدت) ليــس إلزامي ـ ًا وإنمــا يخضــع لتقديــر مديــر الصنــدوق.
ويقــوم مديــر الصنــدوق بإيــداع التوزيعــات فــي الحســابات االس ـت�ثمارية الخاصــة بمالكــي الوحــدات المســجلة لــدى مديــر الصنــدوق.

ج .األداء السابق للصندوق
 .1العائد الكلي لسنة واحدة اوثالث سنوات وخمس سنوات ( أو منذ الت�أسيس)
ال ينطبق
 .2إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية (أو منذ الت�أسيس)
ال ينطبق
 .3أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر االسرتشادي على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ الت�أسيس
ال ينطبق
 .4تاري�خ توزيع األرباح عل مدار السنوات المالية الثالث الماضية
ال ينطبق
 .5ست�كون تقاري�ر الصندوق متاحة للمست�ثمري�ن مجان ًا في الموقع اإللكرتوني لمدير الصندوق www.derayah.com
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د .حقوق مالكي الوحدات
 .1الحصول على نموذج ت�أكيد االشرتاك في الصندوق.
 .2الحصول ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ محدثة ﻣﻦ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق وﻣﺬﻛﺮة المعلومات ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ العرب�ية وﺑﺪون مقابل.
ﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ( )71ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺻﻨﺎدﻳﻖ
 .3الحصــول ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳ�ﺮ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت الخاصــة ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ورد فــي الفقــرة ( )11مــن ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق وو
ً
اﻻﺳﺘ�ﺜﻤﺎر” ﺗقديــم التقاريــ�ر إلــى ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات”.
 .4إشــعار مالكــي الوحــدات بــأي تغي ـ�يات أساســية أو مهمــة أو واجبــة اإلشــعار فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق ومذكــرة المعلومــات وإرســال ملخــص بهــذا
التغي ـ�ي قبــل ســريانه وفق ـ ًا لنوعــه وحســب المــدة المحــددة فــي الشــروط واألحــكام والئحــة صناديــق االس ـت�ثمار.
 .5الحصول ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮار ﺻﻨﺪوق ﻋﺎدي ﻋﻠﻰ أي ﺗﻐي�ي أﺳﺎﺳﻲ في ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق وﻣﺬﻛﺮة المعلومات.
 .6إدارة أصول الصندوق بما يحقق أقصى مصلحة لمالكي الوحدات وفق ًا لشروط وأحكام الصندوق والئحة صناديق االست�ثمار.
 .7وضع إجراءات اتخاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ الجوانب اإلدارية للصندوق.
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺮﺳﻮم واﻷﺗﻌﺎب الفعلية وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أداء اﻟﺼﻨﺪوق عند طلبها.
 .8الحصول ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ محدثة ﻣﻦ الشروط واالحكام وﻣﺬﻛﺮة المعلومات
ً
 .9الحصــول علــى التقاريـ�ر الســنوية الموجــزة واألوليــة المعــدة مــن قبــل مديــر الصنــدوق عنــد الطلــب (علمــا بأنهــا سـت�كون متوفــرة فــي الموقــع اإللكرتونــي
لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكرتونــي للســوق الماليــة الســعودية (تــداول).
 .10الحصول على بيان سجل الوحدات السنوي الخاص باالست�ثمار المالي في وحدات الصندوق بما في ذالك جميع الحركات التي تمت على الوحدات.
 .11إشــعار مالكــي الوحــدات كتابيـ ًا فــي حــال رغبــة مديــر الصنــدوق فــي إنهــاء الصنــدوق قبــل مــدة ال تقــل عــن ( )21يومـ ًا مــن التاريـ�خ المزمــع إنهــاء الصنــدوق
فيــه دون االخــال بشــروط وأحــكام الصنــدوق.
 .12دﻓﻊ ﻋﻮاﺋﺪ االسرتداد ﺧﻼل اﻟفرتة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ المنصوص عليها في ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق وفي ﻻﺋﺤﺔ ﺻﻨﺎدﻳﻖ االست�ثمار.
 .13اسرتداد مالكي الوحدات لوحداتهم قبل سريان أي تغي�ي منهم دون فرض أي رسوم اسرتداد.
 .14الدعــوة الــى عقــد اجتمــاع مالكــي الوحــدات ممارســة حقوقــه المرتبطــة بالوحــدات بمــا فــي ذالــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر حقــوق التصويــت فــي
اجتمــاع مالكــي الوحــدات.
 .15أي ﺣﻘﻮق أﺧﺮى لمالكي اﻟﻮﺣﺪات ﺗﻘﺮﻫﺎ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ الهيئة واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﺑالمملكة اﻟﻌﺮﺑ�ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼقة.

هـ  .مسؤولية مالكي الوحدات
	.1ﻻ ُﻳﻘﺪم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق أي ﺗﻌﻬﺪ أو ﺿﻤﺎن ﻷداء أو ربحية ﻷي اﺳﺘ�ﺜﻤﺎر ﻣﺪار في اﻟﺼﻨﺪوق وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو
ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻷي انخفــاض فــي ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘ�ﺜﻤﺎرات المــدارة أو انخفــاض فــي أﺻﻮل اﻟﺼﻨﺪوق ﺑاﺳﺘ�ﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ الحــاالت الناتجــة ﻋﻦ اإلهمــال الجســيم أو اﻟﺘﻌﺪي
أو اﻟتقصــر.
	.2ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺧﺴﺎرة ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻮﺣﺪات ﻻﺳﺘ�ﺜﻤﺎرﻩ في اﻟﺼﻨﺪوق أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ،ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻮﺣﺪات ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ دﻳﻮن واﻟﺘﺰاﻣﺎت الصندوق.
 .3فــي حــال عــدم ﻗﻴﺎم ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﺑﺘﺰوﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻟﻌﻨﻮان الربيــدي و/أو اإللكرتونــي وﺑﻴﺎﻧﺎت االﺗﺼﺎل اﻷﺧﺮى اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﻓﺒﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا ﻳﻮاﻓﻖ
ﻣﺎﻟﻜﻮ اﻟﻮﺣﺪات علــى تجنيــب ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق وإﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻳﺘﻨﺎزل عــن جميــع ﺣﻘﻮﻗﻪ وأي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻧﺎﺷﺌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
أو غــر ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﺰوﻳﺪ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻮﺣﺪات ﺑﻜﺸﻒ الحســاب واﻹﺷﻌﺎرات أو أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﺗ�ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘ�ﺜﻤﺎرات أو ﺗﻠﻚ التــي ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻗﺪرة
ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﺮد أو اﻟﺘ�ﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ المعلومــات أو ﺗﺼﺤﻴﺢ أﻳﺔ أﺧﻄﺎء ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ فــي كشــف الحســاب أو أيــة معلومــة أخــرى.
 .4إذا ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻮﺣﺪات ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟقوانــن ﺳﻠﻄﺔ غــر المملكــة اﻟﻌﺮﺑ�ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ يتعــن ﻋﻠﻴﻪ أن يخضــع ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮانــن دون أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي اﻟﺘﺰام
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺪوق أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق.

و .الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق واإلجراءات الخاصة باإلنهاء
إذا رغــب مديــر الصنــدوق فــي إنهــاء الصنــدوق ،فيجــب عليــه إشــعار الهيئــة ومالكــي الوحــدات قبــل التاري ـ�خ المزمــع إنهــاء الصنــدوق فيــه بمــدة التقــل عــن
( )21يــوم عمــل.
إذا رأى المديــر بــأن قيمــة أصــول الصنــدوق تحــت اإلدارة غــر كافيــة لتســوغ اســتمرار عمــل الصنــدوق أو إذا كانــت هنالــك أســباب أخــرى متصلــة بــأي تغي ـ�ي
فــي األنظمــة أو اللوائــح أو غريهــا مــن الظــروف التــي يــرى مديــر الصنــدوق حســب تقديــره أنهــا أســبابا مناســبة إلنهــاء الصنــدوق ،فإنــه يجــب علــى مديــر
الصنــدوق إنهــاء الصنــدوق فــور حــدوث أحــد هــذه األســباب وإشــعار الهيئــة ومالكــي الوحــدات بذلــك كتابيـ ًا خــال ( )5أيــام عمــل مــن وقــوع أحــد هــذه األســباب
التــي ت�توجــب إنهــاء الصنــدوق .كمــا ســيعلن مديــر الصنــدوق فــي موقعــة اإللكرتونــي وموقــع الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) عــن انتهــاء مــدة الصنــدوق
ومــدة تصفيتــه.
بعــد انتهــاء مــدة اإلشــعار ،ســيتم تسـي�يل أصــول الصنــدوق والوفــاء بالتزاماتــه وتوزيــع باقــي المحصــات علــى مالكــي الوحــدات وفقـ ًا لنســبة الوحــدات التــي
يملكونهــا مــن إجمالــي الوحــدات .ثــم ت�تــم إزالــة معلومــات الصنــدوق مــن موقــع مديــر الصنــدوق وتــداول.
فــي حالــة بــدء تصفيــة الصنــدوق ،فإنــه لــن يتــم عمــل أي توزيعــات علــى مالكــي الوحــدات مالــم يـــتم تصفيــة كافــة أصــول الصنــدوق واســتالم حصيلــة التصفيــة
بواســـطة مديــر الصنــدوق أو أي مصــف يتــم تعي�ينــه.

ز .يقر مدير الصندوق بوجود النظم اإلدارية وآلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق.
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مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب
أ .المدفوعات من أصول الصندوق
رسوم االشرتاك:
( )%2.0كحد أقصى يتم دفعها مقدما ولمرة واحدة (تخصم من مبلغ االشرتاك المبدئي أو االشرتاك اإلضافي الخاص بكل مالك وحدة) لصالح مدير الصندوق.

أتعاب اإلدارة:
يتقاضــى مديــر الصنــدوق أتعابــ ًا مقابــل إدارة الصنــدوق بواقــع ( )%1.8مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق وســيتم احتســاب أتعــاب اإلدارة يوميــ ًا ويتــم
اقتطاعهــا فــي نهايــة كل شــهر ميــادي.

أتعاب اللجنة الشرعية:
ســتحصل اللجنــة علــى إجمالــي أتعــاب ســنوية ثابتــة قدرهــا ( ) 23,250ريــال ســعودي مقابــل خدماتهــا للصنــدوق وتحســب هــذه األتعــاب يوميـ ًا ويتــم اقتطاعهــا
فــي نهايــة كل ســنة ماليــة مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق.

مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلني:
ســوف يحصــل كل عضــو مجلــس إدارة مســتقل علــى مكافــأة قدرهــا ( )10,000ريــال ســعودي عــن كل اجتمــاع يحضــره وبحــد أقصــى ( )20,000ريــال ســعودي
ســنوي ًا لــكل عضــو مســتقل فــي مجلــس إدارة الصنــدوق ويتــم اقتطاعهــا فــي نهايــة كل ســنة ماليــة مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق علمـ ًا بــأن األعضــاء
موظفــي مديــر الصنــدوق (األعضــاء غــر المســتقلني) لــن يتقاضــوا أيــة مكافــآت .وبذلــك يكــون إجمالــي المكافــأة لــكال العضويــ�ن المســتقلني كحــد أقصــى
( )40,000ريــال ســعودي ســنوي ًا.

رسوم أمني الحفظ:
يتــم احتســاب رســوم أمــن الحفــظ بمعــدل ســنوي ( )%0.03مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق لألســهم الســعودية ولتعامــات صناديــق أســواق النقــد وأدوات
الدخــل الثابــت ،وبحــد أقصــى ( )%0.16مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق لألســهم الخليجيــة .كمــا يســتحق أمــن  الحفــظ رســوم تعامــات بقيمــة ( )30ريــال
للســوق الســعودي ،وإذا اسـت�ثمر الصنــدوق فــي األســواق الخليجيــة يســتحق أمــن الحفــظ رســوم تعامــات تـ�تاوح بــن ( )27و ( )49دوالر حســب الســوق الــذي
يسـت�ثمر فيــه الصنــدوق.
بناء على النسب المطلوبة.
هذه الرسوم ال تشمل رسوم التعامل والرسوم النظامية ورسوم األسواق ومراكز االيداع التي سيتم حسابها
ً

أتعاب مراجع الحسابات الخارجي:
( )30,000ريــال ســعودي ســنوي ًا لمراجــع الحســابات الخارجــي لمراجعــة وإصــدار القوائــم الماليــة للصنــدوق ،وتحســب هــذه األتعــاب يومي ـ ًا ويتــم اقتطاعهــا
نهايــة كل ســتة أشــهر مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق.

رسوم هيئة السوق المالية الرقابية:
رســوم قدرهــا ( )7,500ريــال ســعودي عــن القيــام بمتابعــة اإلفصــاح للصنــدوق وتحســب هــذه الرســوم يوميـ ًا ويتــم اقتطاعهــا فــي نهايــة كل ســنة ماليــة مــن
إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق تدفــع لهيئــة الســوق الماليــة.

رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع تداول:
مصاريــف الرســوم الناتجــة عــن نشــر معلومــات الصنــدوق فــي موقــع تــداول وتعــادل ( )5,000ريــال ســعودي وتحســب هــذه الرســوم يومي ـ ًا ويتــم اقتطاعهــا
فــي نهايــة كل ســنة ماليــة مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق.

رسوم المؤشر االسرتشادي:
( )26,250ريــال ســعودي عــن حقــوق اســتخدام المؤشــر ( )S&P GCC Shariah Dividend Indexتدفــع لمــزود الخدمــة وهــو شــركة ســتاندرد أنــد بــورز وتحســب
هــذه الرســوم يوميـ ًا ويتــم اقتطاعهــا فــي نهايــة كل ســنة ماليــة مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق.

مصاريف التشغيل األخرى :
يتحمل الصندوق المصاريف التشغيلية واإلدارية التالية والتي تشمل:
 .1مصاريف المصفي في حالة التصفية.
 .2المصاريف المتعلقة بنشر التقاري�ر السنوية.
 .3مصاريف التموي�ل ،بما في ذلك ت�كاليف هيكلة التموي�ل وحصة األرباح في أي عملية تموي�ل ،والرسوم النظامية وأية مصاريف أخرى مسموح بها نظامي َا.
 .4أي مصاريف ت�تعلق بتسجيل الوحدات.
 .5أتعاب مستحقة مقابل تقديم خدمات ت�تعلق بسجل مالكي الوحدات.
 .6أي رسوم أو مصاريف أخرى يتم تحميلها على مالكي الوحدات أو يتم دفعها من أصول الصندوق.
ال يجــوز أن ت�تجــاوز “مصاريــف التشــغيل األخــرى” المذكــورة (ال يتضمــن ذلــك مصاريــف التمويـ�ل المشــار إليهــا فــي البنــد رقــم  3أعــاه) نســبة ( )%0.25ســنوي ًا مــن
صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق علمـ ًا بأنــه ســيتم خصــم المصاريــف الفعليــة فقــط.
جميــع الرســوم والمصاريــف واألتعــاب والت�كاليــف الــواردة فــي الشــروط واألحــكام ومذكــرة المعلومــات (وبالتحديــد فــي هــذه المــادة) المســتحقة الدفــع لمديــر
الصنــدوق أو أي طــرف آخــر وتلــك التــي ســيتم تطبيقهــا أو تعديلهــا الحقـ ًا مــن قبــل مديــر الصنــدوق التشــمل أيــة نــوع ضري�بــة أو رســوم حكوميــة مطبقــة أو ســيتم
تطبيقهــا فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية ،ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ضري�بــة القيمــة المضافــة وضري�بــة االســتقطاع ،وسـت�كون تلــك الضري�بــة
و/أو الضرائــب و/أو الرســوم الحكوميــة واجبــة الدفــع مــن قبــل المشــرك بالصنــدوق أو مــن أصــول الصنــدوق كل فيمــا يخصــه حســب االنطبــاق ،وي�جــوز لمديــر
الصنــدوق خصــم تلــك الضرائــب و/أو الرســوم الحكوميــة مــن النقــد الموجــود فــي حســاب المسـت�ثمر أو أصــول الصنــدوق حســب االنطبــاق.
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ب .جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف
الرسوم
رسوم االشرتاك

المبلغ وكيفية الدفع
 % 2مــن مبلــغ االشــراك كحــد أقصــى يتــم دفعهــا مقدمــا ولمــرة واحــدة (تخصــم مــن مبلــغ االشــراك المبدئــي أو
االشــراك اإلضافــي الخــاص بــكل مالــك وحــدة) لصالــح مديــر الصنــدوق.

أتعاب اإلدارة

 % 1.8سنويا من قيمة أصول الصندوق تحتسب يومي ًا بشكل تراكمي ويتم اقتطاعها في نهاية كل شهر ميالدي.

رسوم أمني الحفظ

معــدل ســنوي ( )%0.03مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق لألســهم الســعودية ولتعامــات صناديــق ســوق
المــال وأدوات الدخــل الثابــت ،وبحــد أقصــى ( )%0.16مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق لألســهم الخليجيــة.
كمــا يســتحق أمــن  الحفــظ رســوم تعامــات بقيمــة ( )30ريــال للســوق الســعودي ،وإذا اس ـت�ثمر الصنــدوق فــي
األســواق الخليجيــة يســتحق أمــن الحفــظ رســوم تعامــات تــ�تاوح بــن ( )27و( )49دوالر حســب الســوق الــذي
يســت�ثمر فيــه الصنــدوق.

رسوم المؤشر االسرتشادي

26,250ريال سعودي تحسب يومي ًا بشكل تراكمي ويتم اقتطاعها سنوي ًا من قيمة أصول الصندوق.

رسوم االسرتداد أو االسرتداد المبكر

ال يوجد أي رسوم اسرتداد أو رسوم اسرتداد مبكر.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

ســوف يحصــل كل عضــو مجلــس إدارة مســتقل علــى مكافــأة قدرهــا  10,000ريــال ســعودي عــن كل اجتمــاع يحضــره

المستقلني

وبحــد أقصــى  40,000ريــال ســعودي فــي الســنة لــكال العضويــ�ن وتحســب يوميــ ًا ويتــم اقتطاعهــا ســنوي ًا مــن
قيمــة أصــول الصنــدوق.

أتعاب مراجع الحسابات

 30,000ريــال ســعودي ســنوي ًا تحتســب يومي ـ ًا بشــكل تراكمــي ويتــم اقتطاعهــا فــي نهايــة كل ســنة ماليــة مــن
قيمــة أصــول الصنــدوق.

رسوم نشر بيانات الصندوق على

 5,000ريــال ســعودي وتحســب هــذه الرســوم يوميـ ًا ويتــم اقتطاعهــا فــي نهايــة كل ســنة ماليــة للصنــدوق مــن

موقع تداول

قيمــة أصــول الصنــدوق.

رسوم هيئة السوق المالية الرقابية

 7,500ريــال ســعودي ســنوي ًا مــن قيمــة أصــول الصنــدوق عــن القيــام بمتابعــة اإلفصــاح للصنــدوق وتحســب هــذه
الرســوم يوميـ ًا ويتــم اقتطاعهــا فــي نهايــة كل ســنة ماليــة للصنــدوق.

مصاريف التعامل

ـاء علــى
يتحمــل الصنــدوق مصاريــف التعامــل الناتجــة عــن عمليــات بيــع وشــراء األوراق الماليــة الماليــة وذلــك بنـ ً

األســعار الســائدة والمعمــول بهــا فــي األســواق التــي يســت�ثمر الصنــدوق فيهــا ويتــم ســدادها مــن أصــول
الصنــدوق .وســيتم اإلفصــاح عــن إجمالــي قيمتهــا فــي القوائــم الماليــة الســنوية المدققــة والنصــف ســنوية
وملخــص اإلفصــاح المالــي.
مصاريف التموي�ل

حسب األسعار السائدة المعمول بها في البنوك العاملة في المملكة العرب�ية السعودية.

أتعاب اللجنة الشرعية

 23,250ريــال ســعودي ســنوي ًا وتحســب هــذه األتعــاب يوميـ ًا ويتــم اقتطاعهــا فــي نهاية كل ســنة ماليــة للصندوق
مــن قيمــة أصــول الصندوق.

مصاريف أخري

 %0.25سنوي ًا كحد أقصى من قيمة أصول الصندوق .وسيتم خصم المصاريف الفعلية فقط.

ج .الصفقات التي يجوز فرضها فيما يتعلق برسوم االشرتاك واالسرتداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحدات
الحــد األدنــى لالشــراك فــي الصنــدوق هــو( )5,000ريــال ســعودي .والحــد األدنــى لالشــراك اإلضافــي هـــو( )1,000ريــال ســـعودي .يتوجــب علــى المسـت�ثمري�ن
االحتفــاظ بالحــد األدنــى للرصيــد وهـــو مبلـــغ ( )1,000ريــال ســـعودي وفــي حــال رغــب أحــد المس ـت�ثمري�ن فــي اســرداد عــدد مــن وحداتــه وكان ذلــك االســرداد
سيتســبب فــي انخفــاض قيمــة الرصيــد عــن الحــد األدنــى فإنــه يجــوز لمديــر الصنــدوق أن يقــوم باســرداد كافــة وحــدات ذلــك المسـت�ثمر فــي الصنــدوق .وال يقبــل
مديــر الصنــدوق أي اشــراكات غــر نقديــة فــي الصنــدوق.

رسوم االشرتاك:
يســتقطع مديــر الصنــدوق رســوم ًا بحــد أقصــى ( )%2مــن قيمــة االشــراك تدفــع عنــد كل عمليــة اشــراك جديــد أو اشــراك إضافــي ولمديــر الصنــدوق الحــق فــي
التنــازل عنهــا أو جــزء منهــا وفقـ ًا لتقديــره علمـ ًا بــأن رســوم االشــراك ال تشــمل ضري�بــة القيمــة المضافــة والتــي ســيدفعها المسـت�ثمر بشــكل منفصــل وفقــا
للنســب التــي ينــص عليهــا نظــام ضري�بــة القيمــة المضافــة .ويتــم اسـت�ثمار صافــي المبلــغ فــي الصنــدوق بعــد اقتطــاع رســوم االشــراك.
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رسوم االسرتداد أو االسرتداد المبكر:
ال يوجد أي رسوم اسرتداد أو رسوم اسرتداد مبكر.

د .العموالت الخاصة
يحــق لمديــر الصنــدوق مــع مراعــاة الضوابــط الشــرعية أن يــرم ترتيبــات عمولــة خاصــة ت�كــون محصــورة فــي ســلع وخدمــات قــد يحصــل عليهــا مديــر الصنــدوق
علــى أن ت�كــون متعلقــة بتنفيــذ صفقــات نيابــة عــن صنــدوق االس ـت�ثمار أو بتقديــم أبحــاث لمصلحــة الصنــدوق وفقــا لالئحــة األشــخاص المرخــص لهــم.

هـ  .مثــال إفرتاضــي يوضــح جميــع الرســوم والمصاريــف ومقابــل الصفقــات التــي دفعــت مــن أصــول الصنــدوق أو مــن قبــل مالــك الوحــدات
علــى أســاس عملــة الصنــدوق
المصاريــف التــي يتــم قيدهــا علــى الصنــدوق خــال الســنة األولــى لالس ـت�ثمار علــى أســاس مبلــغ اشــراك افرتاضــي قــدره  100ألــف ريــال ســعودي وعلــى
إفــراض أن حجــم اس ـت�ثمارات الصنــدوق هــو  10مليــون ريــال ســعودي وعلــى إفــراض أن يحقــق  %10عائــد ســنوي.
مبلغ االشرتاك

 100,000.00ريال سعودي

رسوم االشرتاك( + )%2ضري�بة القيمة المضافة

 2,300.00ريال سعودي (تخصم من مبلغ االشرتاك)

المبلغ المست�ثمر

 97,700.00ريال سعودي

أتعاب مراجع الحسابات ( 30,000ريال سعودي)

 293.10ريال سعودي عن كل سنة

إجمالي مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلني ( 40,000ريال سعودي)

 390.80ريال سعودي عن كل سنة

أتعاب اللجنة الشرعية ( 23,250ريال سعودي)

 227.15ريال سعودي عن كل سنة

رسوم المؤشر االسرتشادي ( 26,250ريال سعودي)

 256.46ريال سعودي عن كل سنة

الرسوم الرقابية ( 7,500ريال سعودي)

 73.28ريال سعودي عن كل سنة

رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع تداول ( 5,000ريال سعودي)

 48.85ريال سعودي عن كل سنة

مصاريف أخرى (مقدرة بـ  %0.25من حجم الصندوق)

 244.75ريال سعودي عن كل سنة

قيمة االست�ثمار

 96,165.61ريال سعودي

رسوم أمني الحفظ ()%0.03

 28.85ريال سعودي عن كل سنة

رسوم أمني حفظ لألسهم الخليجية (*)%0.16

 153.86ريال سعودي عن كل سنة

أتعاب اإلدارة ()%1.8

 1,730.98ريال سعودي عن كل سنة

إجمالي الرسوم والمصاريف

 3,448.09ريال سعودي

العائد االفرتاضي  + %10رأس المال

110,000.00ريال سعودي

صافي االست�ثمار االفرتاضي بعد مرور سنة

 106,551.91ريال سعودي

*الحد األقصى لرسوم أمني الحفظ لألسهم الخليجية
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التقويم والتسعري
أ .تقويم أصول الصندوق
يتم تحديد قيمة إجمالي األصول للصندوق بواسطة مدير الصندوق في كل يوم تقويم كالتالي:
 .1األســهم المدرجــة فــي األســواق الماليــة :ســيتم تحديــد قيمــة اسـت�ثمارات الصنــدوق فــي هــذه األســهم علــى أســاس ســعر آخــر صفقــة تمــت فــي الســوق.
إذا كانــت األوراق الماليــة معلقــة ،فســيتم تقويمهــا وفقـ ًا آلخــر ســعر قبــل التعليــق ،إال إذا كان هنــاك دليــل قاطــع عــل أن قيمــة هــذه األوراق الماليــة قــد
إنخفضــت عــن الســعر المعلــق.
 .2الطروحات العامة األولية :سيتم تقويمها في الفرتة ما بني االكت�تاب وتداول الورقة المالية ذات العالقة بناء على سعر االكت�تاب.
 .3حقوق األولوية :سيتم تحديد قيمة حقوق األولوية حسب الفرق بني سعر آخر إغالق للورقة المالية وسعر الطرح.
 .4المرابحات :سوف تقوم على أساس القيمة اإلسمية باإلضافة لألرباح المستلمة حتى تاري�خ التقويم.
 .5صناديق االست�ثمار :سيتم تقويمها حسب آخر سعر وحدة معلن ألغراض التقويم لتلك الصناديق.
 .6النقــد :ســوف يشــمل مجمــوع أصــول الصنــدوق أيضــا علــى النقــد المتوفــر واألربــاح المســتحقة مــن الشــركات المسـت�ثمر بهــا إضافــة إلــى األربــاح المتحصلــة
مــن المرابحــات.
 .7الصكــوك واألوراق المدعومــة بأصــول والمضاربــة :ســوف يتــم تقويمهــا علــى أســاس ســعر اإلقفــال مضافــا إليهــا األربــاح المســتحقة حتــى يــوم التقويــم.
وفــي حــال االســت�ثمار فــي الصكــوك أو األوراق الماليــة المدعومــة بأصــول أو المضاربــة غــر مدرجــة فــي األســواق الماليــة فســيتم احتســابها بســعر
الت�كلفــة باإلضافــة لألربــاح المســتحقة حتــى تاري ـ�خ التقويــم.
ـاء علــى الطــرق والقواعــد التــي يوافــق عليهــا
 .8أي اسـت�ثمار آخــر للصنــدوق :ســيتم تقويمــه علــى أســاس القيمــة العادلــة التــي يحددهــا مديــر الصنــدوق بنـ ً
أمــن الحفــظ وبعــد التحقــق منهــا مــن قبــل المحاســب القانونــي للصنــدوق.

وسيتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق بطرح إجمالي مطلوبات الصندوق من إجمالي قيمة أصوله .وذلك على
النحو التالي:
 .1خصــم المصاريــف الثابتــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :مصاريــف التعامــل ومكافــآت أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق ورســوم مراجــع الحســابات والمصاريــف
والرســوم األخــرى المذكــورة فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
 .2خصم رسوم الحفظ من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الثابتة .
 .3خصم أتعاب االدارة من إجمالي أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الثابتة ورسوم الحفظ.

ب .عدد نقاط التقويم وت�كرارها
يتــم تقويــم وحــدات الصنــدوق وحســاب صافــي قيمــة األصــول بنهايــة يومــي عمــل االثنــن والخميــس مــن كل أســبوع حســب توقيــت المملكــة العرب�يــة
الســعودية ،وعندمــا اليكــون أي مــن تلــك األيــام يــوم عمــل فــإن التقويــم ســيكون فــي نهايــة يــوم العمــل التالــي.

ج .اإلجراءات المتبعة في حال التقويم أو التسعري الخاطئ
 .1سيقوم مدير الصندوق بتوثيق ذلك.
 .2سيقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات المتضرري�ن (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقني) عن جميع أخطاء التقويم أو التسعري دون ت�أخري.
 .3ســيقوم مديــر الصنــدوق بإبــاغ الهيئــة فــور ًا عــن أي خطــأ فــي التقويــم أو التســعري يشــكل مــا نســبته ( )%0.5أو أكــر مــن ســعر الوحــدة ،واإلفصــاح عــن ذلــك
فــورا فــي الموقــع اإللكرتونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكرتونــي للســوق وفــي التقاريـ�ر المعــدة لمالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق وفقــا للمــادة
( )71مــن الئحــة صناديــق االسـت�ثمار.
 .4سيقوم مدير الصندوق بتقديم ملخص بجميع أخطاء التقويم والتسعري (إن وجدت) ضمن تقاري�ره للهيئة وفق ًا للمادة ( )72من الئحة صناديق االست�ثمار.

د .طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشرتاك واالسرتداد
 .1يتم تقويم أصول الصندوق باستخراج إجمالي أصول الصندوق ناقصا التزامات الصندوق والمصاريف المسـتحقة والرسوم من إجمالي قيمة أصول الصندوق.
 .2تحدد قيمة الوحدة بقسمة صافي أصول الصندوق على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم التقويم ذي العالقة.

هـ  .مكان ووقت نشر سعر الوحدة وت�كرارها
سـت�كون أســعار الوحــدات متاحــة للمسـت�ثمري�ن فــي يــوم العمــل التالــي ليــوم التقويــم عنــد الســاعة  4مســاء حســب توقيــت المملكــة العرب�يــة الســعودية مجانـ ًا
فــي الموقــع اإللكرتونــي للســوق الماليــة ( تــداول)  www.tadawul.com.saوالموقــع اإللكرتونــي لمديــر الصنــدوق .www.derayah.com
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التعامل
أ .تفاصيل الطرح األولي
فــرة الطــرح األولــي لوحــدات الصنــدوق وقبــول االشــراكات فــي الصنــدوق تبــدأ بتاريـ�خ 2021/03/01م وتنتهــي بنهايــة يــوم 2021/03/28م وبذلــك ت�كــون مــدة
الطــرح  20يــوم عمــل .ﺳﻴﺒﺪأ تشــغيل اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ تاريـ�خ 2021/04/04م وســعر الوحــدة عنــد بدايــة الطــرح  10ريــال ســعودي.

ب .الموعد النهائي لتقديم طلبات االشرتاك واالسرتداد
إن الموعــد النهائــي لتقديــم طلــب االشــراك أو االســرداد مــن المسـت�ثمري�ن هــو الســاعة الرابعــة عصــرا مــن يــوم العمــل الــذي يســبق مباشــرة يــوم التعامــل.
وفــي حالــة اســتالم الطلــب مــن قبــل مديــر الصنــدوق بعــد الموعــد النهائــي ســوف يتــم التعامــل معــه علــى أنــه طلــب تــم تقديمــه فــي يــوم التعامــل التالــي،
وفــي حــال تقديــم الطلــب قبــل نهايــة يــوم العمــل الــذي يســبق مباشــرة يــوم التعامــل ولكــن تــم اســتالم األمــوال بعــد الموعــد ســالف الذكــر فــإن ذلــك الطلــب
أيضـ ًا ســوف يتــم التعامــل معــه علــى أنــه طلــب تــم تقديمــه فــي يــوم التعامــل التالــي ويتــم االحتفــاظ باألمــوال فــي حســاب بــدون احتســاب عمولــة إلــى أن يتــم
اســتخدامها لتنفيــذ االشــراك.
وفــي حالــة اســتالم طلــب االســرداد مــن قبــل مديــر الصنــدوق بعــد نهايــة يــوم العمــل الــذي يســبق يــوم التعامــل للصنــدوق ،ســوف يتــم التعامــل معــه علــى أنــه
طلــب تــم تقديمــه فــي يــوم التعامــل التالــي .فــي حــال كان يــوم التعامــل يــوم عطلــة رســمية فســيتم تنفيــذ طلبــات االشــراك أو االســرداد فــي يــوم التعامــل
التالــي علــى أن يكــون يــوم عمــل.

ج .إجراءات االشرتاك واالسرتداد والتحوي�ل
يجــب علــى طالــب االشــراك فــي الصنــدوق أو طالــب االســرداد أن يكمــل اإلجــراءات الالزمــة عــن طريـ�ق تعبئــة نمــوذج االشــراك أو االســرداد الخــاص بــكل عمليــة
علــى حــدة مــع تقديمهــا بالوقــت المناســب أو تنفــذ العمليــة (اشــراك أو اســرداد) عــن طريـ�ق إدخــال األمــر مــن خــال الموقــع اإللكرتونــي لمديــر الصنــدوق.
وفــي حــال التنقــل بــن الصناديــق التابعــة لمديــر الصنــدوق ســيتوجب االلتــزام بنفــس إجــراءات االشــراك واالســرداد وذلــك بتعبئــة نمــوذج اشــراك أو اســرداد
جديــد لــكل صنــدوق حســب اإلجــراءات الموضحــة أعــاه .وعلــى هــذا األســاس ،يتــم تنفيــذ عمليــة االســرداد ،ثــم ت�تــم عمليــة االشــراك الخــاص بالصنــدوق اآلخــر.
يتحمــل مديــر الصنــدوق مســؤولية تطبيــق إجــراءات (اعــرف عميلــك) وإجــراءات (مكافحــة غســل األمــوال وتمويـ�ل اإلرهــاب) ويحتفــظ بحقــه المطلــق فــي طلــب
المزيــد ممــا يثبــت هويــة المشــرك أو الشــخص أو الكيــان الــذي يقــوم المشــرك بطلــب شــراء الوحــدات نيابــة عنــه و/أو مصــدر األمــوال .وفــي حــال فشــل
المشــرك فــي اســتيفاء هــذه الطلبــات ،يحــق لمديــر الصنــدوق رفــض االشــراك وســيقوم مديــر الصنــدوق بإعــادة مبلــغ االشــراك إضافــة إلــى رســوم االشــراك
لحســاب العميــل االس ـت�ثماري لــدى درايــة الماليــة.
الحــد األدنــى لالشــراك المبدئــي للمشــرك فــي الصنــدوق هــو( )5,000ريــال ســعودي .ويمكــن إجــراء اشــراكات إضافيــة بحــد أدنــى قــدره ( )1,000ريال ســعودي
لــكل طلــب اشــراك إضافــي .الحــد األدنــى للرصيــد هــو ( )1,000ريــال ســعودي .ال يوجــد ســقف لمبالــغ االشــراك فــي الصنــدوق خــال فــرة االشــراك األوليــة.
وفــي حالــة وجــود طلــب مــن شــأنه أن يقلــل مــن اسـت�ثمارات مالــك الوحــدات فــي الصنــدوق إلــى مبلــغ أقــل مــن ( )1,000ريــال ســعودي ،فــإن مديــر الصنــدوق
لــه الحــق فــي اســرداد كامــل المبلــغ المسـت�ثمر بــه وقيــده فــي حســاب مالــك الوحــدات.

د .سجل مالكي الوحدات
ال عن إعداد سجل محدث لمالكي الوحدات وفق ًا لمتطلبات الئحة صناديق االست�ثمار وسيقوم بحفظه في المملكة.
يعد مدير الصندوق مسؤو ً
يتــم إتاحــة ســجل مالكــي الوحــدات إلــى أي مالــك للوحــدات مجان ـ ًا عنــد الطلــب (علــى أن يظهــر ذلــك الملخــص جميــع المعلومــات المرتبطــة بمالــك الوحــدات
المعنــي فقــط)
ســـوف يـــتم االحتفــاظ بحصـــيلة االشــراكات التـــي يـــتم اســتالمها خـــال فتـــرة الطـــرح األولــي العــام لوحــدات الصنــدوق علــى شــكل نقــدي أو مــا يعادلـــه أو فـــي
أدوات أســواق النقــد والمرابحــات وصناديــق أســواق النقــد بالريــال الســعودي الخاضعــة إلشــراف البنــك المركــزي الســعودي أو أي جهــة أخــرى والمطابقــة
للمعايــ�ي الشــرعية لحــن البــدء فــي عمــل الصنــدوق وحاصلــة بحــد أدنــى علــى تصنيــف بدرجــة اســت�ثمارية ( )-BBBمــن وكالــة  Standard & Poor’sللتصنيــف
االئ�تماني(يعــادل  -BBBمــن وكالــة  Fitchو Baa3مــن وكالــة  .)Moody’sال يوجــد لــدى مديــر الصنــدوق أي تصنيــف داخلــي لهــذه األدوات.

هـ  .الحد االدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه ومدى ت�أثري عدم الوصول إلى ذلك الحد األدنى في الصندوق
الحد األدنى (“الحد األدنى”) المطلوب لبدء عمل الصندوق هـو  1مليون ريال سعودي.
سيباشــر الصنــدوق أعمالــه فــي التاريـ�خ الــذي يوافــق عليــه مجلــس إدارة الصنــدوق (والــذي قــد يكــون قبــل انتهــاء فــرة الطــرح األولــي) وذلــك بعــد جمــع مبلــغ
ال يقــل عــن ( )1,000,000ريــال ســعودي بشــكل اشــراك بوحــدات الصنــدوق خــال فــرة الطــرح األولــي .وفــي حــال عــدم جمــع مبلــغ ( )1,000,000ريــال ســعودي
بشــكل اشــراك بوحــدات الصنــدوق ،ســيقوم مديــر الصنــدوق بإلغــاء طــرح الصنــدوق ورد كافــة المبالــغ التــي تــم دفعهــا مــن قبــل المسـت�ثمري�ن دون حســم.

و .اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  10مالي�ي ريال سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق
سيقوم مدير الصندوق بإتخاد االجراءت التصحيحية االزمة وإشعار الهيئة فور ًا في حال انخفاض قيمة أصول الصندوق ألقل من  10مالي�ي ريال سعودي.
علمــا بأنــه حســب تعميــم الهيئــة الصــادر فــي  1442/05/08هـــ الموافــق  2020/12/29م  ،تــم إعفــاء مــدراء الصناديــق مــن هــذا المتطلــب حتــى صــدور الئحــة
صناديــق االس ـت�ثمار المعدلــة ونفاذهــا.
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ز .الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق  ،واإلجراءت التابعة في تلك الحالة
يجــوز لمديــر الصنــدوق ت�أجيــل تنفيــذ أي طلــب اســرداد مــن الصنــدوق حتــى يــوم التعامــل التالــي فــي حــال تــم تعليــق التعامــل فــي الســوق أو أحــد األســواق
التــي يسـت�ثمر فيهــا الصنــدوق جــزء كبــر مــن أصولــه أو فــي الحــاالت التــي يصعــب فيهــا تقويــم أو بيــع األوراق الماليــة التــي يسـت�ثمر فيهــا الصنــدوق أو إذا
بلــغ إجمالــي نســبة جميــع طلبــات االســرداد لمالكــي الوحــدات فــي أي يــوم تعامــل  ٪ 10أو أكــر مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق .ســيتم التعامــل مــع
طلبــات االســرداد المؤجلــة بالنســبة والتناســب فــي أقــرب يــوم تعامــل ،وســيقوم مديــر الصنــدوق بدفــع عائــدات االســرداد إلــى مالكــي الوحــدات فــي أقــرب
فرصــة ممكنــة عمليــا متصرفــا بحســن نيــة.

يعلق مدير الصندوق التعامل في وحدات الصندوق في الحاالت التالية:
 .1طلب من هيئة السوق المالية لتعليق االشرتاك واالسرتداد في الصندوق.
 .2إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصلحة مالكي الوحدات.
 .3إذا علــق التعامــل فــي الســوق الرئيســة التــي يتــم فيهــا التعامــل فــي األوراق الماليــة أو األصــول األخــرى التــي يملكهــا الصنــدوق ،إمــا بشــكل عــام أو
بالنســبة إلــى أصــول الصنــدوق التــي يــرى مديــر الصنــدوق بشــكل معقــول أنهــا جوهريــة لصافــي قيمــة أصــول الصنــدوق.

اإلجراءات التي سيتخذها مدير الصندوق في حال علق التعامل في وحدات الصندوق:
 .1الت�أكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمربرة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات.
 .2مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمني الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة.
 .3إشــعار الهيئــة ومالكــي الوحــدات فــور انتهــاء التعليــق بالطريقــة نفســها المســتخدمة فــي اإلشــعار عــن التعليــق واإلفصــاح عــن ذلــك فــي الموقــع
اإللكرتونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكرتونــي للســوق.

رفض طلبات االشرتاك:
يحــق لمديــر الصنــدوق وفق ـ ًا لتقديــره المبنــي علــى أنظمــة ولوائــح هيئــة الســوق الماليــة أو أي توجيهــات مــن جهــات تنظيميــة حكوميــة أخــرى برفــض أي
اشــراك للوحــدات .وفــي تلــك الحالــة ،ســيتم إعــادة مبلــغ االشــراك بــدون دخــل مكتســب أو رســوم مختصمــة فــي غضــون ثالثــة أيــام عمــل مــن تاري ـ�خ الرفــض.
ويحتفــظ مديــر الصنــدوق بحــق مشــاركة المعلومــات ذات الصلــة بالمس ـت�ثمري�ن مــع أمــن الحفــظ ألغــراض تلبيــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة وإجــراءات مكافحــة
غســل األمــوال وتمويـ�ل اإلرهــاب .كمــا يحــق لمديــر الصنــدوق رفــض أي طلــب اشــراك إذا كان قبولــه مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى مخالفــة أنظمــة ولوائــح هيئــة
الســوق الماليــة.

ح .إجراء اختيار طلبات االسرتداد التي ستؤجل
فــي حــال تــم ت�أجيــل عمليــات االســرداد ،ســيتبع مديــر الصنــدوق إجــراءات عادلــة ومنصفــة عنــد اختيــار طلبــات االســرداد المطلــوب ت�أجيلهــا وذلــك وفقــا
لمتطلبــات المــادة ( )61مــن الئحــة صناديــق االســت�ثمار “ت�أجيــل عمليــات االســرداد”.
إن طلبــات االســرداد التــي لــم يتــم تلبيتهــا فــي أي يــوم تعامــل لألســباب الســابق ذكرهــا ،س ـت�كون لهــا األولويــة علــى طلبــات االســرداد الجديــدة فــي يــوم
التعامــل التالــي .وبخــاف ذلــك ،ســوف يتــم تنفيــذ عمليــات االســرداد علــى أســاس تناســبي .وبعــد إتمــام عمليــة االســرداد ،يتســلم المسـت�ثمر ت�أكيــد ًا يحتــوي
علــى التفاصيــل الكاملــة للعمليــة.

خصائص الوحدات
ت�تبع جميع الوحدات لفئة واحدة تمثل كل وحدة حصة نسبية في الصندوق مماثلة لكل وحدة أخرى في نفس الفئة.

المحاسبة وتقديم التقاري�ر
أ .المعلومات ذات الصلة بالتقاري�ر المالية
 .1ســيعد مديــر الصنــدوق التقاريـ�ر الســنوية (بمــا فــي ذالــك القوائــم الماليــة الســنوية المراجعــة) والتقاريـ�ر الســنوية الموجــزة والتقاريـ�ر األوليــة وتقديمهــا
الــى مالكــي الوحــدات عنــد الطلــب دون مقابــل.
 .2ســيتم إتاحــة التقاري ـ�ر الســنوية لمالكــي الوحــدات واتاحتهــا للجمهــور خــال مــدة ال ت�تجــاوز ( )70يومــا مــن نهايــة فــرة التقري ـ�ر .يقـــــوم مـــدير الصنــدوق
بإرســال هــذه التقاريــ�ر لمالكــي الوحــدات حســب عناوينهــم الربيديــة اإللكرتونيــة المســجلة فـــي ســجل مالكــي الوحــدات لديــه.
 .3ســيعد مديــر الصنــدوق التقاري ـ�ر األوليــة لمالكــي الوحــدات وإتاحتهــا للجمهــور خــال ( )35يوم ـ ًا مــن نهايــة الفــرة .يقــوم مديــر الصنــدوق بإرســال هــذه
التقاريــ�ر لمالكــي الوحــدات حســب عناوينهــم الربيديــة اإللكرتونيــة المســجلة فــي ســجل مالكــي الوحــدات لديــه.
 .4ســوف يتســـلم كل مالــك وحــدة ،كل ثالثــة أشــهر كحــد أعلــى ،تقريـ�ر ًا يوضــح مــا يلــي :اسـت�ثمارات الصنــدوق ،وأداء الصــــندوق خــــال فتــــرة التقريـ�ر ،وصافــي
قيمــة أصــول الصنــدوق ،وعــدد وقيمــة الوحــدات التــي يمتلكهــا كل مالــك وحــدة ،ســجل بالصفقــات لــكل مالــك علــى حــدة .يقــوم مديــر الصنــدوق بإرســال
هــذه التقاري ـ�ر لمالكــي الوحــدات حســب عناوينهــم الربيديــة اإللكرتونيــة المســجلة فــي ســجل مالكــي الوحــدات لديــه.
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ب .أماكن ووسائل إتاحة تقاري�ر الصندوق
ُتـــتاح التقاريــ�ر الســنوية للصنــدوق والقوائــم الماليــة الســنوية المراجعــة فــي الموقــع اإللكرتونــي لمديــر الصنــدوق  www.Derayah.comوالموقــع
اإللكرتونــي للســوق الماليــة الســعودية (تــداول)www.tadawul.com.sa :

ج .يقــر الصنــدوق بتوافــر القوائــم الماليــة الســنوية المراجعــه فــي نهايــة كل ســنة ماليــة ضمــن التقريـ�ر الســنوي للصنــدوق علمـ ًا بــأن
أول ســنة ماليــة للصنــدوق هــي ســنة  2021وتنتهــي الســنة الماليــة للصنــدوق بتاري ـ�خ  31ديســمرب.
د .يقر مدير الصندوق بتقديم القوائم المالية المراجعة للصندوق مجانا عند طلبها من قبل مالكي الوحدات.

مجلس إدارة الصندوق
أ .أعضاء مجلس إدارة الصندوق
• محمد بن سعيد بن منصور الشماسي (رئيس مجلس إدارة الصندوق -عضو غري مستقل)
• محمد بن عبدالحي بن محمد صالح النهاش (عضو غري مستقل)
• هيثم بن راشد بن عبدالعزي�ز المبارك (عضو مستقل)
• محمد بن عبدالمحسن بن موسى القرينيس (عضو مستقل)

ب .مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق
• محمد بن سعيد بن منصور الشماسي ،الرئيس التنفيذي لدى شركة دراية المالية
• بكالوري�وس في المالية من جامعة الملك فهد للبرتول والمعادن مع مرتبة الشرف (عام 2002م).
•  4أعوام من الخربة في إدارة األصول في بنك الرياض )2002م 2006 -م(.
•  8أعوام في إدارة االست�ثمارات لدى شركة األهلي كابيتال )2006م 2014 -م(.
• انضم لدراية المالية في عام  2014كرئيس تنفيذي لالست�ثمارات
• تم تعي�ينه كمدير تنفيذي في عام 2017
• محمد بن عبدالحي بن محمد صالح النهاش،الرئيس التنفيذي لألسواق المالية واالستشارات واالست�ثمارات لدى شركة دراية المالية
• بكالوري�وس في المالية من جامعة الملك فهد للبرتول والمعادن (عام 2004م).
• سنتان من الخربة في قسم الخزينة في مجموعة سامبا المالية )2004م 2006 -م(.
•  11عام في إدارة االست�ثمارات في شركة األهلي كابيتال )2006م 2017 -م(.
• سنتان في ادارة االست�ثمار لدى شركة ميفك كابيتال )2017م 2019 -م(.
• انضم لشركة دراية المالية في عام 2019م.
• هيثم بن راشد بن عبدالعزي�ز المبارك  ،مستشار مالي مستقل
• ماجستري في إدارة األعمال (2001م) وبكالوري�وس العلوم في المحاسبة (عام 1996م) من جامعة نورث كارولينا في الواليات المتحدة األمريكية.
• حاصل على شهادة الـ ( )CFAوشهادة الـ (.)CMT
• عمل كرئيس تنفيذي مكلف (2015م) وكمدير إلدارة الرثوات )2011م 2015 -م( في شركة الفرنسي كابيتال.
• عمل كمدير إلدارة األصول في شركة العربي لالست�ثمار )2007م 2009 -م(.
• محمد بن عبدالمحسن بن موسى القرينيس  ،المدير التنفيذي لشركة الرائدة لالست�ثمار
• بكالوري�وس في الهندسة الكميائية من جامعة الكويت (.)1999
• عمل لدى شركة جدوى لالست�ثمار – كنائب رئيس قسم األسهم )2015م 2017 -م(.
• عمل لدى البنك األهلي  - NCBكنائب رئيس قسم األسهم ونائب رئيس صناديق األسهم السعودية )2012م 2015 -م(.
• عمل لدى البنك األهلي  - NCBكنائب رئيس صناديق األسهم السعودية )2008م 2012 -م(.
• عمل لدى شركة  - HSBCكمدير محفظة (2003م – 2008م).
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ج .مسؤوليات مجلس إدارة الصندوق
 .1الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقاري�ر الجوهرية التي يكون الصندوق طرف ًا فيها.
 .2اإلشراف ،ومتى كان ذلك مناسب ًا ،والمصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفق ًا لالئحة صناديق االست�ثمار.
 .3االجتمــاع مرتــن ســنوي ًا علــى األقــل مــع مســؤول المطابقــة وااللتــزام (أو لجنــة المطابقــة وااللتــزام) لــدى مديــر الصنــدوق ومســؤول التبليــغ عــن غســل
األمــوال وتموي ـ�ل اإلرهــاب لديــه ،للت�أكــد مــن التــزام مديــر الصنــدوق بجميــع اللوائــح واألنظمــة المتبعــة.
 .4إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعي�ينه.
 .5الت�أكد من إكتمال والتزام الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالقة بالئحة صناديق االست�ثمار.
 .6الت�أكــد مــن قيــام مديــر الصنــدوق بمســؤولياته بمــا يحقــق مصلحــة مالكــي الوحــدات وفقــ ًا للشــروط واألحــكام ومذكــرة المعلومــات ،وقــرارات اللجنــة
الشــرعية وأحــكام الئحــة صناديــق االســت�ثمار.
 .7العمــل بأمانــة ولمصلحــة صنــدوق االس ـت�ثمار ومالكــي الوحــدات فيــه ،وت�تضمــن مســؤولية أمانــة عضــو مجلــس إداراة الصنــدوق تجــاه مالكــي الوحــدات
واجــب اإلخــاص واالهتمــام وبــذل الحــرص المعقــول.
 .8تدوي�ن محاضر االجتماعات التي تبني جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي إتخذها المجلس.

د .مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق
ســوف يحصــل كل عضــو مجلــس إدارة مســتقل علــى مكافــأة قدرهــا ( )10,000ريــال ســعودي عــن كل اجتمــاع يحضــره وبحــد أقصــى( )20,000ريــال ســعودي
ســنوي ًا لــكل عضــو مســتقل فــي مجلــس إدارة الصنــدوق ويتــم اقتطاعهــا فــي نهايــة كل ســنة ماليــة مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق علمـ ًا بــأن األعضــاء
موظفــي مديــر الصنــدوق (األعضــاء غــر المســتقلني) لــن يتقاضــوا أيــة مكافــآت .وبذلــك يكــون إجمالــي المكافــأة لــكال العضويــ�ن المســتقلني كحــد أقصــى
( )40,000ريــال ســعودي ســنوي ًا.

هـ  .تعارض المصالح بني أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق
ال يوجد أي تعارض محتمل أو محقق بني مصالح أي عضو في مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.

و .مجالس إدارة الصناديق األخرى التي يشارك فيها كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق ذو العالقة
العضو

اسم الصندوق

مدير الصندوق

صندوق دراية لتموي�ل المتاجرة.
صندوق دراية المرن لألسهم السعودية.
صندوق دراية ريت.
صندوق درة الخليج العقاري.
محمد بن سعيد الشماسي

صندوق دراية للدخل العقاري الثاني.

شركة دراية المالية

صندوق دراية للدخل العقاري الثالث.
صندوق دراية للرعاية الصحية.
صندوق دراية فنشر كابيتال.
صندوق دراية فنشر كابيتال اآلسيوي.
محمد بن عبدالحي النهاش

-

-

صندوق دراية لتموي�ل المتاجرة.
صندوق دراية المرن لألسهم السعودية.
هيثم بن راشد المبارك

صندوق دراية ريت.

شركة دراية المالية

صندوق درة الخليج العقاري.
صندوق دراية للدخل العقاري الثالث.
محمد بن عبدالمحسن القرينيس

صندوق دراية لتموي�ل المتاجرة.
صندوق دراية المرن لألسهم السعودية.

شركة دراية المالية
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لجنة الرقابة الشرعية
أ .أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومؤهالتهم
الشيخ  /محمد أحمد السلطان:
حاصــل علــى شــهادة الماجســتري العالميــة فــي الفقــه وأصــول الفقــة مــن جامعــة أحســن العلــوم بباكســتان .وشــهادة البكالوريــ�وس فــي العلــوم
االســامية مــن جامعــة دار العلــوم بباكســتان تحــت اشــراف العالــم الشــهري مفتــي محمــد تقــي عثمانــي .لديــه  10ســنوات مــن الخــرة كمستشــار شــرعي
وأكاديمــي فــي الصناعــة المصرفيــة اإلســامية .الشــيخ محمــد يقــود فريـ�ق عمــل إدارة االستشــارات الشــرعية فــي الــدار بمــا يتمتــع بــه مــن علــم غزيـ�ر فــي
الفقــه والتموي ـ�ل االســامي.
الشيخ /إرشاد أحمد إعجاز:
حاصــل علــى شــهادة التخصــص فــي اإلفتــاء (الدكتــوراه) مــن جامعــة دار العلــوم المــدارة مــن قبــل المفتــي تقــي عثمانــي ،وهــو مرشــح لنيــل الدكتــوراة
فــي التمويــ�ل والصريفــة اإلســامية ،وبصــرف النظــر عــن كونــه المستشــار الشــرعي فــي اللجنــة الشــرعية التــي عينهــا مصــرف باكســتان المركــزي لوضــع
المعايـ�ي الخاصــة بالمؤسســات الماليــة اإلســامية فإنــه يقــود أيضـ ًا فريـ�ق العمــل الــذي عــن أيضــا مــن قبــل المصــرف للبحــث عــن بدائــل للتمويـ�ل الزراعــي ،عمــل
المفتــي إرشــاد مــع هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية فــي مشــروع إعــادة النظــر فــي المعيــار الشــرعي الخــاص بالمضاربــة كمــا
كان مــن ضمــن اللجنــة التــي أعــدت المعيــار الشــرعي الخــاص بتحــول البنــك التقليــدي إلــى بنــك إســامي باإلضافــة إلــى معيــار التــورق المصرفــي والمرابحــة،
المفتــي إرشــاد هــو عضــو هيئــة التدريــس فــي جامعــة إقــرأ ،والمعهــد الوطنــي للدراســات المصرفيــة والماليــة (مصــرف باكســتان المركــزي) ،ومركــز اإلقتصــاد
اإلســامي ومركــز الشــيخ زايــد اإلســامي.

ب .أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية
 .1مراجعة مستندات طرح الصندوق بما في ذلك مذكرة المعلومات وشروط وأحكام الصندوق.
 .2إعداد المعاي�ي الشرعية التي يتقيد بها الصندوق عند االست�ثمار( .ملحق رقم )1
 .3االجتماع إن تطلب األمر لمناقشة المسائل المتعلقة بالصندوق.
 .4الــرد علــى اإلستقســارات الموجهــه مــن مديــر الصنــدوق والمتعلقــة باســت�ثمارات الصنــدوق أو الهيــكل االســت�ثماري والخاصــة بااللتــزام مــع الضوابــط
والمعايــ�ي الشــرعية.
 .5اإلشراف والرقابة على أنشطة الصندوق لضمان توافقها مع الضوابط والمعاي�ي الشرعية.

ج .مكاف ًات أعضاء لجنة الرقابة الشرعية
ستحصل اللجنة الشرعية على مكافأة مالية من الصندوق مقابل خدماتها بمبلغ سنوي ثابت قدره ( )23,250ريال سعودي.

د .المعاير الشرعية
ســتقوم اللجنــة الشــرعية بمراجعــة ســنوية أو عنــد الطلــب مــن قبــل مديــر الصنــدوق لعمليــات الصنــدوق مــن أجــل الت�أكــد مــن مطابقتهــا للمعاي ـ�ي الشــرعية
المبينــة فــي الملحــق رقــم  1مــن مذكــرة المعلومــات.

مدير الصندوق
أ .إسم مدير الصندوق
شركة دراية المالية.

ب .ترخيص الهيئة
تم الحصول على ترخيص هيئة السوق المالية رقم ( )27-08109لممارسة نشاط التعامل والحفظ والمشورة وإدارة األصول والرتتيب.

ج .عنوان مدير الصندوق
مركز العليا ،الدور الثاني  -شارع العليا العام
ص.ب  286546الرياض 11323
المملكة العرب�ية السعودية
هاتف+966 (11) 299 8000 :
فاكس+966 (11) 419 6498 :
الموقع اإللكرتونيwww.Derayah.com :

د .تاري�خ الرتخيص الصادر عن الهيئة
1430/05/04هـ

هـ  .رأس المال المدفوع
 161مليون ريال سعودي.
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و .المعلومات المالية لمدير الصندوق
السنة المالية المنتهية في ديسمرب 2019م

المبلغ بالريال السعودي

إجمالي الربح التشغيلي

127,914,203

إجمالي المصروفات التشغيلية

96,867,849

الربح غري التشغيلي

2,581,166

صافي الربح

25,779,011

ز .أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسة لكل عضو
اإلسم

طبيعة العضوية
(غري مستقل/مستقل)

أنشطة العمل الرئيسة

عالقة األعمال بالصندوق
إن وجدت

طه عبداهلل القوي�ز

غري مستقل

ال يوجد

ال تمثل أهمية جوهرية ألعمال مدير الصندوق

إبراهيم عبد العزي�ز الجماز

غري مستقل

ال يوجد

ال تمثل أهمية جوهرية ألعمال مدير الصندوق

خالد محمد ابا الخيل

غري مستقل

ال يوجد

ال تمثل أهمية جوهرية ألعمال مدير الصندوق

االمري فهد بن سعد ال سعود

غري مستقل

ال يوجد

ال تمثل أهمية جوهرية ألعمال مدير الصندوق

عبدالوهاب سعيد عبداهلل السيد

غري مستقل

ال يوجد

ال تمثل أهمية جوهرية ألعمال مدير الصندوق

فارس ابراهيم الراشد الحميد

غري مستقل

ال يوجد

ال تمثل أهمية جوهرية ألعمال مدير الصندوق

زكي عبدالعزي�ز علي الشويعر

مستقل

ال يوجد

ال تمثل أهمية جوهرية ألعمال مدير الصندوق

ياسر عبدالعزي�ز محمد القاضي

مستقل

ال يوجد

ال تمثل أهمية جوهرية ألعمال مدير الصندوق

هاشم عثمان ابراهيم الحقيل

مستقل

ال يوجد

ال تمثل أهمية جوهرية ألعمال مدير الصندوق

ح .األدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسية لمدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق
 .1يلتــزم مديــر الصنــدوق بجميــع المبــادئ والواجبــات التــي نصــت عليهــا الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم بمــا فــي ذلــك واجــب األمانــة تجــاه مالكــي الوحــدات،
والــذي يتضمــن العمــل بمــا يحقــق مصالحهــم وبــذل الحــرص المعقــول.
 .2تحديد السياسات واألحكام واللوائح التي تحكم عمليات الصندوق وفق ًا لألهداف الواردة في الشروط واألحكام.
 .3وضع إجراءات اتخاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ أعمال الصندوق.
 .4إبالغ الهيئة عن أي حدث أو تطور جوهري قد يؤثر في عمل الصندوق.
 .5االلتزام بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة ذات العالقة بعمل الصندوق وعمل مدير الصندوق.
 .6إدارة أصول الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفق ًا للشروط واألحكام.
 .7الت�أكد من سالمة العقود التي يتم إبرامها لمصلحة الصندوق.
 .8التواصــل والمتابعــة والمراجعــة مــع أي طــرف ثالــث يتــم ت�كليفــه بــأداء أي أعمــال ت�تعلــق بالصنــدوق ويتحمــل مديــر الصنــدوق المســؤولية الماليــة عــن
خســائر الصنــدوق الناتجــة عــن األخطــاء التــي تحصــل بســبب إهمالــه الجســيم وســلوكه المتعمــد.
 .9يطبق مدير الصندوق برنامج المطابقة وااللتزام لكل صندوق است�ثمار يديره وي�زود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.
 .10عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق.
 .11طرح وحدات الصندوق.
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ط .المهام التي كلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق
 .1أمني الحفظ.
 .2لجنة المراجعة الشرعية.
 .3المحاسب القانوني.

ي.تضارب المصالح
يقر مدير الصندوق بعدم وجود تضارب مصالح وفي حال وجود تضارب مصالح سوف يقوم مدير الصندوق بعمل الالزم للت�أكد من مصالح مالكي الوحدات.

ك.األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله
للهيئــة عــزل مديــر الصنــدوق فيمــا يتعلــق بصنــدوق اسـت�ثماري محــدد واتخــاذ أي إجــراء تــراه مناســب ًا لتعيـ�ي مديــر صنــدوق بديــل لذلــك الصنــدوق أو اتخــاذ أي
تدبــر آخــر تــراه مناســب ًا ،وذلــك فــي حــال وقــوع أي مــن الحــاالت اآلتيــة:
 .1توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.
 .2إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبة أو تعليقة من قبل الهيئة.
 .3تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة.
 .4إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  -بشكل تراه جوهري ًا -بااللتزام بنظام السوق المالية أو لوائحة التنفيذية.
 .5وفــاة مديــر المحفظــة االسـت�ثمارية الــذي يديــر الصنــدوق أو عجــزه أو اســتقالته مــع عــدم وجــود شــخص أخــر مســجل لــدى مديــر الصنــدوق قــادر علــى إدارة
أصــول الصنــدوق.
بناء على أسس معقولة -انها ذات أهمية جوهرية.
 .6أي حالة آخرى ترى الهيئة -
ً

أمني الحفظ
أ .اسم أمني الحفظ
شركة البالد المالية.

ب .ترخيص الهيئة
تم الحصول على ترخيص هيئة السوق المالية رقم ( )08100-37لممارسة نشاط الحفظ.

ج .عنوان أمني الحفظ
 8162طري�ق الملك فهد-العليا ،الرياض
المملكة العرب�ية السعودية
هاتف+966 (92) 000 3636:
فاكس+966 (11) 290 6299:
الموقع اإللكرتونيwww.albilad-capital.com :

د .تاري�خ الرتخيص الصادر عن الهيئة
 1428/08/01هـ الموافق  2007/08/14م

هـ  .األدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسية ألمني الحفظ
ال عــن التزاماتــه وفقـ ًا ألحــكام الئحــة صناديــق االسـت�ثمار ســواء أدى مســؤولياته بشــكل مباشــر أم كلــف بهــا طرفــا ثالثــا بموجــب لوائــح
ُيعــد أمــن الحفــظ مســؤو ً

ال تجــاه مديــر الصنــدوق ومالكــي الوحــدات عــن خســائر الصنــدوق الناجمــة عــن احتيالــه
صناديــق االسـت�ثمار واألشــخاص المرخــص لهــم ،ويعــد أمــن الحفــظ مســؤو ً
وإهمالــه أو ســوء تصرفــه او تقصــره المتعمــد ،وتشــمل واجباتــه ومســؤولياته علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،مايلــي:
 .1ت�أسيس الشركة ذات الغرض الخاص.
 .2تعي�ي ممثل يقرتحه مدير الصندوق ليتصرف بصفته مدير ًا عاما للشركة ذات الغرض الخاص.
 .3حيازة األصول من خالل الشركة ذات الغرض الخاص على سبيل األمانه والحفظ التام ولصالح الصندوق.
 .4االحتفاظ بمستندات ووثائق الصندوق من ملكية األصول وغريها من المستندات الثبوتية ومنها مستندات تملك الحصص في الشركات.
 .5التعهد بفصل األصول عن أي أصول أخرى تخص أمني الحفظ.
 .6تسليم مدير الصندوق أو أي شخص يعينه ،صور من الوثائق المطلوبة بحسب اتفاقية الحفظ المربمة مع مدير الصندوق.
 .7التعاون الكلي مع طلبات مراجعي الحسابات وغريهم من مستشاري الصندوق ومدير الصندوق.
 .8يجــب علــى أمــن الحفــظ تنفيــذ التزاماتــه المنصــوص عليهــا بموجــب اتفاقيــة الحفــظ ،وبموجــب مــا تضمنتــه أحــكام البــاب الســابع مــن الئحــة األشــخاص
المرخــص لهــم بــكل عنايــة واهتمــام والحــرص المحــرف والمهنــي المتخصــص فــي تقديــم خدمــات أمــن الحفــظ.
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و .الت�كليف من قبل أمني الحفظ
يجــوز ألمــن الحفــظ ت�كليــف طــرف ثالــث بالعمــل أمينـ ًا للحفــظ أو أي مــن تابعيــه بالعمــل أمينـ ًا للحفــظ مــن الباطــن ،حيــث ال يوجــد أي مهــام تــم ت�كليفهــا ألي طــرف
ثالــث مــن قبــل أمــن الحفــظ.

ز .األحكام المنظمة لعزل أمني الحفظ أو استبداله
يحق للهيئة عزل أمني الحفظ أو استبداله وإتخاد اي إجراء تراه مناسب ًا لتعني أمني حفظ بديل وذالك في الحاالت التالية:
 .1توقف أمني الحفظ عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.
 .2إلغاء ترخيص أمني الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبة أو تعليقة من قبل الهيئة.
 .3تقديم طلب إلى الهيئة من أمني الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.
 .4إذا رأت الهيئة أن أمني الحفظ قد أخل -بشكل تراه جوهري ًا -بااللتزام النظام أو الوائحة التنفيذية.
بناء على أسس معقولة -انها ذات أهمية جوهرية. .5أي حالة آخرى ترى الهيئة
ً
يحق لمدير الصندوق عزل أمني الحفظ أو استبداله واتخاذ أي إجراء يراه مناسب ًا في حالة وقوع أي من الحاالت التالية:
 .1يجــوز لمديــر الصنــدوق عــزل أمــن الحفــظ بموجــب إشــعار كتابــي إذا رأى  -بشــكل معقــول -أن عــزل أمــن الحفــظ فــي مصلحــة مالكــي الوحــدات وي�جــب إشــعار
الهيئــة ومالكــي الوحــدات بذلــك فــور ًا وبشــكل كتابــي.
 .2اإلفصاح فور ًا في الموقع اإللكرتوني لمدير الصندوق والموقع اإللكرتوني للسوق عن قيامه بعزل أمني الحفظ.
ال له خالل ( )30يوم من تاري�خ استالم امني الحفظ المعزول اإلشعار الكتابي .
 .3في حالة عزل أمني الحفظ يجب تعني بدي ً
وعلى أمني الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل في نقل المسؤوليات وأصول الصندوق إلى أمني حفظ جديد.

المحاسب القانوني
أ .اسم المحاسب القانوني
شركة ابراهيم البسام وعبدالمحسن النمر محاسبون قانونيون ()PKF

ب .عنوان المحاسب القانوني
شارع األمري محمد بن عبدالعزي�ز(التحليه) ،حي السليمانية.
ص.ب  28355الرياض11437
المملكة العرب�ية السعودية
هاتف+966 (11) 206 5333:
الموقع اإللكرتونيwww.pkf.com/saudi-arabia :

ج .مهام المحاسب القانوني وواجباته
يقــوم المحاســب القانونــي بإعــداد ومراجعــة القوائــم الماليــة وفقـ ًا لمعايـ�ي المحاســبة والمراجعــة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيـ�ي،
وبحســب مــا هــو منصــوص عليهــا فــي الشــروط واألحــكام.

معلومات أخرى
أ .ســيتم تقديــم السياســات واإلجــراءات التــي س ـت�تبع لمعالجــة تعــارض المصالــح وأي تعــارض مصالــح محتمــل و/أو فعلــي عنــد طلبهــا
دون مقابــل.
ب .المعلومات المتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة بسياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات والعموالت الخاصة
يحــق لمديــر اﻟﺼﻨﺪوق أن يــرم ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗ�ﻜﻮن محصــورة فــيﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﻗﺪ يحصــلﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ أن ﺗ�ﻜﻮن ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺻﻔﻘﺎت
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘ�ﺜﻤﺎر أو بتقديــم أبحــاث لمصلحــة اﻟﺼﻨﺪوق وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻷﺷﺨﺎص المرخــص لهــم.

ج .معلومات الزكاة و/أو الضري�بة
تطبق ﺿﺮﻳ�ﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ المضافة على اﻟﺼﻨﺪوق وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم ﺿﺮﻳ�ﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ المضافة والئحتة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .وﻻ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺒﻠﻎ الزكاة ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات.

د .معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات
الظروف التي تستدعي اجتماع مالكي وحدات الصندوق:
 .1طلب مدير الصندوق اجتماع لمالكي وحدات الصندوق.
 .2طلب مكتوب من مالكي الوحدات أو أمني الحفظ لمدير الصندوق.
 .3طلب كتابي من مالك أو أكرث من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعني أو منفردين أكرث من ( )%25على األقل من قيمة وحدات الصندوق.
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إجراءات الدعوة الى عقد اجتماع لمالكي وحدات الصندوق:
ـاء علــى طلــب مجلــس إدارة الصنــدوق ،أو مقــدم مــن أمــن الحفــظ او مــن يملــك ( )%25علــى
 .1علــى مديــر الصنــدوق تلبيــة هــذه الطلبــات فــي حــال كان بنـ ً
األقــل مــن قيمــة وحــدات الصنــدوق مجتمعــن أو منفرديــن.

 .2ســيقوم مديــر الصنــدوق بدعــوة مــاك الوحــدات فــي الصنــدوق وذالــك عــن طريــ�ق اإلعــان فــي موقعــة اإللكرتونــي والموقــع اإللكرتونــي للســوق
الماليــة الســعودية (تــداول) .وبإرســال إشــعار كتابــي إلــى جميــع مالكــي الوحــدات وأمــن الحفــظ قبــل ( )10أيــام عــل األقــل مــن االجتمــاع وبمــدة ال تزيــد عــن
( )21يوم ـ ًا قبــل االجتمــاع حيــث ســيتم تحديــد تاري ـ�خ االجتمــاع ومكانــه ووقتــه والقــرارات المقرتحــة وســيتم إرســال إشــعار ًا بذلــك إلــى الهيئــة.
 .3يكون األجتماع صحيح ًا ومكتمل النصاب في حال حضر لالجتماع مجتمعني ( )%25على األقل من قيمة وحدات الصندوق.
 .4إذا لــم يســتوفي النصــاب فيجــب علــى مديــر الصنــدوق الدعــوة الجتمــاع ثانــي وذلــك عــن طري ـ�ق اإلعــان فــي موقعــه اإللكرتونــي والموقــع اإللكرتونــي
للســوق الماليــة الســعودية (تــداول) .وســيقوم مديــر الصنــدوق بإرســال إشــعار كتابــي إلــى جميــع مالكــي الوحــدات وأمــن الحفــظ قبــل موعــد االجتمــاع
ـد االجتمــاع الثانــي صحيح ـ ًا أيــا كانــت نســبة الوحــدات الممثلــة فــي االجتمــاع.
ويعـ ّ
الثانــي بمــدة ال تقــل عــن ( )5أيــامُ .

حقوق التصويت لمالكي الوحدات:
 .1يحق لكل مالك وحدات تعي�ي وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.
 .2يحق لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد على كل وحدة يمتلكها في الصندوق.
 .3يجوز عقد اجتماع مالكي الوحدات واالشرتاك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفق ًا للضوابط التي تضعها الهيئة.

هـ  .إنهاء وتصفية الصندوق
إذا رغــب مديــر الصنــدوق فــي إنهــاء الصنــدوق ،فيجــب عليــه إشــعار الهيئــة ومالكــي الوحــدات قبــل التاريـ�خ المزمــع إنهــاء الصنــدوق فيــه بمــدة ال تقــل عــن
( )21يــوم عمــل.
أمــا فــي حــال رأى مديــر الصنــدوق بــأن قيمــة أصــول الصنــدوق تحــت اإلدارة غــر كافيــة لتســوغ اســتمرار عمــل الصنــدوق أو إذا كانت هناك أســباب أخــرى متصلة
بــأي تغيـ�ي فــي األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة أو غريهــا مــن الظــروف التــي يــرى مديــر الصنــدوق حســب تقديــرة أنهــا أســبابا مناســبة إلنهــاء الصنــدوق ،فإنــه
يجــب علــى مديــر الصنــدوق إنهــاء الصنــدوق فــور حــدوث أحــد هــذه األســباب وإشــعار الهيئــة ومالكــي الوحــدات بذلــك كتابيـ ًا خــال ( )5أيــام عمــل مــن وقــوع أحــد
هــذه األســباب التــي ت�توجــب إنهــاء الصنــدوق.
كما سيعلن مدير الصندوق في موقعة اإللكرتوني وموقع السوق المالية السعودية (تداول) عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته.
بعــد انتهــاء مــدة اإلشــعار ،ســيتم تسـي�يل أصــول الصنــدوق والوفــاء بالتزاماتــه وتوزيــع باقــي المحصــات علــى مالكــي الوحــدات وفقـ ًا لنســبة الوحــدات التــي
يملكونهــا مــن إجمالــي الوحــدات .ثــم ت�تــم إزالــة معلومــات الصنــدوق مــن موقــع مديــر الصنــدوق وتــداول.
في حالة بـــدء تصـــفية الصـــندوق ،فإنه لـــن يـــتم عمـــل أي توزيعـــات على مالكي الوحدات مـالـــم يـــتم تصـــفية كافـــة أصـــول الصـــندوق واستالم حصـــيلة التصـــفية
بواســـطة مـــدير الصنــدوق أو أي مصــف يتــم تعي�ينــه.

و .اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى
إن الصنــدوق ومديــر الصنــدوق خاضعــان لنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة واألنظمــة واللوائــح األخــرى ذات العالقــة المطبقــة فــي المملكــة
العرب�يــة الســعودية.
أي نزاعــات قـــد تنشــأ عــن شـــروط وأحــكام الصنــدوق ســوف تـــتم إحالتهــا مــن قبــل أطــراف النــزاع إلــى لجنــة الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة فــي المملكــة
العرب�يــة الســعودية مــع أخــد اإلعتبــار اإلجــراءات الشــكاوى.
في حالة وجود أي شكوى أو مالحظة حول الصندوق ،ترسل إلى العنوان التالي :
شركة دراية المالية
مركز خدمة العمالء -إدارة شكاوى العمالء
مركز العليا ،الدور الثاني
شارع العليا العام ،ص.ب  286546الرياض  ،11323المملكة العرب�ية السعودية
الموقع اإللكرتوني www.derayah.com
هاتف+966 (11) 299 8000:
ســيتم توفــر اإلجــراءات الخاصــة بمعالجــة الشــكاوي عنــد الطلــب وبــدون مقابــل .وفــي حــال تعــذر الوصــول إلــى تســوية أو لــم يتــم الــرد خــال ( )30يــوم عمــل،
يحــق للمشــرك إيــداع شــكواه لــدى هيئــة الســوق الماليــة -إدارة “حمايــة المس ـت�ثمر” كمــا يحــق للمشــرك إيــداع الشــكوى لــدى لجنــة الفصــل فــي منازعــات
األوراق الماليــة بعــد مضــي مــدة ( )90يــوم تقويميـ ًا مــن تاريـ�خ إيــداع الشــكوى لــدى الهيئــة ،إال إذا أخطــرت الهيئــة مقــدم الشــكوى بجــواز إيداعهــا لــدى اللجنــة
قبــل انقضــاء المــدة.

ز .النظر في المنازعات
أي نزاعــات قـــد تنشــأ عــن شـــروط وأحــكام الصنــدوق ســوف ت�تــم إحالتهــا مــن قبــل أطــراف النــزاع إلــى لجنــة الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة فــي المملكــة
العرب�يــة الســعودية مــع أخــد األعتبــار اإلجــراءات الشــكاوى.
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ح .المستندات المتاحة لمالكي الوحدات
• شروط وأحكام الصندوق.
• ملخص المعلومات الرئيسية.
• العقود المذكورة في مذكرة المعلومات.
• القوائم الماليه لمدير الصندوق.

ط .أن جميــع أصــول صنــدوق االســت�ثمار مملوكــة بشــكل جماعــي لمالكــي الوحــدات ملكيــة مشــاعة ،انــه ليــس هنالــك أي مصلحــة أو
مطالبــة لمديــر الصنــدوق أو مديــر الصنــدوق مــن الباطــن أو ألمــن الحفــظ أو أمــن الحفــظ مــن الباطــن فيمــا يتعلــق بأصــول الصنــدوق.
إال إذا كان مديــر الصنــدوق أو مديــر الصنــدوق مــن الباطــن أو أمــن الحفــظ أو أمــن الحفــظ مــن الباطــن مالــك ًا لوحــدات الصنــدوق وذلك
فــي حــدود ملكيتــه ،أو كان مســموح ًا بهــذه المطالبــات بموجــب أحــكام الئحــة صناديــق االس ـت�ثمار وأفصــح عنهــا فــي هــذه الشــروط
واألحــكام أو مذكــرت المعلومــات.
ي.معلومات أخرى معروفة
ال ينطبق.

ك.إعفاءات من قيود الئحة االست�ثمار
ال يوجد اي إعفاءات من قيود الئحة صناديق االست�ثمار وافقت عليها هيئة السوق المالية.

ل .سياسات مدير الصندوق
وضــع مديــر الصنــدوق سياســة حقــوق التصويــت والضوابــط اإلسرتشــادية لضمــان اتخــاذ القــرارات التــي يتــم التصويــت عليهــا بمــا يحقــق المصلحــة الجماعيــة
لمالكــي وحــدات الصنــدوق وتحســن قيمــة أصــول العمــاء علــى المــدى الطويــ�ل .وســوف يعتمــد مديــر الصنــدوق فــي تطبيــق هــذه السياســة ،نفــس
المســتوى مــن العنايــة والمهــارة الــذي يبذلــه فــي إدارة صناديــق االســت�ثمار.

الموافقة على السياسة:
يتولــى رئيــس مجلــس إدارة الصنــدوق مســؤولية الموافقــة علــى سياســة حقــوق التصويــت هــذه واإلشــراف علــى تنفيذهــا بعــد التشــاور مــع مســؤول
المطابقــة وااللتــزام .وقــد فــوض رئيــس مجلــس إدارة الصنــدوق صالحيــة هــذه لمديــر الصنــدوق ومســؤول المطابقــة وااللتــزام التخــاذ القــرارات بمــا يخــدم
مصالــح مالكــي وحــدات الصنــدوق وفقــا للمــادة الثالثــة والخمســون مــن الئحــة صناديــق االســت�ثمار.

المبادئ األساسية لسياسة حقوق التصويت:
ـاء علــى
يسـت�ثمر الصنــدوق عمومـ ًا فــي األوراق واألدوات الماليــة للشــركات التــي تمتــاز بإدارتهــا الجيــدة وتلتــزم بضوابــط الحوكمــة المؤسســية الرشــيدة .وبنـ ً

عمومــا مــع إدارة الشــركة فــي معظــم المســائل.
ذلــك ،يجــوز لمديــر الصنــدوق التصويــت
ً
يجوز لمدير الصندوق اختيار اإلمتناع عن التصويت على اإلقرتاحات:

 .1التي ت�كون ذات طبيعة روتينية ليس لها ت�أثري يذكر على قيمة حقوق المساهمني.
 .2التي يمكن أن تؤدي إلى تضارب مصالح محتمل.
واضحا منها.
موقفا
 .3التي ال يكون لمدير الصندوق
ً
ً

ـلبا بــأي اقــراح ،فــإن مجلــس إدارة
ولكــن فــي الحــاالت التــي يــرى فيهــا مديــر الصنــدوق ومســؤول المطابقــة أن حقــوق مالكــي الوحــدات ســوف ت�ت�أثــر سـ ً
ـوت ضــد ذلــك االقــراح.
الصنــدوق يصـ ّ

الضوابط اإلسرتشادية للتصويت:
ت�تعلــق معظــم اإلقرتاحــات المطروحــة للتصويــت – علــى ســبيل المثــال ال الحصــر – بإنتخــاب أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ،وتعي ـ�ي مراجعــي حســابات خارجي ـ�ي،
والموافقــة علــى برامــج التعويضــات والمكافــآت  ،وتغي ـ�ي الهيــكل الرأســمالي للشــركة.
سوف يقوم مدير الصندوق بممارسة حقوق التصويت بهدف تحسني قيمة المحفظة ،آخ ًذا في اإلعتبار ما يلي:
 .1حماية حقوق مالكي وحدات الصندوق.
 .2زيادة القيمة الحقيقية للشركة.
 .3تحسني حوكمة الشركة وهيكليتها المالية.

إجراءات الشركة:
سوف يدعم مدير الصندوق قرارات منها على سبيل المثال اإلندماج وإجراءات الشركة األخرى التي يرى أنها تحقق مصلحة مالكي الوحدات.

تغي�يات هيكلة رأس المال:
ســوف يدعــم مديــر الصنــدوق بشــكل عــام إقــراح أي تغيـ�ي فــي هيكلــة رأس المــال إذا ثبــت لديــه أن التغيـ�ي يحقــق منفعــة أو يلبــي حاجــة معقولــة .ويمكــن
ـوت مديــر الصنــدوق ضــد إقــراح إلصــدار أســهم إضافيــة أو ســندات ديــن ،إذا كان يــرى أن تلــك التغي ـ�يات ســوف تــؤدي إلــى انخفــاض كبــر فــي قيمــة
أن يصـ ّ
حقــوق المســاهمني.
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تعويضات اإلدارة:
ســوف يؤيــد مديــر الصنــدوق إقرتاحــات تعويضــات ومكافــآت اإلدارة التــي تصــب فــي مصالــح المســاهمني واإلدارة علــى المــدى الطوي ـ�ل .ولــن يدعــم مديــر
الصنــدوق برامــج التعويضــات والمكافــآت الســخية المبالــغ بهــا.

المسائل االجتماعية واألخالقية:
ســوف يؤيــد الصنــدوق اإلقرتاحــات التــي يرجــح أن تحقــق منافــع اجتماعيــة هامــة وذلــك فــي حــال كانــت االس ـت�ثمارات المقرتحــة (المصروفــات الرأســمالية
والتشــغيلية) معقولــة.

الحوكمة:
ســوف يؤيــد مديــر الصنــدوق أي تدابــر مــن شــأنها تحســن جــودة رقابــة وإشــراف مجلــس اإلدارة ،بمــا فــي ذلــك زيــادة درجــة إســتقاللية أعضــاء مجلــس اإلدارة
ومؤهالتهم.

مشاركة المساهمني:
يــرى مديــر الصنــدوق أنــه ينبغــي إعطــاء جميــع المســاهمني فــي الشــركات التــي يسـت�ثمر فيهــا مديــر الصنــدوق فرصــة للمشــاركة فــي اجتماعــات المســاهمني
بفعاليــة وبشــكل مدروس.

الشفافية:
ســوف يدعــم مديــر الصنــدوق الشــفافية فــي الشــركات التــي يسـت�ثمر فيهــا مديــر الصنــدوق وإجــراءات صنــع القــرار ،واإلفصــاح عــن المعلومــات الضروريــة
لتمكــن المســاهمني مــن اتخــاذ قــرارات مدروســة بشــأن المســائل المطروحــة للتصويــت ،وبشــأن شــراء أي ورقــة ماليــة تصدرهــا الشــركة أو االحتفــاظ
بهــا أو بيعهــا.

المسائلة:
ســوف يؤيــد مديــر الصنــدوق مســائلة إدارات الشــركات التــي يس ـت�ثمر فيهــا مديــر الصنــدوق أمــام المســاهمني .ويتوجــب علــى اإلدارة  /أعضــاء مجلــس
دائمــا بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة والمســاهمني علــى
اإلدارة التنفيذيــ�ي ومجلــس اإلشــراف  /أعضــاء مجلــس اإلدارة غــر التنفيذيــ�ي ،اتخــاذ قراراتهــم
ً
المــدى الطوي ـ�ل.

مسائل أخرى:
يتم التعامل مع أي مسائل أخرى تطرحها الشركة أو مساهمون آخرون ،بحسب كل حالة على حدة مع الرتكيز بشكل رئيس على تحقيق القيمة للمساهمني.

إدارة السياسة:
ال عــن تنفيــذ السياســة المعتمــدة ،ويتولــى مراقبــة إجــراءات الشــركة واتخــاذ القــرارات بشــأن كيفيــة
يكــون قســم إدارة األصــول لــدى مديــر الصنــدوق مســؤو َ
التصويــت بالتشــاور مــع مســؤول المطابقــة وااللتــزام ،والت�أكــد مــن تنفيــذ القــرارات خــال الفــرات الزمنيــة المحــددة .كمــا يقــوم باختيــار أي ممثــل لممارســة
ا آخــر حســبما يــراه مناسـ ًـبا.
حقــوق التصويــت .ويقــوم مديــر قســم إدارة األصــول بتفويــض الممثــل المختــار ،أو يختــار ممث ـ ً

ﺳﺮﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﻨﺪوق:
ﺗﺪار أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺪوق واﺳﺘ�ﺜﻤﺎرات المشــاركني ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﺴﺮﻳﺔ فــي جميــع اﻷوﻗﺎت ،وذﻟﻚ ﻻ يحــد ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ للصنــدوق (هيئــة
الســوق الماليــة) فــي االﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼت اﻟﺼﻨﺪوق ﻷﻏﺮاض اﻹﺷﺮاف اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ.

وﻓﺎة ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات:
إن ﻣﻮافقــة المســت�ثمر ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم وﻣﺬﻛﺮة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ فــي ﺣﺎل وﻓﺎﺗﻪ أو ﻋﺠﺰﻩ ،ﺣﻴﺚ ﺗ�ﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط
واﻷحــكام ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻮرﺛ�ﺘﻪ ولمديــري تركتــه ولمنفــذي وصيتــه ولممثليــه الشــخصي�ي وأمنائــه و ُخلفائــه فــي حــال كان المس ـت�ثمر فــرد ًا .أمــا إذا كان المس ـت�ثمر
شــخصية قانونيــة ،فــإن هــذه االتفاقيــة لــن تنتهــي فــي حــال حــدوث شــي مماســبق ألي شــريك أو مســاهم فيهــا .وعليــه فــإن لمديــر الصنــدوق الحــق فــي
تعليــق أي معامــات ت�تعلــق بالشــروط واألحــكام أو مذكــرة المعلومــات لحــن تســلم مديــر الصنــدوق ألمــر صــادر عــن محكمــة أو وكالــة أو غــر ذلــك مــن البيانــات
الكافيــة لــه إلثبــات صالحيــة مــن ســبق ذكرهــم قبــل الســماح لهــم بالتصــرف فــي تلــك المعامــات.

اﺳﺘ�ﺜﻤﺎر ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق:
يمكــن لمديــر الصنــدوق ،وفقــا لتقديــره الخــاص المشــاركة فــي الصنــوق كمس ـت�ثمر ،ويحتفــظ بحقــه فــي تخفيــض مشــاركته كلي ـ ًا أو جزئي ـ ًا متــى مــا رأى ذلــك
مناســب ًا .وســيتم اإلفصــاح عــن إجمالــي قيمــة هــذه االس ـت�ثمارات إن وجــدت فــي نهايــة كل ســنة ماليــة.

متطلبات المعلومات األضافية ألنواع معينة من الصناديق
مجال االست�ثمار :ت�تكز است�ثمارات الصندوق في السوق السعودي واألسواق الخليجية والعالمية.
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الملحق رقم ()1
المعاي�ي الشرعية
 .1ال يجوز أن يست�ثمر الصندوق في الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيسي واحد ًا أو أكرث مما يلي:
أ .مؤسســات الخدمــات الماليــة التــي تقــوم علــى اإلقــراض بالفائــدة والربــا أو توزيــع المنتجــات القائمــة علــى الربــا ،ويشــمل ذلــك الوســطاء المالي ـ�ي مثــل
البنــوك التقليديــة والت�أمــن التقليــدي وشــركات اإلقــراض وأي نشــاط آخــر يتعامــل بالفائــدة والربــا (ويس ـت�ثنى مــن ذلــك التعامــل مــع النوافــذ اإلســامية
مــن هــذه البنــوك والشــركات والتــي تعمــل وفــق الضوابــط والمعاي ـ�ي الشــرعية).
ب .إنتاج وتوزيع الخمور أو الدخان وما في حكمهما.
ت .المؤسسات والشركات التي تركز على عمليات المقامرة والقمار مثل الكازينوهات أو مصنعي ومقدمي آالت القمار.
ث .إنتاج وتوزيع لحم الخنزي�ر ومشتقاته أو اللحوم غري المذكاة والمشروبات الكحولية وجميع المنتجات الغري حالل.
ج .شــركات الت�كنولوجيــا الحيويــة المشــاركة فــي التالعــب بالجينــات البشــرية ومــا يتعلــق بهــا مــن تعديــل أو استنســاخ ،ويسـت�ثنى مــن ذلــك الشــركات المعنيــة
بالبحــوث الطبيــة.
ح .أدوات الرتفيــه غــر المتوافــق مــع الضوابــط والمعاي ـ�ي الشــرعية كإنتــاج ونشــر أفــام الخالعــة وكتــب المجــون والمجــات والقنــوات الفضائيــة الماجنــة
ودور الســينما ،وت�أليــف ونشــر الموســيقى ،ومحطــات الراديــو غــر المتوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية.
خ .أي نشاط آخر غري متوافق مع الضوابط والمعاي�ي الشرعية على النحو الذي يقرره المستشار الشرعي.
مالحظــة :فــي حالــة وجــود أي شــك حــول االســت�ثمار الــذي ينــدرج ضمــن أي مــن الفئــات المذكــورة أعــاه ،يجــب دائمــ ًا الرجــوع إلــى اللجنــة الشــرعية ألخــذ
المشــورة وإجــراء مزيــد مــن المراجعــة التخــاذ القــرار النهائــي مــن قبــل المستشــار الشــرعي.

 .2بمجــرد أن يتــم الت�أكــد مــن خلــو الشــركات مــن االس ـت�ثمارات الغــر متوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية المذكــورة أعــاه ،ســيتم إجــراء تحليــل مفصــل
لتقاري�رهــم الماليــة (التقريــ�ر المالــي األخــر المراجعــة).
 .3المعاي�ي المتعلقة بالقروض:
ال يجــوز االسـت�ثمار فــي أســهم شــركة ت�كــون القــروض الربويــة – وفقـ ًا لميزانيتهــا – أكــر مــن ( )%30مــن القيمــة الســوقية للشــركة ألن الثلــث هــو حــد الكــرة
أخــذ ًا مــن حديــث ســعد بــن أبــي وقــاص رضــي اهلل عنــه فــي الوصيــة لمــا أراد أن يوصــي بمالــه كلــه قــال لــه رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم :الثلــث والثلــث
كثــر فــدل علــى أن حــد الكــرة هــو الثلــث فالثلــث ومــا زاد عنــه كثــر فــإذا كانــت القــروض علــى الشــركة ثلثـ ًا فأكــر فإنــه يمنــع شــراء أســهمها ألن الحــرام فــي
أصــول الشــركة كثــر فــا يعفــى عنــه.

 .4المعاي�ي المتعلقة باست�ثمار السيولة:
تحتفــظ كثــر مــن الشــركات بســيولة تس ـت�ثمرها فــي أدوات قصــرة األجــل كودائــع بنكيــة أو أوراق ماليــة بفائــدة ربويــة ،فــإذا كانــت هــذه الودائــع واألوراق
الماليــة تزيــد نســبتها عــن ( )%30مــن القيمــة الســوقية لموجــودات الشــركة فإنــه يمنــع االس ـت�ثمار فــي أســهمها.

 .5المعاي�ي المتعلقة بنسبة الدخل غري المشروع:
ـواء كانــت هــذه المصــادر مــن
ال يجــوز التعامــل فــي أســهم شــركات يزيــد فيهــا الدخــل غــر المشــروع مــن مختلــف المصــادر عــن ( )%5مــن الدخــل الكلــي للشــركة سـ ً
فوائــد ربويــة أم مــن مصــادر أخــرى غــر مباحــة.

 .6المعاي�ي المتعلقة بالتطهري:
يجب تجنيب الدخل غري المشروع وإيداعه في حساب خاص لصرفه في األعمال الخريية ويتم التطهري حسب الخطوات اآلتية:
أ .يجب تطهري جميع األرباح المستلمة واألرباح المتحصلة من بيع األسهم الغري المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
ب .في حال االست�ثمار في الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية والتي ت�تطلب تطهري ًا للدخل غري المشروع يجب:
 .1تحديد مقدار الدخل غري المشروع لكل شركة تم االست�ثمار فيها.
 .2تقسيم مقدار الدخل غري المشروع للشركة على العدد الكلي ألسهمها للحصول على حصة السهم من الدخل غري المشروع.
.3ضــرب ناتــج القســمة فــي األربــاح الموزعــة للشــركات التــي تــم االس ـت�ثمار فيهــا ليتــم حســاب إجمالــي الدخــل غــر المشــروع مــن األربــاح المســتلمة مــن
االســت�ثمار فــي الشــركة.
 .4ت�كرار نفس الخطوات لكل شركة تم االست�ثمار فيها.
ت .ضم الدخل غري المشروع لجميع الشركات التي تم االست�ثمار فيها وتحويله إلى حساب األعمال الخريية.
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 .7أدوات وطرق االست�ثمار:
ال يجوز بيع وشراء األسهم بأي أداة من األدوات االست�ثمارية التالية:
• عقود المستقبليات .Futures
• عقود االختيارات .Options
• عقود المناقلة .Swap
• األسهم الممتازة.
• المشتقات .Derivatives

 .8فــي حــال االس ـت�ثمار فــي الطروحــات األوليــة والثانويــة وحقــوق األولويــة والصناديــق العقاريــة المتداولــة وصناديــق المؤشــرات المتداولــة،
باإلضافــة إلــى أدوات الدخــل الثابــت مثــل :الصكــوك وأدوات أســواق النقــد محليــا وخليجي ـ ًا وعالمي ـ ًا فيجــب علــى مديــر الصنــدوق أخــذ موافقــة
اللجنــة الشــرعية علــى هــذه االس ـت�ثمارات قبــل الدخــول فيهــا.
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الشروط واألحكام
صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل
Derayah GCC Growth and Income Equity Fund
(صندوق است�ثماري عام في األسهم السعودية والخليجية برأس مال مفتوح مسجل بموجب أنظمة
المملكة العرب�ية السعودية)

مدير الصندوق
شركة دراية المالية
تم اعتماد (صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل) على أنه صندوق است�ثمار متوافق مع المعاي�ي الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية
المعينة لصندوق االست�ثمار .رقم االعتماد الشرعيDRYA-1805-20-04-12-20:
إن كافة المعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام الخاصة بصندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل ،والمستندات األخرى كافة خاضعة ألحكام
الئحة صناديق االست�ثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العرب�ية السعودية وت�تضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغري
مضللة عن صندوق االست�ثمار وت�كون محدثة ومعدلة.
يتوجب على المست�ثمري�ن المحتملني وكافة األطراف التي ت�تلقى هذه الشروط واألحكام أن يقوموا بقراءتها بعناية قبل اتخاذ أي قرار است�ثماري
في الصندوق ومراعاة أية متطلبات قانونية ت�تعلق بذلك .كما يتوجب على المست�ثمري�ن المحتملني أخذ مشورة خبري مالي مستقل حول مدى مناسبة
الصندوق لالست�ثمار.
توقيع مالك الوحدات على هذه الشروط واألحكام تعني أنه قبلها عند اشرتاكه في أي وحدة من وحدات الصندوق
تاري�خ هذه الشروط واألحكام  1442/07/02 :هـ الموافق  2021/02/14م
تاري�خ موافقة الهيئة على ت�أسيس الصندوق وطرح وحداته  1442/07/02 :هـ الموافق  2021/02/14م
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إشعار هام للمست�ثمري�ن
هذا المستند (“الشروط واألحكام”) يتضمن شروط وأحكام طرح الوحدات في صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل وتشغيله
(“الصندوق”) ،وهو صندوق است�ثمار عام برأس مال مفتوح مؤسس في المملكة العرب�ية السعودية (“السعودية” أو “المملكة”) لغرض
تقديم نمو في رأس المال على المدى الطوي�ل وتوزيع أرباح نقدية بشكل دوري.
ت�تم إدارة الصندوق من قبل شركة دراية المالية (“دراية المالية “ أو “مدير الصندوق”) ،وهي شركة مساهمة مقفلة مرخصة من قبل
الهيئة بموجب الرقم  .27-08109وقد تم إعداد هذه الشروط واألحكام من قبل شركة دراية المالية ويتم توزيعها على المست�ثمري�ن
المحتملني وذلك لتمكينهم من دراسة الفرصة المتاحة لهم لشراء وحدات في الصندوق .ويتوجب علـى المسـت�ثمري�ن المحتملـني قـراءة
هـذه الشـروط واألحكـام بـتمعن قبـل اتخاذ أي قـرار بشـأن االست�ثمار في الصندوق.
ينطوي االست�ثمار في هذا الصندوق على درجة مخاطرة تصنف تحت المخاطر المرتفعة .ويتوجب على كل مست�ثمر من المست�ثمري�ن
المحتملني االطـالع بدقـة علـى عوامـل المخاطر المحتملة والمرتبطة باالست�ثمار في الصندوق والتي تمت اإلشارة إليها بشكل مفصل
في قسم “المخاطر الرئيسة لالسـت�ثمار فـي الصندوق” ص  .13كما يتوجب على المست�ثمري�ن المحتملني أن يكونوا قادري�ن على تحمل
المخاطر االقتصادية الست�ثمارهم في الصندوق وأال يعتمـدوا بشـكل أساسـي علـى أي عوائـد مـن هـذا االسـت�ثمار لمواجهـة أي احتياجـات
ماليـة جوهرية.
الصـندوق يمثـل عالقـة تعاقديـة بـني مـدير الصـندوق والمسـت�ثمري�ن فيـه ،وهـو مسـجل لـدى الهيئة ويخضع ألحكام الئحة صناديق
االست�ثمار الصادرة عن مجلس الهيئة وأي تعديالت الحقة قد تطـرأ عليهـا أو أي توجيهـات أخـرى تصدر عن الهيئة في هذا الخصوص .
ال عن مدير الصندوق .ومع ذلك فإن مدير الصندوق ملتزم بفصل أصول الصندوق عن
كما أن الصندوق ليس كيانا قانونيا مستقال منفص ً
األصول الخاصة به كما هو مطلوب من مدير الصندوق بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.
يجب أن ال تفسر محتويات هذه الشروط واألحكام كاستشارة است�ثمارية أو قانونية أو ضرائبية .كما يجب عدم اعتبار آراء مدير الصندوق
كتوصية لشراء وحدات في الصندوق .وي�جب كذلك على كل مست�ثمر محتمل أن يسعى للحصول على استشارة است�ثمارية أو قانونية أو
ضرائبية من جهة مستقلة وذلك فيما يتعلق باالست�ثمار في الصندوق .ولدى قيام المست�ثمر بتوقيع هذه الشروط واألحكام ،فإنه يكون
قد وافق على قيام مدير الصندوق باست�ثمار مبلغ االشرتاك بالنيابة عنه طبق ًا لهذه الشروط واألحكام.
في كل حال تم ممارسة أعمال وأنشطة الصندوق وفق َا للمعاي�ي الشرعية ،وتحت اإلشراف والرقابة المباشرة من اللجنة
الشرعية للصندوق.
مدير الصندوق أو الصندوق لن يقوما بحساب أو دفع ،أو يكونا مسئولني عن حساب أو دفع الزكاة أو الضري�بة على مبالغ االست�ثمارات
في الصندوق أو على أي مكاسب رأسمالية يمكن أن تنتج عن تلك االست�ثمارات .دفع قيمة الزكاة أو الضري�بة تظل من مسئولية
المست�ثمري�ن أنفسھم.
المعلومات الواردة في ھذه الشروط واألحكام تم تقديمھا كما في تاري�خ إصدارھا ،ما لم ينص صراحة في ھذه الشروط واألحكام
بخالف ذلك .
و قد اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية هذا الصندوق بموجب الموافقة الصادرة عن مجلس الهيئة برقم (ص )21/1574/5/3/بتاري�خ
 1442/07/02هـ الموافق  2021/02/14م.
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مدير الصندوق
شركة دراية المالية
مركز العليا ،الدور الثاني  -شارع العليا العام
ص.ب  286546الرياض 11323
المملكة العرب�ية السعودية
هاتف+966 (11) 299 8000:
رقم الرتخيص27-08109 :
www.derayah.com

أمني الحفظ
شركة البالد المالية
 8162طري�ق الملك فهد -العليا ،الرياض
المملكة العرب�ية السعودية
هاتف+966 (92) 000 3636:
رقم الرتخيص37-08100 :
www.albilad-capital.com

مراجع الحسابات الخارجي
شركة إبراهيم البسام وعبدالمحسن النمر محاسبون قانونيون ()PKF
شارع االمري محمد بن عبدالعزي�ز(التحليه) ،حي السليمانية.
ص.ب  28355الرياض11437
المملكة العرب�ية السعودية
هاتف+966 (11) 206 5333:
www.pkf.com/saudi-arabia
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ملخص الصندوق
صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل

اسم الصندوق
مدة الصندوق

مفتوح

عملة الصندوق

الريال السعودي
يهــدف الصنــدوق إلــى تنميــة رأس المــال علــى المــدى الطوي ـ�ل وتوزيــع أربــاح نقديــة بشــكل دوري مــن خــال
االســت�ثمار بشــكل أساســي فــي األوراق الماليــة للشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية وفــي
أســهم الشــركات المدرجــة فــي األســواق الماليــة الخليجيــة ويشــمل ذلــك الطروحــات األوليــة والثانويــة وحقــوق
األولويــة ووحــدات الصناديــق العقاريــة المتداولــة ووحــدات صناديــق مؤشــرات األســهم والصكــوك المتداولــة

أهداف الصندوق

وأســهم الشــركات المدرجــة فــي الســوق الموازيــة .كمــا يهــدف صنــدوق االس ـت�ثمار فــي أدوات الدخــل الثابــت
مثــل :الصكــوك وأدوات أســواق النقــد محليـ ًا وخليجيـ ًا وعالميـ ًا .ويهــدف الصنــدوق إلــى توزيــع أربــاح نقديــة علــى
مالكــي الوحــدات فيــه بشــكل نصــف ســنوي.
يجــب أن ت�كــون كافــة اس ـت�ثمارات الصنــدوق متوافقــة مــع المعاي ـ�ي الشــرعية المعتمــدة مــن اللجنــة الشــرعية
الخاصــة بالصنــدوق.

المؤشر االسرتشادي

مؤشرأس أند بي لألسهم الخليجية ذات التوزيعات المتوافقة مع الشريعة األسالمية.
S&P GCC Shariah Dividend Index

درجة المخاطر

مرتفعة (لمعلومات أكرث عن المخاطر ،يرجى مراجعة فقرة المخاطر الرئيسة لالسـت�ثمار فـي الصندوق ص .)13

مالئمة االست�ثمارات

بســبب مســتوى المخاطــر الــذي ينطــوي عليــه االس ـت�ثمار فــي الصنــدوق فــإن الصنــدوق قــد ال يكــون مناســب ًا
للمس ـت�ثمري�ن الذيــن يرغبــون فــي اس ـت�ثمارات منخفضــة المخاطــر .ولذلــك فــإن الصنــدوق يوصــي المس ـت�ثمري�ن
المحتملــن بــأن يقومــوا باستشــارة مستشــاريهم االس ـت�ثماري�ي.

الحد األدنى لالشرتاك

 5,000ريال سعودي.

الحد األدنى لالشرتاك اإلضافي

 1,000ريال سعودي.

الحد األدنى لالسرتداد

 1,000ريال سعودي.

الحد األدنى للرصيد

 1,000ريال سعودي.

الموعــد النهائــي لتقديــم التعليمــات
الخاصــة بشــراء الوحــدات واســردادها

نهاية يوم العمل السابق مباشرة ليوم التعامل.

أيام التعامل

يومي االثنني والخميس (على ان ت�كون أيام عمل) من كل أسبوع.

أيام التقويم

يومي االثنني والخميس (على أن ت�كون أيام عمل) من كل أسبوع.

أيام اإلعالن

يوم العمل التالي ليوم التقويم ذي الصلة.

سعر االشرتاك/سعر االسرتداد

صافي قيمة األصول للوحدة بتاري�خ يوم التقويم ذي الصلة.

موعــد دفــع قيمــة الوحــدات المســردة

يتــم ســداد قيمــة الوحــدات المســردة للمشــركني قبــل إقفــال العمــل فــي اليــوم الثالــث الــذي يلــي يــوم

لمالكــي الوحــدات

التقويــم الــذي تــم فيــه تنفيــذ االســرداد.

رسوم االشرتاك

 %2.00كحــد أقصــى ويتــم ســدادها مقدمـ ًا ولمــرة واحــدة (يتــم خصمهــا مــن مبلــغ االشــراك الخــاص بــكل مسـت�ثمر
ومــن كل اشــراك إضافــي).

رسوم االسرتداد المبكر

ال يوجد.

أتعاب اإلدارة

 %1.8سنويا من قيمة أصول الصندوق.

رسوم أمني الحفظ
مصاريف التعامل

 %0.03ســنويا مــن قيمــة أصــول الصنــدوق لألســهم الســعودية ولتعامــات صناديــق ســوق المــال وأدوات
الدخــل الثابــت  ،وبحــد أقصــى  %0.16مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق لألســهم الخليجيــة.
يتحمل الصندوق كافة مصاريف التعامل التي يتم ت�كبدها في سبيل شراء وبيع األوراق المالية.
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مكافآت أعضاء مجلس إدارة

 10,000ريــال ســعودي لــكل عضــو مســتقل عــن كل اجتمــاع يحضــره وبحــد أقصــى  40,000ريــال ســعودي ســنويا

الصندوق المستقلني

لــكال العضوي ـ�ن.

أتعاب مراجع الحسابات

أتعاب بمبلغ  30,000ريال سعودي سنوي ًا.

أتعاب اللجنة الشرعية

أتعاب بمبلغ  23,250ريال سعودي سنوي ًا.

رسوم النشر على موقع تداول

 5,000ريال سنوي ًا.

رسوم هيئة السوق المالية

 7,500ريال سعودي سنوي ًا.

رسوم المؤشر االسرتشادي

 26,250ريال سعودي سنوي ًا.

مصاريف أخرى

 %0.25سنوي ًا كحد أقصى من قيمة األصول.

سعر الوحدة عند بداية الطرح

 10رياالت سعودية.

فرتة الطرح األولي

ﺗﺒﺪأ ﻓﺮﺘة اﻟﻄﺮح األوﻟﻲ ﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﺎرﻳ�ﺦ  2021/03/01م  ،وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮم  2021/03/28م.
سيباشــر الصنــدوق أعمالــه فــي التاريــ�خ الــذي يوافــق عليــه مجلــس إدارة الصنــدوق (والــذي قــد يكــون قبــل
انتهــاء فــرة الطــرح األولــي) وذلــك بعــد جمــع مبلــغ ال يقــل عــن ( )1,000,000ريــال ســعودي بشــكل اشــراك

بدء تشغيل الصندوق

بوحــدات الصنــدوق خــال فــرة الطــرح األولــي .وفــي حــال عــدم جمــع مبلــغ ( )1,000,000ريــال ســعودي بشــكل
اشــراك بوحــدات الصنــدوق ،ســيقوم مديــر الصنــدوق بإلغــاء طــرح الصنــدوق ورد كافــة المبالــغ التــي تــم دفعهــا
مــن قبــل المس ـت�ثمري�ن.
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قائمة المصطلحات
سيكون لكل من المصطلحات التالية المستخدمة في هذه الشروط واألحكام المعنى/التعريف الموضح أمامها:

1

الصنــدوق :صنــدوق درايــة الخليجــي ألســهم النمــو والدخــل (“الصنــدوق”) ،وھــو صنــدوق طــرح عــام بــرأس مــال مفتــوح تــم ت�أسيســه كعالقــة تعاقديــة
بــن مديــر الصنــدوق والمسـت�ثمري�ن وتــم ترخيصــه وت�تــم الرقابــة عليــه بواســطة ھيئــة الســوق الماليــة .
صنــدوق اس ـت�ثمار بــرأس مــال مفتــوح :هــو صنــدوق اس ـت�ثمار بــرأس مــال متغــر ،يقــوم بإصــدار وحــدات جديــدة أو يســرد وحــدات قائمــة فــي أي وقــت

2

وفقـ ًا لشــروطه وأحكامــه .ويمكــن للمسـت�ثمر االسـت�ثمار فــي وحــدات الصنــدوق أو اســردادها وفقـ ًا لصافــي قيمتهــا فــي أيــام التعامــل مــن خــال مديــر
الصنــدوق.

3

4

شــركة درايــة الماليــة :ھــي شــركة مســاهمة ســعودية (مقفلــة) رقــم ســجلها التجــاري  1010266977وھــي مرخصــة بموجــب ترخيــص ھيئــة الســوق
الماليــة رقــم  27-08109بتاري ـ�خ .2008/06/16
مديــر الصنــدوق :شــركة درايــة الماليــة وهــي شــخص اعتبــاري مرخــص لــه بممارســة نشــاط التعامــل والحفــظ والمشــورة وإدارة األصــول ومســجل لــدى
الهيئــة بموجــب أحــكام الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم.

5

أمني الحفظ :شركة البالد المالية وهي شخص مرخص له للقيام بنشاطات حفظ األوراق المالية.

6

السعودية :المملكة العرب�ية السعودية .

7

“الھيئة” أو” الجهة التنظيمية” أو “هيئة السوق المالية” :ھيئة السوق المالية في المملكة العرب�ية السعودية.

8

الطرح العام األولي :الطروحات أو االكت�تابات األولية العامة ألسھم الشركات التي يتم طرحھا طرح ًا عام ًا لالكت�تاب ألول مرة في األسواق األولية .

9

األســواق الرئيســية :ھــي األســواق التــي يتــم فيھــا طــرح األوراق الماليــة الجديــدة الصــادرة للمــرة األولــى .ويتــم ،فــي تلــك األســواق الرئيســية ،شــراء
الم ْصـ ِدر مباشــرة.
األوراق الماليــة مــن ُ

10

األســواق الثانويــة :ھــي األســواق التــي يتــم فيھــا إدراج األوراق الماليــة للشــركات بعــد مرحلــة الطــرح األولــي ،ويقــوم فيھــا المس ـت�ثمري�ن بشــراء
الم ْص ـ ِدر.
األوراق الماليــة للشــركات مــن مس ـت�ثمري�ن آخري ـ�ن بــد ً
ال مــن الشــراء مــن ُ

11

يوم :يوم عمل في المملكة طبق ًا أليام العمل الرسمية في الهيئة.

12

يوم العمل :يعني مابني الساعة الثامنة صباحا ( )8:00والرابعة عصرا ( )4:00من أي يوم تفتح فيه السوق المالية السعودية (تداول) أبوابها لألعمال.
صافــي قيمــة األصــول :صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق حســبما ھــو مبــن فــي القســم المعنــون “ تقويــم أصــول الصنــدوق “ فقــرة (أ) مــن هــذه

13

الشــروط واألحــكام .وهــي القيمــة النقديــة ألي وحــدة علــى أســاس إجمالــي قيمــة األصــول لصنــدوق االسـت�ثمار مخصومـ ًا منهــا الخصــوم ومقســومة
علــى عــدد الوحــدات القائمــة.

14

15
16
17
18
19

يــوم التقويــم :يومــي االثنــن والخميــس (علــى أن ت�كــون أيــام عمــل) والــذي يقــوم فيــه مديــر الصنــدوق بتقويــم صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق
وإصــدار صافــي قيمــة الوحــدة للصنــدوق.
مالكــي الوحــدات :مالكــي الوحــدات فــي صنــدوق درايــة الخليجــي ألســهم النمــو والدخــل والمشــركون فيــه وفقـ ًا لشــروطه وأحكامــه الــواردة فــي
ھــذه الشــروط واألحــكام .
الوحدات :وحدات است�ثمارية قابلة للقياس وتمثل مشاركة تناسبية في أصول الصندوق.
الشــروط واألحــكام :الشــروط واألحــكام التــي يتــم بموجبهــا عمــل الصنــدوق وتنظيــم العالقــة بــن مديــر الصنــدوق ومالكــي الوحــدات والموافــق عليهــا
مــن قبــل الهيئــة بتاري�خ  2021/02/14م الموافــق 1442/07/02هـ.
المست�ثمرون :ھم مالكي وحدات صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل المشاركني فيه لغرض االست�ثمار.
مجلــس اإلدارة :ھــو مجلــس إدارة الصنــدوق الــذي يتولــى مهــام اإلشــراف علــى الصنــدوق ويت�كــون مــن الرئيــس واألعضــاء الــواردة أســماؤهم فــي
ھــذه الشــروط واألحــكام.
الئحــة صناديــق االســت�ثمار :الئحــة صناديــق االســت�ثمار الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة الســعودية رقــم  2006-219-1بتاريــ�خ

20

 1427/12/3هـــ (الموافــق  2006/12/24م) والمعدلــة بموجــب قــرار مجلــس الهيئــة رقــم  2016-61-1وتاريـ�خ  1437/08/16هـــ (الموافــق  2016/05/23م)
وتعديالتهــا الالحقــة.
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عضــو مجلــس إدارة الصنــدوق :عضــو مجلــس إدارة صنــدوق الــذي يشــغل منصبـ ًا لــدى مديــر الصنــدوق ،أو مديــر االسـت�ثمار ،أو المديــر الفرعــي للصندوق
أو األطــراف األخــرى التــي لهــا عالقــة بالصندوق.

عضــو مجلــس إدارة صنــدوق مســتقل :عضــو مجلــس إدارة صنــدوق مســتقل يتمتــع باالســتقاللية التامــة وممــا ينافــي االســتقاللية ،علــى ســبيل المثــال

22

ال الحصــر )1( :أن يكــون موظفـ ًا لــدى مديــر الصنــدوق أو تابــع لــه ،أو أي مديــر صنــدوق مــن الباطــن أو أمــن حفــظ الصنــدوق أو لديــه عمــل جوهــري أو
عالقــة تعاقديــة مــع مديــر الصنــدوق أو أي مديــر صنــدوق مــن الباطــن أو أمــن حفــظ ذلــك الصنــدوق )2( .أن يكــون مــن كبــار التنفيذيـ�ي خــال العامــن
الماضيـ�ي لــدى مديــر الصنــدوق أو فــي أي تابــع لــه )3( .أن ت�كــون لــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــع أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو مــع أي مــن
كبــار التنفيذيـ�ي لــدى مديــر الصنــدوق أو فــي أي تابــع لــه )4( .أن يكــون مالــك ًا لحصــص ســيطرة لــدى مديــر الصنــدوق أو فــي أي تابــع لــه خــال العاميـ�ي
الماضي�ي.

23

مراجــع الحســابات الخارجــي :شــركة إبراهيــم البســام وعبدالمحســن النمــر محاســبون قانونيــون ( )PKFوهــي طرف ثالــث محايد للقيــام بعملية المراجعة
حســب عمليــة منظمــة ومنهجيــة لجمــع وتقي�يــم نتائــج أنشــطة الصنــدوق وذلــك لتحديــد مــدى التوافــق والتطابق بني هــذه النتائج والمعايـ�ي المقررة.

24

أيام التعامل :يومي االثنني والخميس (على أن ت�كون أيام عمل) والذي يقوم فيه المست�ثمر باالشرتاك في أو اسرتداد وحدات الصندوق.

25

يوم اإلعالن :كل يوم يتم فيها إعالن قيمة وحدات الصندوق ،ويكون هو يوم العمل التالي لكل يوم من أيام التقويم.
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ســعر االشــراك :الســعر الــذي يتــم بــه شــراء وحــدات فــي الصنــدوق فــي أي يــوم تعامــل محســوبا علــى أســاس صافــي قيمــة الوحــدة حســبما هــو
عليــه الحــال فــي يــوم التعامــل المعنــي.
رسوم االشرتاك :الرسوم التي ُتدفع لمدير الصندوق عند شراء الوحدات.
طلــب االشــراك :نمــوذج طلــب االشــراك فــي الصنــدوق والــذي يتعــن علــى كل مسـت�ثمر يرغــب فــي االشــراك فــي الوحــدات أن يوقعــه ويســلمه إلــى
مديــر الصنــدوق أو أن يقدمــه عــن طريـ�ق حســاب االسـت�ثمار الخــاص بــه عــر اإلنرتنــت.
طلــب االســرداد :نمــوذج طلــب االســرداد والــذي يتعــن علــى كل مالــك وحــدات يرغــب فــي اســرداد وحداتــه أن يوقــع طلــب االســرداد وأن يقدمــه
إلــى مديــر الصنــدوق أو أن يقدمــه عــن طري ـ�ق حســاب االس ـت�ثمار الخــاص بــه عــر اإلنرتنــت.
سعر االسرتداد :سعر اسرتداد الوحدات في أي يوم تعامل محسوبا على أساس صافي قيمة الوحدة في يوم التعامل المعني.
تاري ـ�خ اإلقفــال األولــي :التاري ـ�خ الــذي يتوقــف فيــه الصنــدوق عــن قبــول طلبــات االشــراك فــي الوحــدات بسعراالشــراك البالــغ عشــرة (  ) 10ريــاالت
ســعودية للوحــدة.
الســوق الماليــة الســعودية (“تــداول”) :شــركة الســوق الماليــة الســعودية وموقعهــا اإللكرتونــي  www.tadawul.com.saوهــي الجهــة الوحيــدة
المصــرح لهــا بمزاولــة العمــل فــي تــداول األوراق الماليــة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية.
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ال من أشكال القيمة النقدية.
األوراق المالية :أدوات مالية قابلة للتبادل والتداول تحمل شك ً
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حقوق األولوية :أسهم إضافية ،لمساهمي المصدر الحق في االكت�تاب فيها بما يتناسب مع نسب تملكهم.
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أدوات أسواق النقد :صفقات مرابحة وعقود تموي�ل التجارة والتي ت�تسم بسيولتها العالية كونها قصرية األجل (أقل من سنة) وقلة مخاطرها.
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عقــود تموي ـ�ل التجــارة :عقــود تم ّكــن إتمــام معامــات االســترياد والتصديــر للجهــات المختلفــة ،التــي ت�تــداول بكميــات كبــرة مــن المخــزون والســلع
حــول العالــم.
صناديــق أســواق النقــد :صناديــق اس ـت�ثمار هدفهــا الوحيــد االس ـت�ثمار فــي الودائــع واألوراق الماليــة قصــرة األجــل وعقــود تموي ـ�ل التجــارة وفق ـ ًا
لالئحــة صناديــق االس ـت�ثمار.
المؤشــر االسرتشــادي :مؤشــرأس أنــد بــي لألســهم الخليجيــة ذات التوزيعــات المتوافقــة مــع الشــريعة األســامية (S&P GCC Shariah Dividend
 )Indexوهــو المؤشــر الــذي يتــم مــن خاللــه مقارنــة أداء الصنــدوق.
اللجنــة الشــرعية :هــي جهــاز مســتقل مــن الفقهــاء المتخصصيــ�ي فــي فقــه المعامــات الماليــة اإلســامية يقــوم بتوجيــه نشــاطات الصنــدوق
ومراقبتــه واإلشــراف عليــه للت�أكــد مــن التزامــه بالمعايــ�ي الشــرعية.
األسواق الخليجية :األسواق المالية لدول األعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العرب�ية.
أســواق األوراق الماليــة فــي الــدول األخرى(عالميــا)  :أســواق األوراق الماليــة فــي المناطــق الجغرافيــة األخــرى ،والمتمثلــة بأســواق األمــوال
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المتطــورة والناميــة والناشــئة ،والتــي تشــمل :الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،الــدول العرب�ية،أســواق دول جنــوب شــرق اســيا الصــن وهونــج كونــج،
األســواق األوروبيــة ،باكســتان ،الهنــد ،جنــوب أفريقيــا ،الربازي ـ�ل ،تركيــا ،الفلبــن ،وتايالنــد.
صناديــق االسـت�ثمار العقاريــة المتداولــة :هــي صناديــق اسـت�ثمارية عقاريــة مطروحــة وحداتهــا طرحـ ًا عامـ ًا و ُت�تــداول وحداتهــا فــي الســوق الرئيســية،

42

ويتمثــل هدفهــا االســت�ثماري الرئيــس فــي االســت�ثمار فــي عقــارات مطــورة تطويــ�ر ًا إنشــائي ًا ،قابلــة لتحقيــق دخــل دوري وت�أجــري ،وتــوزع نســبة
محــددة مــن صافــي أربــاح الصنــدوق نقــد ًا علــى مالكــي الوحــدات فــي هــذه الصناديــق خــال فــرة عملهــا ،وذلــك بشــكل ســنوي بحــد أدنــى.

47
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صناديق المؤشرات المتداولة( : )ETFsصندوق است�ثماري مشرتك بني مجموعة من المست�ثمري�ن يدرج ويتداول في سوق مالية.
الصكــوك :تعنــي شــهادات الصكــوك التــي يس ـت�ثمر فيهــا الصنــدوق وهــي شــهادات ذات قيمــة متســاوية تمثــل نصيبــا شــائعا غــر مجــزأ فــي ملكيــة

44

أصــول حقيقيــة أو فــي منفعتهــا أو حقــوق امتيــاز أو فــي ملكيــة أصــل لمشــروع معــن يســتوفي المتطلبــات الشــرعية ومــا يرتتــب علــى ذلــك مــن
حقــوق ملكيــة.
أدوات الدخــل الثابــت :هــي أوراق ماليــة مثــل  :أدوات أســواق النقــد والصكــوك ،والصكــوك الحكوميــة متوافقــة مــع المعايـ�ي الشــرعية تمنــح حاملهــا
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عوائــد خــال فــرة أو فــرات مســتقبلية محــددة تصدرهــا الشــركات أو الحكومــات أو الهيئــات العامــة أو المؤسســات العامــة ،وال يدخــل فــي ذلــك
ســندات الديــن.
المرابحــة :بيــع ســلعة بمثــل الثمــن الــذي اشــراها بــه البائــع مــع زيــادة ربــح معلــوم متفــق عليــه ،بنســبة مــن الثمــن أو بمبلــغ مقطــوع ســواء وقعــت
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مــن دون وعــد ســابق وهــي المرابحــة العاديــة ،أو وقعــت بنــاء علــى وعــد بالشــراء مــن الراغــب فــي الحصــول علــى الســلعة عــن طريـ�ق مؤسســة ماليــة
وهــي المرابحــة المصرفيــة.
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المضاربة :شراكة بني طرف أول (مضارب) أو أكرث ،ومؤسسة مالية بحيث يوكل األول الثاني بالعمل والتصرف في ماله لغرض الربح.

48

األوراق المالية المدعومة باألصول :أوراق مالية مدعومة بأصول لها تدفقات إي�رادية متوقعة مثل قروض السيارات وغريها.
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تسجل طلبات الجهات المشاركة من قبل المستشار المالي وذلك لتحديد سعر الطرح.
بناء سجل األوامر :العملية التي فيها
ّ
التغيــ�يات األساســية :تعنــي فيمــا يخــص التغيــ�يات التــي يقرتحهــا مديــر الصنــدوق علــى هــذه الشــروط واألحــكام ووفقــ ًا للمــادة ( )56مــن الئحــة
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صناديــق االسـت�ثمار أي مــن الحــاالت التاليــة )1( :التغيـ�ي المهــم فــي أهــداف الصنــدوق أو طبيعتــه؛ ( )2التغيـ�ي الــذي قــد يكــون لــه أثــر ســلبي وجوهــري
علــى مالكــي الوحــدات أو علــى حقوقهــم فيمــا يتعلــق بالصنــدوق؛ ( )3التغي ـ�ي الــذي يكــون لــه ت�أثــر فــي وضــع المخاطــر للصنــدوق؛ ( )4االنســحاب
الطوعــي لمديــر الصنــدوق مــن منصــب مديــر الصنــدوق؛ ( )5أي حــاالت أخــرى تقررهــا الهيئــة مــن حــن آلخــر وتبلــغ بهــا مديــر الصنــدوق.
التغيـ�يات المهمــة :تعنــي فيمــا يخــص التغيـ�يات التــي يقرتحهــا مديــر الصنــدوق علــى هــذه الشــروط واألحــكام ووفقـ ًا للمــادة ( )57مــن الئحــة صناديــق
االســت�ثمار أي تغيــ�ي ال يعــد تغيــ�ي ًا أساســي ًا ومــن شــأنه أن )1( :يــؤدي فــي المعتــاد إلــى أن يعيــد مالكــي الوحــدات النظــر فــي مشــاركتهم فــي
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الصنــدوق؛ ( )2يــؤدي إلــى زيــادة المدفوعــات مــن أصــول الصنــدوق إلــى مديــر الصنــدوق أو أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق أو تابــع ألي
منهمــا؛ ( )3يقــدم نوع ـ ًا جديــد ًا مــن المدفوعــات تســدد مــن أصــول الصنــدوق؛ ( )4يزيــد بشــكل جوهــري أنــواع المدفوعــات األخــرى التــي تســدد مــن
أصــول الصنــدوق؛ ( )5أي حــاالت أخــرى تقررهــا الهيئــة مــن حــن آلخــر وتبلــغ بهــا مديــر الصنــدوق.
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التغيـ�يات الواجبــة اإلشــعار :تعنــي فيمــا يخــص التغيـ�يات التــي يقرتحهــا مديــر الصنــدوق علــى هــذه الشــروط واألحــكام ووفقـ ًا للمــادة ( )58مــن الئحــة
صناديــق االسـت�ثمار أي تغيـ�ي علــى الشــروط واألحــكام ال يقــع ضمــن تعريــف “التغيـ�يات األساســية” و“التغيـ�يات المهمــة”.

الشروط واألحكام
معلومات عامة
أ .اسم مدير الصندوق ورقم الرتخيص الصادر عن الهيئة
شركة دراية المالية ،الحاصلة على ترخيص من الهيئة برقم ( )27-90810لممارسة نشاط التعامل والحفظ والمشورة وإدارة األصول والرتتيب.

ب .عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق
مركز العليا ،الدور الثاني -شارع العليا العام
ص.ب  286546الرياض 11323
المملكة العرب�ية السعودية
هاتف+966 (11) 299 8000:

ج .عنوان الموقع اإللكرتوني لمدير الصندوق
لمزيد من المعلومات حول مدير الصندوق أو الصندوق ،يرجى زيارة الموقع اإللكرتونيwww.derayah.com :

د .اسم أمني الحفظ ،ورقم ترخيصه الصادر عن الهيئة
شركة البالد المالية وهي شخص اعتباري مرخص له بممارسة نشاط الحفظ ومسجل لدى الهيئة بموجب أحكام الئحة األشخاص
المرخص لهم ،ترخيص رقم (.)08100-37

هـ  .عنوان الموقع اإللكرتوني ألمني الحفظ
الموقع اإللكرتونيwww.albilad-capital.com :

النظام المطبق
إن الصنــدوق ومديــر الصنــدوق خاضعــان لنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة واألنظمــة واللوائــح األخــرى ذات العالقــة المطبقــة فــي المملكــة
العرب�يــة الســعودية.

أهداف صندوق االست�ثمار
أ .وصف ألهداف صندوق االست�ثمار ,بما في ذلك نوع الصندوق
يهــدف الصنــدوق إلــى تنميــة رأس المــال علــى المــدى الطويـ�ل وتوزيــع أربــاح بشــكل دوري مــن خــال االسـت�ثمار بشــكل أساســي فــي األوراق المالية للشــركات
المدرجــة فــي ســوق األوراق الماليــة الســعودية وفــي أســهم الشــركات المدرجــة فــي األســواق الخليجيــة ويشــمل ذلــك الطروحــات األوليــة والثانويــة
وحقــوق األولويــة وصناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة وصناديــق المؤشــرات المتداولــة وأســهم الشــركات المدرجــة فــي الســوق الموازيــة  .كمــا
يهــدف الصنــدوق االس ـت�ثمار فــي أدوات الدخــل الثابــت مثــل :الصكــوك وأدوات أســواق النقــد محلي ـ ًا وخليجي ـ ًا وعالمي ـ ًا .ويهــدف الصنــدوق توزيــع أربــاح علــى
مالكــي الوحــدات فيــه بشــكل نصــف ســنوي.
يجب أن ت�كون كافة است�ثمارات الصندوق متوافقة مع المعاي�ي الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية الخاصة بالصندوق.

ب .سياسات االست�ثمار وممارساته ،بما في ذلك أنواع األصول التي يست�ثمر فيها الصندوق
يتيــح الصنــدوق الفرصــة للمس ـت�ثمري�ن لالس ـت�ثمار بشــكل رئيســي فــي أســهم الشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية ( تــداول) وفــي أســواق
األوراق الماليــة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العرب�يــة وكذلــك فــي حقــوق األولويــة والطروحــات العامــة األوليــة والثانويــة وصناديــق االسـت�ثمار
العقاريــة المتداولــة وأســهم الشــركات المدرجــة فــي الســوق الموازيــة وصناديــق مؤشــرات األســهم والصكــوك المتداولــة المطروحــة طرحــا عامــا والمرخصة
مــن قبــل الهيئــة أو أي جهــة رقابيــة مشــابهة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــوز للصنــدوق االس ـت�ثمار فــي أدوات الدخــل الثابــت مثــل :الصكــوك وأدوات أســواق
النقــد محليـ ًا وخليجيـ ًا وعالميـ ًا.
ســيتم تركيــز اســت�ثمارات الصنــدوق فــي األســهم المتوافقــة مــع المعايــ�ي الشــرعية وفــي صناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة والطروحــات العامــة
األوليــة والثانويــة وحقــوق األولويــة ألســهم الشــركات المدرجــة فــي ســوق األوراق الماليــة الســعودية واألســواق الماليــة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العرب�يــة وصناديــق مؤشــرات األســهم والصكــوك المتداولــة المطروحــة طرحـ ًا عامـ ًا والمرخصــة مــن قبــل الهيئــة أو أي جهــة رقابيــة مشــابهة وأســهم
الشــركات المدرجــة فــي الســوق الموازيــة وأدوات الدخــل الثابــت بمــا فيهــا الصكــوك المحليــة والعالميــة بالعمــات المحليــة والدوليــة وأدوات أســواق النقــد.
يشــمل النطــاق الجغرافــي الســت�ثمارات الصـــندوق فــي األوراق الماليــة المدرجــة فــي ســوق األوراق الماليــة الســـعودية والخليجيــة والعالميــة وذلــك حتــى
( )%100مــن إجمالــي أصــول الصنــدوق.
ال تشــمل سياســة اســت�ثمار الصنــدوق الرتكــز فــي قطاعــات معينــة بــل ســيكون الرتكــز فــي محفظــة مــن أســهم الشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة
الســعودية (تــداول) واألســواق الماليــة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العرب�يــة.
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سيسـت�ثمر الصنــدوق فــي أدوات الدخــل الثابــت المقومــة بالريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي والعمــات األخــرى المتوافقــة مــع المعايـ�ي الشــرعية مثــل:
الصكــوك وتشــمل المرابحــة والمضاربــة باإلضافــة إلــى األوراق الماليــة المدعومــة بأصــول.
كمــا سيســت�ثمر مديــر الصنــدوق بــأدوات أســواق النقــد الموافقــة للمعايــ�ي الشــرعية بشــكل مباشــر حيــث ســيكون االســت�ثمار المباشــر بالريــال الســعودي
مصــدرة مــن قبــل البنــوك العاملــة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية (مــن جهــة واحــدة أو عــدة جهــات) ،وتشــمل هــذه األدوات االس ـت�ثمار فــي
وبــأدوات َ

المرابحــات وعقــود تمويـ�ل التجــارة والتــي ت�تســم بســيولتها العاليــة وقلــة المخاطــر ،والتــي تخضــع إلشــراف البنــك المركــزي الســعودي (ســاما) وحاصلــة بحــد
أدنــى علــى تصنيــف بدرجــة اسـت�ثمارية ( )-BBBمــن وكالــة  Standard & Poor’sللتصنيــف االئ�تمانــي (يعــادل  -BBBمــن وكالــة  Fitchو Baa3مــن وكالــة .)Moody’s
ال يوجــد لــدى مديــر الصنــدوق أي تصنيــف داخلــي لهــذه األدوات.
فــي حالــة عــدم توفــر تصنيــف ائ�تمانــي ألدوات الديــن الثابــت التــي قــد يرغــب مديــر الصنــدوق االسـت�ثمار فيهــا ســيقوم مديــر الصنــدوق بدراســة وتحليــل وتقي�يــم
تلــك األدوات بمــا تشــمله مــن تحليــل ائ�تمانــي للمصــدر ولإلصــدار ذي العالقــة قبــل اتخــاذ القــرار االسـت�ثماري.
كمــا سيس ـت�ثمر الصنــدوق بشــكل غــر مباشــر فــي أدوات أســواق النقــد مــن خــال االس ـت�ثمار فــي وحــدات صناديــق أدوات أســواق النقــد بالريــال الســعودي
المطروحــة وحداتهــا طرحــ ًا عامــ ًا والمرخصــة مــن قبــل الهيئــة التــي ُيصدرهــا أو ســيصدرها مديــر الصنــدوق أو أي مديــر صنــدوق آخــر أو كالهمــا ،وكذلــك

االســت�ثمار فــي صناديــق أدوات الدخــل المتوافقــة مــع معايــ�ي اللجنــة الشــرعية بمــا فــي ذلــك صناديــق الصكــوك وصناديــق مؤشــرات الصكــوك المحليــة
والعالميــة المتداولــة وصناديــق األســهم الســعودية وصناديــق الطروحــات العامــة األوليــة والمرخصــة مــن قبــل الهيئــة ،والمطروحــة طرحــ ًا عامــ ًا فــي
المملكــة مــن قبــل مديــر الصنــدوق أو أي مديــر صنــدوق آخــر أو كالهمــا.
ويمكن تلخيص تركيز است�ثمارات الصندوق كنسبة مئوية من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق كما في الجدول التالي:

نوع االست�ثمار

الحد األدنى

الحد األعلى

%50

%100

أســهم الشــركات الســعودية والخليجيــة المدرجــة فــي األســواق الرئيســية والموازيــة (وتشــمل الطروحــات
العامــة األوليــة والثانويــه وحقــوق األولويــة) وصناديــق االس ـت�ثمار العقاريــة المتداولــة وصناديــق مؤشــرات
األســهم والصكــوك المتداولــة
صناديــق أســواق النقــد ،صفقــات أســواق النقد،الصكــوك وصناديــق الصكــوك المحليــة والعالميــة ،المضاربــة

%0

%50

سيولة نقدية

%0

%50

صناديق است�ثمار أخرى تست�ثمر في أسواق األسهم السعودية و/أو الخليجية

%0

%50

واألوراق الماليــة المدعومــة بأصــول

مدة صندوق االست�ثمار
صندوق است�ثماري عام مفتوح غري محدد المدة وال يوجد تاري�خ استحقاق للصندوق.

قيود /حدود االست�ثمار
يلتــزم مديــر الصنــدوق مــن خــال إدارتــه للصنــدوق بالقيــود والحــدود التــي تفرضهــا الئحــة صناديــق االسـت�ثمار وشــروط وأحــكام الصنــدوق ومذكــرة المعلومــات.
وســوف ت�كــون كافــة اسـت�ثمارات الصنــدوق متوافقــة مــع المعايـ�ي الشــرعية.

العملة
عملة الصـــندوق األساسية هـــي الـــريال الســـعودي .فـــي حالـــة الســـداد بعملـــة أخـــرى غيـــر الريال السعودي ،يقــــوم مــــدير الصــــندوق بــــإجراء التحويــــل الــــازم
وفقــا لســعر الصــرف الســائد المعمــول بــه فــي البنــوك العاملــة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية فــي يــوم التعامــل المعنــي.
هذا ويتحمل المست�ثمر أي تقلب في أسعار الصرف بدون تحمل مدير الصندوق ألية مسؤولية بهذا الصدد.

مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب
و .مدفوعات من أصول الصندوق وطريقة احتسابها
رســوم االشــراك )%2.0( :كحــد أقصــى يتــم دفعهــا مقدمــا ولمــرة واحــدة (تخصــم مــن مبلــغ االشــراك المبدئــي أو االشــراك اإلضافــي الخــاص بــكل مالــك وحــدة)
لصالــح مديــر الصندوق.
أتعــاب اإلدارة :يتقاضــى مديــر الصنــدوق أتعابـ ًا مقابــل إدارة الصنــدوق بواقــع ( )%1.8مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق وســيتم احتســاب أتعــاب اإلدارة يوميـ ًا
ويتــم اقتطاعهــا فــي نهايــة كل شــهر ميــادي.
أتعــاب اللجنــة الشــرعية :ســتحصل اللجنــة علــى إجمالــي أتعــاب ســنوية ثابتــة قدرهــا ( )23,250ريــال ســعودي مقابــل خدماتهــا للصنــدوق وتحســب هــذه األتعــاب
يوميـ ًا ويتــم اقتطاعهــا فــي نهايــة كل ســنة ماليــة مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق.
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مكافــآت أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق المســتقلني :ســوف يحصــل كل عضــو مجلــس إدارة مســتقل علــى مكافــأة قدرهــا ( )10,000ريــال ســعودي عــن كل
اجتمــاع يحضــره وبحــد أقصــى ( )20,000ريــال ســعودي ســنوي ًا لــكل عضــو مســتقل فــي مجلــس إدارة الصنــدوق ويتــم اقتطاعهــا فــي نهايــة كل ســنة ماليــة
مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق علمـ ًا بــأن األعضــاء موظفــي مديــر الصنــدوق (األعضــاء غــر المســتقلني) لــن يتقاضــوا أيــة مكافــآت .وبذلــك يكــون إجمالــي
المكافــأة لــكال العضوي ـ�ن المســتقلني كحــد أقصــى ( )40,000ريــال ســعودي ســنوي ًا.
رســوم أمــن الحفــظ :يتــم احتســاب رســوم أمــن الحفــظ بمعــدل ســنوي ( )%0.03مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق لألســهم الســعودية ولتعامــات صناديــق
أســواق النقــد وأدوات الدخــل الثابــت ،وبحــد أقصــى ( )%0.16مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق لألســهم الخليجيــة .كمــا يســتحق أمــن  الحفــظ رســوم تعامــات
بقيمــة ( )30ريــال للســوق الســعودي ،وإذا اس ـت�ثمر الصنــدوق فــي األســواق الخليجيــة يســتحق أمــن الحفــظ رســوم تعامــات ت ـ�تاوح بــن ( )27و( )49دوالر
حســب الســوق الــذي يسـت�ثمر فيــه الصنــدوق.
بناء على النسب المطلوبة.
هذه الرسوم ال تشمل رسوم التعامل والرسوم النظامية ورسوم األسواق ومراكز اإليداع التي سيتم حسابها
ً

أتعــاب مراجــع الحســابات الخارجــي )30,000( :ريــال ســعودي ســنوي ًا لمراجــع الحســابات الخارجــي لمراجعــة وإصــدار القوائــم الماليــة للصنــدوق ،تحســب هــذه

األتعــاب يومي ـ ًا ويتــم اقتطاعهــا نهايــة كل ســتة أشــهر مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق.
رســوم هيئــة الســوق الماليــة الرقابيــة :رســوم قدرهــا ( )7,500ريــال ســعودي عــن القيــام بمتابعــة اإلفصــاح للصنــدوق وتحســب هــذه الرســوم يومي ـ ًا ويتــم
اقتطاعهــا فــي نهايــة كل ســنة ماليــة مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق تدفــع لهيئــة الســوق الماليــة.
رســوم نشــر بيانــات الصنــدوق علــى موقــع تــداول :مصاريــف الرســوم الناتجــة عــن نشــر معلومــات الصنــدوق فــي موقــع تــداول وتعــادل ( )5,000ريــال ســعودي
وتحســب هــذه الرســوم يوميـ ًا ويتــم اقتطاعهــا فــي نهايــة كل ســنة ماليــة مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق.
رســوم المؤشــر االسرتشــادي )26,250( :ريــال ســعودي عــن حقــوق اســتخدام المؤشــر ( )S&P GCC Shariah Dividend Indexتدفــع لمــزود الخدمــة وهــو شــركة
ســتاندرد أنــد بــورز وتحســب هــذه الرســوم يوميـ ًا ويتــم اقتطاعهــا فــي نهايــة كل ســنة ماليــة مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق.
مصاريف التشغيل األخرى:
يتحمل الصندوق المصاريف التشغيلية واإلدارية التالية والتي تشمل:
 .1مصاريف المصفي في حالة التصفية.
 .2المصاريف المتعلقة بنشر التقاري�ر السنوية.
 .3مصاريف التموي�ل ،بما في ذلك ت�كاليف هيكلة التموي�ل وحصة األرباح في أي عملية تموي�ل ،والرسوم النظامية وأية مصاريف أخرى مسموح بها نظامي َا.
 .4أي مصاريف ت�تعلق بتسجيل الوحدات.
 .5أتعاب مستحقة مقابل تقديم خدمات ت�تعلق بسجل مالكي الوحدات.
 .6أي رسوم أو مصاريف أخرى يتم تحميلها على مالكي الوحدات أو يتم دفعها من أصول الصندوق.
ال يجــوز أن ت�تجــاوز “مصاريــف التشــغيل األخــرى” المذكــورة (ال يتضمــن ذلــك مصاريــف التمويـ�ل المشــار إليهــا فــي البنــد رقــم  3أعــاه) نســبة ( )%0.25ســنوي ًا مــن
صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق علمـ ًا بأنــه ســيتم خصــم المصاريــف الفعليــة فقــط.
جميــع الرســوم والمصاريــف واألتعــاب والت�كاليــف الــواردة فــي الشــروط واألحــكام ومذكــرة المعلومــات (وبالتحديــد فــي هــذه المــادة) المســتحقة الدفــع
لمديــر الصنــدوق أو أي طــرف آخــر وتلــك التــي ســيتم تطبيقهــا أو تعديلهــا الحقــ ًا مــن قبــل مديــر الصنــدوق التشــمل أيــة نــوع ضري�بــة أو رســوم حكوميــة
مطبقــة أو ســيتم تطبيقهــا فــي المملكــة ،ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ضري�بــة القيمــة المضافــة وضري�بــة االســتقطاع ،وسـت�كون تلــك الضري�بــة
و/أو الضرائــب و/أو الرســوم الحكوميــة واجبــة الدفــع مــن قبــل المشــرك بالصنــدوق أو مــن أصــول الصنــدوق كل فيمــا يخصــه حســب االنطبــاق ،وي�جــوز لمديــر
الصنــدوق خصــم تلــك الضرائــب و/أو الرســوم الحكوميــة مــن النقــد الموجــود فــي حســاب المس ـت�ثمر أو أصــول الصنــدوق حســب االنطبــاق.

ز .الصفقات المفروضة على االشرتاك واالسرتداد ونقل الملكية
الحــد األدنــى لالشــراك فــي الصنــدوق هــو( )5,000ريــال ســـعودي .والحـــد األدنـــى لالشـــراك اإلضافــي هـــو ( )1,000ريــال ســـعودي .يتوجــب علــى المسـت�ثمري�ن
االحتفــاظ بالحـــد األدنـــى للرصـــيد وهـــو مبلـــغ ( )1,000ريــال ســـعودي وفــي حــال رغــب أحــد المسـت�ثمري�ن فــي اســرداد عــدد مــن وحداتــه وكان ذلــك االســرداد
سيتســبب فــي انخفــاض قيمــة الرصيــد عــن الحــد األدنــى فإنــه يجــوز لمديــر الصنــدوق أن يقــوم باســرداد كافــة وحــدات ذلــك المسـت�ثمر فــي الصنــدوق .وال يقبــل
مديــر الصنــدوق أي اشــراكات غــر نقديــة فــي الصنــدوق.
رســوم االشــراك :يســتقطع مديــر الصنــدوق رســوما بحــد أقصــى  %2مــن قيمــة االشــراك تدفــع عنــد كل عمليــة اشــراك جديــد أو اشــراك إضافــي ولمديــر
الصنــدوق الحــق فــي التنــازل عنهــا أو جــزء منهــا وفقـ ًا لتقديــره علمــا بــأن رســوم االشــراك ال تشــمل ضري�بــة القيمــة المضافــة والتــي ســيدفعها المسـت�ثمر
بشــكل منفصــل وفقــا للنســب التــي ينــص عليهــا نظــام ضري�بــة القيمــة المضافــة .ويتــم اسـت�ثمار صافــي المبلــغ فــي الصنــدوق بعــد اقتطــاع رســوم االشــراك.
رسوم االسرتداد أو االسرتداد المبكر :ال يوجد أي رسوم اسرتداد أو رسوم اسرتداد مبكر.

ح .العموالت الخاصة
يحــق لمديــر الصنــدوق مــع مراعــاة الضوابــط الشــرعية أن يــرم ترتيبــات عمولــة خاصــة ت�كــون محصــورة فــي ســلع وخدمــات قــد يحصــل عليهــا مديــر الصنــدوق
علــى أن ت�كــون متعلقــة بتنفيــذ صفقــات نيابــة عــن صنــدوق االس ـت�ثمار أو بتقديــم أبحــاث لمصلحــة الصنــدوق وفقــا لالئحــة األشــخاص المرخــص لهــم.
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التقويم والتسعري
و .تقويم أصول الصندوق
يتم تحديد قيمة إجمالي األصول للصندوق بواسطة مدير الصندوق في كل يوم تقويم كالتالي:
 .1األســهم المدرجــة فــي األســواق الماليــة :ســيتم تحديــد قيمــة اسـت�ثمارات الصنــدوق فــي هــذه األســهم علــى أســاس ســعر آخــر صفقــة تمــت فــي الســوق.
إذا كانــت األوراق الماليــة معلقــة ،فســيتم تقويمهــا وفقـ ًا آلخــر ســعر قبــل التعليــق ،إال إذا كان هنــاك دليــل قاطــع عــل أن قيمــة هــذه األوراق الماليــة قــد
انخفضــت عــن الســعر المعلــق.
 .2الطروحات العامة األولية :سيتم تقويمها في الفرتة ما بني االكت�تاب وتداول الورقة المالية ذات العالقة بناء على سعر االكت�تاب.
 .3حقوق األولوية :سيتم تحديد قيمة حقوق األولوية حسب الفرق بني سعر آخر إغالق للورقة المالية وسعر الطرح.
 .4المرابحات :سوف تقوم على أساس القيمة اإلسمية باإلضافة لألرباح المستلمة حتى تاري�خ التقويم.
 .5صناديق االست�ثمار :سيتم تقويمها حسب آخر سعر وحدة معلن ألغراض التقويم لتلك الصناديق.
 .6النقــد :ســوف يشــمل مجمــوع أصــول الصنــدوق أيضــا علــى النقــد المتوفــر واألربــاح المســتحقة مــن الشــركات المسـت�ثمر بهــا إضافــة إلــى األربــاح المســتلمة
مــن المرابحــات.
 .7الصكــوك واألوراق المدعومــة بأصــول والمضاربــة :ســوف يتــم تقويمهــا علــى أســاس ســعر اإلقفــال مضافـ ًا إليهــا األربــاح المســتحقة حتــى يــوم التقويــم.
وفــي حــال االسـت�ثمار الصكــوك أو األوراق الماليــة المدعومــة بأصــول أو المضاربــة غــر المدرجــة فــي األســواق الماليــة فســيتم احتســابها بســعر الت�كلفــة
باإلضافــة لألربــاح المســتحقة حتــى تاريـ�خ التقويــم.
ـاء علــى الطــرق والقواعــد التــي يوافــق عليهــا
 .8أي اسـت�ثمار آخــر للصنــدوق :ســيتم تقويمــه علــى أســاس القيمــة العادلــة التــي يحددهــا مديــر الصنــدوق بنـ ً
أمــن الحفــظ وبعــد التحقــق منهــا مــن قبــل المحاســب القانونــي للصنــدوق.

وسيتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق بطرح إجمالي مطلوبات الصندوق من إجمالي قيمة أصوله ،وذلك على النحو التالي:
 .1خصــم المصاريــف الثابتــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :مصاريــف التعامــل ومكافــآت أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق ورســوم مراجــع الحســابات والمصاريــف
والرســوم األخــرى المذكــورة فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
 .2خصم رسوم الحفظ من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الثابتة .
 .3خصم أتعاب االدارة من إجمالي أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الثابتة ورسوم الحفظ.

ز .عدد نقاط التقويم وت�كرارها
يتــم تقويــم وحــدات الصنــدوق وحســاب صافــي قيمــة األصــول بنهايــة يومــي عمــل االثنــن والخميــس مــن كل أســبوع حســب توقيــت المملكــة العرب�يــة
الســعودية ،وعندمــا ال يكــون أي مــن تلــك األيــام يــوم عمــل فــإن التقويــم ســيكون فــي نهايــة يــوم العمــل التالــي.

ح .سيتم اتخاذ اإلجراءات التالية في حالة الخطأ في التقويم والتسعري الخاطئ
 .1سيقوم مدير الصندوق بتوثيق ذلك.
 .2سيقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات المتضرري�ن (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقني) عن جميع أخطاء التقويم أو التسعري دون ت�أخري.
 .3ســيقوم مديــر الصنــدوق بإبــاغ الهيئــة فــورا عــن أي خطــأ فــي التقويــم أو التســعري يشــكل مــا نســبته ( )0.5%أو أكــر مــن ســعر الوحــدة ،واإلفصــاح عنــه ذلــك
فــور ًا فــي الموقــع اإللكرتونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكرتونــي للســوق وفــي التقاريـ�ر المعــدة لمالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق وفقــا للمــادة
( )71مــن الئحــة صناديــق االسـت�ثمار.
 .4سيقوم مدير الصندوق بتقديم ملخص بجميع أخطاء التقويم والتسعري (إن وجدت) ضمن تقاري�ره للهيئة وفق ًا للمادة ( )72من الئحة صناديق االست�ثمار.

ط .طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشرتاك واالسرتداد
 .1يتم تقويم أصول الصندوق بإستخراج إجمالي أصول الصندوق ناقصا التزامات الصندوق والمصاريف المسـتحقة والرسوم من إجمالي قيمة أصول الصندوق.
 .2تحدد قيمة الوحدة بقسمة صافي أصول الصندوق أعاله على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم التقويم ذي العالقة.

ي.مكان ووقت نشر سعر الوحدة وت�كرارها
سـت�كون أســعار الوحــدات متاحــة فــي يــوم العمــل التالــي ليــوم التقويــم عنــد الســاعة  4مســاء حســب توقيــت المملكــة العرب�يــة الســعودية مجانـ ًا فــي الموقــع
اإللكرتونــي للســوق الماليــة (تــداول)  www.tadawul.com.saوالموقــع اإللكرتونــي لمديــر الصنــدوق . www.derayah.com
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التعامالت
أ .مسؤوليات مدير الصندوق بشأن طلبات االشرتاك واالسرتداد
يجــب علــى طالــب االشــراك أو االســرداد فــي الصنــدوق إكمــال اإلجــراءات الالزمــة عــن طريـ�ق تعبئــة نمــوذج االشــراك أو االســرداد الخــاص بــكل عمليــة علــى
حــدة مــع تقديمهــا بالوقــت المناســب أو عــن طريـ�ق تنفيــذ العمليــة (اشرتاك/اســرداد) عــن طريـ�ق إدخــال األمــر مــن خــال الموقــع اإللكرتونــي لمديــر الصنــدوق.
إن الموعــد النهائــي لتقديــم طلــب االشــراك أو االســرداد مــن المسـت�ثمري�ن هــو الســاعة الرابعــة عصــر ًا مــن يــوم العمــل الــذي يســبق مباشــرة يــوم التعامــل
حتــى يتــم تنفيــذ الطلــب فــي يــوم تعامــل محــدد .وفــي حــال التنقــل بــن الصناديــق التابعــة لمديــر الصنــدوق ســيتوجب االلتــزام بنفــس إجــراءات االشــراك وذلــك
بتعبئــة نمــوذج اشــراك أو اســرداد جديــد حســب اإلجــراءات الموضحــة أعــاه.
يتحمــل مديــر الصنــدوق مســؤولية تطبيــق إجــراءات (اعــرف عميلــك) وإجــراءات (مكافحــة غســل األمــوال وتمويـ�ل اإلرهــاب) ويحتفــظ بحقــه المطلــق فــي طلــب
المزيــد ممــا يثبــت هويــة المشــرك أو الشــخص أو الكيــان الــذي يقــوم المشــرك بطلــب شــراء الوحــدات نيابــة عنــه و/أو مصــدر األمــوال .وفــي حــال فشــل
المشــرك فــي اســتيفاء هــذه الطلبــات ،يحــق لمديــر الصنــدوق رفــض االشــراك وســيقوم مديــر الصنــدوق بإعــادة مبلــغ االشــراك إضافــة إلــى رســوم االشــراك
لحســاب العميــل االس ـت�ثماري لــدى درايــة الماليــة.

ب .أقصى فرتة زمنية بني تسلم طلب االسرتداد ودفع عوائد االست�ثمار لمالك الوحدات
ســوف يتــم تحوي ـ�ل مبلــغ االســرداد مــن حســاب االســرداد للصنــدوق إلــى حســاب العميــل االس ـت�ثماري لــدى مديــر الصنــدوق قبــل نهايــة العمــل فــي اليــوم
الثالــث التالــي لنقطــة التقويــم الــذي تــم فيــه تحديــد ســعر االســرداد .وســيتم ســداد مبالــغ االســرداد بعملــة الريــال الســعودي.

ج .قيود التعامل في وحدات الصندوق
 .1مدير الصندوق ملتزم خالل إدارته للصندوق االست�ثمار بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االست�ثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
 .2الحــد األدنــى لالشــراك المبدئــي للمشــرك فــي الصنــدوق هــو( )5,000ريــال ســعودي .ويمكــن إجــراء اشــراكات إضافيــة بحــد أدنــى قــدره ( )1,000ريــال
ســعودي لــكل طلــب اشــراك إضافــي .الحــد األدنــى للرصيــد هــو( )1,000ريــال ســعودي.
 .3وفــي حالــة وجــود طلــب مــن شــأنه أن يقلــل مــن اسـت�ثمارات مالــك الوحــدات فــي الصنــدوق بمبلــغ أقــل مــن ( )1,000ريــال ســعودي ،فــإن مديــر الصنــدوق
لــه الحــق فــي اســرداد كامــل المبلــغ المس ـت�ثمر بــه وقيــده فــي حســاب مالــك الوحــدات.

د .الحاالت التي يؤجل معاها التعامل في الوحدات أو يعلق ،واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت
يجــوز لمديــر الصنــدوق ت�أجيــل تنفيــذ أي طلــب اســرداد مــن الصنــدوق حتــى يــوم التعامــل التالــي فــي حــال تــم تعليــق التعامــل فــي الســوق أو أحــد األســواق
التــي يس ـت�ثمر فيهــا الصنــدوق جزءكبــر مــن أصولــه أو فــي الحــاالت التــي يصعــب فيهــا تقويــم أو بيــع األوراق الماليــة التــي يس ـت�ثمر فيهــا الصنــدوق أو إذا
بلــغ إجمالــي نســبة جميــع طلبــات االســرداد لمالكــي الوحــدات فــي أي يــوم تعامــل ٪ 10أو أكــر مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق .ســيتم التعامــل مــع طلبــات
االســرداد المؤجلــة بالنســبة والتناســب فــي أقــرب يــوم تعامــل ،وســيقوم مديــر الصنــدوق بدفــع عائــدات االســرداد إلــى مالكــي الوحــدات فــي أقــرب فرصــة
ممكنــة عمليــا متصرفــا بحســن نيــة.

يعلق مدير الصندوق التعامل في وحدات الصندوق في الحاالت التالية:
 .1طلب من هيئة السوق المالية لتعليق االشرتاك واالسرتداد في الصندوق
 .2إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصلحة مالكي الوحدات
 .3إذا علــق التعامــل فــي الســوق الرئيســة التــي يتــم فيهــا التعامــل فــي األوراق الماليــة أو األصــول األخــرى التــي يملكهــا الصنــدوق ،إمــا بشــكل عــام أو
بالنســبة إلــى أصــول الصنــدوق التــي يــرى مديــر الصنــدوق بشــكل معقــول أنهــا جوهريــة لصافــي قيمــة أصــول الصنــدوق

اإلجراءات التي سيتخذها مدير الصندوق في حال علق التعامل في وحدات الصندوق:
 .1الت�أكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمربرة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات
 .2مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمني الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة
 .3إشــعار الهيئــة ومالكــي الوحــدات فــور انتهــاء التعليــق بالطريقــة نفســها المســتخدمة فــي اإلشــعار عــن التعليــق واإلفصــاح عــن ذلــك فــي الموقــع
اإللكرتونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكرتونــي للســوق

رفض طلبات االشرتاك:
يحــق لمديــر الصنــدوق وفق ـ ًا لتقديــره المبنــي علــى أنظمــة ولوائــح هيئــة الســوق الماليــة أو أي توجيهــات مــن جهــات تنظيميــة حكوميــة أخــرى برفــض أي
اشــراك للوحــدات .وفــي تلــك الحالــة ،ســيتم إعــادة مبلــغ االشــراك بــدون دخــل مكتســب أو رســوم مختصمــة فــي غضــون ثالثــة أيــام عمــل مــن تاري ـ�خ الرفــض.
ويحتفــظ مديــر الصنــدوق بحــق مشــاركة المعلومــات ذات الصلــة بالمس ـت�ثمري�ن مــع أمــن الحفــظ ألغــراض تلبيــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة وإجــراءات مكافحــة
غســل األمــوال وتمويـ�ل اإلرهــاب .كمــا يحــق لمديــر الصنــدوق رفــض أي طلــب اشــراك إذا كان قبولــه مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى مخالفــة أنظمــة ولوائــح هيئــة
الســوق الماليــة.

هـ  .اختيار طلبات االسرتداد التي ستؤجل
فــي حــال تــم ت�أجيــل عمليــات االســرداد ،ســيتبع مديــر الصنــدوق إجــراءات عادلــة ومنصفــة عنــد اختيــار طلبــات االســرداد المطلــوب ت�أجيلهــا وذلــك وفقــا
لمتطلبــات المــادة ( )61مــن الئحــة صناديــق االســت�ثمار “ت�أجيــل عمليــات االســرداد”.
إن طلبــات االســرداد التــي لــم يتــم تلبيتهــا فــي أي يــوم تعامــل لألســباب الســابق ذكرهــا ،س ـت�كون لهــا األولويــة علــى طلبــات االســرداد الجديــدة فــي يــوم
التعامــل التالــي .وبخــاف ذلــك ،ســوف يتــم تنفيــذ عمليــات االســرداد علــى أســاس تناســبي .وبعــد إتمــام عمليــة االســرداد ،يتســلم المسـت�ثمر ت�أكيــد ًا يحتــوي
علــى التفاصيــل الكاملــة للعمليــة.
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و .األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات الى اشخاص آخري�ن
يخضــع نقــل ملكيــة الوحــدات إلــى مس ـت�ثمري�ن آخري ـ�ن إلــى نظــام هيئــة الســوق الماليــة ولوائحهــا التنفيذيــة واللوائــح األخــرى ذات العالقــة المطبقــة فــي
المملكــة العرب�يــة الســعودية.

ز .است�ثمار مدير الصندوق
يجـــوز لدرايــة الماليــة بصفتهــا مديــر ًا للصنــدوق و/أو أي مــن تابعيــه االشــراك فـــي الصنــدوق ابتــداء مــن طرحــه ويحتفــظ مديــر الصنــدوق بحقــه فــي تخفـــيض
قيمــة مشــاركته فــي الصنــدوق تدري�جي ـ ًا للمســتوى الــذي يعتــر مناســب ًا .وينطبــق علــى اشــراك مديــر الصنــدوق وتابعيــه مــا ينطبــق علــى مــاك الوحــدات
اآلخري ـ�ن فــي الصنــدوق.
وســيفصح مديــر الصنــدوق عــن تفاصيــل اســت�ثماراته فــي وحــدات الصنــدوق ،وذلــك بنهايــة كل ربــع ســنة ميالديــة فــي موقعــه اإللكرتونــي والموقــع
اإللكرتونــي للســوق وكذلــك فــي التقاريــ�ر التــي يعدهــا مديــر الصنــدوق وفــق المــادة ( )71مــن هــذه الئحــة صناديــق االســت�ثمار.

ح .الموعد النهائي لتقديم طلبات االشرتاك واالسرتداد في أي يوم تعامل
إن الموعــد النهائــي لتقديــم طلــب االشــراك أو االســرداد مــن المس ـت�ثمري�ن هــو بنهايــة الســاعة الرابعــة عصــر ًا مــن يــوم العمــل الــذي يســبق مباشــرة يــوم
التعامــل .وفــي حالــة اســتالم الطلــب مــن قبــل مديــر الصنــدوق بعــد الموعــد النهائــي ســوف يتــم التعامــل معــه علــى أنــه طلــب تــم تقديمــه فــي يــوم التعامــل
التالــي ،وفــي حــال تقديــم الطلــب قبــل نهايــة يــوم العمــل الــذي يســبق مباشــرة يــوم التعامــل ولكــن تــم اســتالم األمــوال بعــد الموعــد ســالف الذكــر فــإن ذلــك
الطلــب أيضـ َا ســوف يتــم التعامــل معــه علــى أنــه طلــب تــم تقديمــه فــي يــوم التعامــل التالــي ويتــم االحتفــاظ باألمــوال فــي حســاب بــدون احتســاب عمولــة إلــى
أن يتــم اســتخدامها لتنفيــذ االشــراك.
وفــي حالــة اســتالم طلــب االســرداد مــن قبــل مديــر الصنــدوق بعــد نهايــة يــوم العمــل الــذي يســبق يــوم التعامــل للصنــدوق ،ســوف يتــم التعامــل معــه علــى أنــه
طلــب تــم تقديمــه فــي يــوم التعامــل التالــي .فــي حــال كان يــوم التعامــل يــوم عطلــة رســمية فســيتم تنفيــذ طلبــات االشــراك أو االســرداد فــي يــوم التعامــل
التالــي علــى أن يكــون يــوم عمــل.

ط .إجراءات تقديم طلبات االشرتاك في الوحدات واسرتدادها
يجــب علــى طالــب االشــراك فــي الصنــدوق أو طالــب االســرداد أن يكمــل اإلجــراءات الالزمــة عــن طريـ�ق تعبئــة نمــوذج االشــراك أو االســرداد الخــاص بــكل عمليــة
علــى حــدة مــع تقديمهــا بالوقــت المناســب أو تنفــذ العمليــة (اشــراك أو اســرداد) عــن طريـ�ق إدخــال األمــر مــن خــال الموقــع اإللكرتونــي لمديــر الصنــدوق .
وفــي حــال التنقــل بــن الصناديــق التابعــة لمديــر الصنــدوق ســيتوجب االلتــزام بنفــس إجــراءات االشــراك واالســرداد وذلــك بتعبئــة نمــوذج اشــراك أو اســرداد
جديــد لــكل صنــدوق حســب اإلجــراءات الموضحــة أعــاه .وعلــى هــذا األســاس ،يتــم تنفيــذ عمليــة االســرداد ،ثــم ت�تــم عمليــة االشــراك الخــاص بالصنــدوق اآلخــر.
يتحمــل مديــر الصنــدوق مســؤولية تطبيــق إجــراءات (اعــرف عميلــك) وإجــراءات (مكافحــة غســل االمــوال وتمويـ�ل اإلرهــاب) ويحتفــظ بحقــه المطلــق فــي طلــب
المزيــد ممــا يثبــت هويــة المشــرك أو الشــخص أو الكيــان الــذي يقــوم المشــرك بطلــب شــراء الوحــدات نيابــة عنــه و/أو مصــدر األمــوال .وفــي حــال فشــل
المشــرك فــي اســتيفاء هــذه الطلبــات ،يحــق لمديــر الصنــدوق رفــض االشــراك وســيقوم مديــر الصنــدوق بإعــادة مبلــغ االشــراك إضافــة إلــى رســوم االشــراك
لحســاب العميــل االس ـت�ثماري لــدى درايــة الماليــة.

ي.الحد األدنى لقيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشرتاك فيها او نقلها او اسرتدادها
الحــد األدنــى لالشــراك المبدئــي للمشــرك فــي الصنــدوق هــو ( )5,000ريــال ســعودي .ويمكــن إجــراء اشــراكات إضافيــة بحــد أدنــى قــدره ( )1,000ريــال ســعودي
لــكل طلــب اشــراك إضافــي .الحــد األدنــى للرصيــد هــو ( )1,000ريــال ســعودي .ال يوجــد ســقف لمبالــغ االشــراك فــي الصنــدوق خــال فــرة االشــراك األوليــة.
وفــي حالــة وجــود طلــب مــن شــأنه أن يقلــل مــن اسـت�ثمارات مالــك الوحــدات فــي الصنــدوق إلــى مبلــغ أقــل مــن ( )1,000ريــال ســعودي ،فــإن مديــر الصنــدوق
لــه الحــق فــي اســرداد كامــل المبلــغ المسـت�ثمر بــه وقيــده فــي حســاب مالــك الوحــدات.

ك.الحد األدنى المطلوب جمعه خالل فرتة الطرح األولى ومدى ت�أثري عدم الوصول إلى ذلك الحد األدنى في الصندوق
الحد األدنى المطلوب لبدء عمل الصندوق هـو  1مليون ريال سعودي.
سيباشــر الصنــدوق أعمالــه فــي التاريـ�خ الــذي يوافــق عليــه مجلــس إدارة الصنــدوق (والــذي قــد يكــون قبــل انتهــاء فــرة الطــرح األولــي) وذلــك بعــد جمــع مبلــغ
ال يقــل عــن ( )1,000,000ريــال ســعودي بشــكل اشــراك بوحــدات الصنــدوق خــال فــرة الطــرح األولــي .وفــي حــال عــدم جمــع مبلــغ ( )1,000,000ريــال ســعودي
بشــكل اشــراك بوحــدات الصنــدوق ،ســيقوم مديــر الصنــدوق بإلغــاء طــرح الصنــدوق ورد كافــة المبالــغ التــي تــم دفعهــا مــن قبــل المسـت�ثمري�ن دون حســم.

ل .بيان اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  10مالي�ي ريال سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق
سيقوم مدير الصندوق باتخاد االجراءت التصحيحية االزمة وإشعار الهيئة فورا في حال انخفاض قيمة أصول الصندوق ألقل من  10مالين ريال سعودي.
علمــا بأنــه حســب تعميــم الهيئــة الصــادر فــي  1442/05/08هـــ (الموافــق  2020/12/29م)  ،تــم إعفــاء مــدراء الصناديــق مــن هــذا المتطلــب حتــى تاري ـ�خ صــدور
الئحــة صناديــق االس ـت�ثمار المعدلــة ونفاذهــا.

54

سياسة التوزيع
أ .توزيع األرباح
ســيقوم الصنــدوق بتوزيــع أربــاح علــى مالكــي وحــدات الصنــدوق والتــي هــي عبــارة عــن األربــاح النقديــة الموزعــة مــن االسـت�ثمار فــي األوراق الماليــة أو أي
أربــاح رأســمالية محققــة.

ب .تاري�خ التوزيع التقري�بي
ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح النقديــة ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﻣﺮﺗﺎن فــي اﻟﺴﻨﺔ (بمعــدل كل  6أشــهر ميالديــة) ﺧﻼل عشــرة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ بالمملكــة ﻣﻦ نهايــة ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳ�ﻞ
ونهايــة ﺷﻬﺮ أكتوبــر .توزيــع األربــاح الرأســمالية (إن وجــدت) ليــس إلزاميــ ًا وإنمــا تخضــع لتقديــر مديــر الصنــدوق.

ج .توزيع األرباح
يقوم مدير الصندوق بإيداع التوزيعات في الحسابات االست�ثمارية الخاصة بمالكي الوحدات المسجلة لدى مدير الصندوق.

تقديم التقاري�ر إلى مالكي الوحدات
أ .المعلومات المتعلقة بالتقاري�ر المالية
 .1ســيعد مديــر الصنــدوق التقاريـ�ر الســنوية (بمــا فــي ذالــك القوائــم الماليــة الســنوية المراجعــة) والتقاريـ�ر الســنوية الموجــزة والتقاريـ�ر األوليــة وتقديمهــا
الــى مالكــي الوحــدات عنــد الطلــب دون مقابــل.
 .2ســيتم إتاحــة التقاريـ�ر الســنوية لمالكــي الوحــدات وللجمهــور خــال مــدة ال ت�تجــاوز ( )70يومــا مــن نهايــة فــرة التقريـ�ر .يقــوم مديــر الصنــدوق بإرســال هــذه
التقاريـ�ر لمالكــي الوحــدات حســب عناوينهــم الربيديــة اإللكرتونيــة المســجلة فـــي ســجل مالكــي الوحــدات لديــه.
 .3ســيعد مديــر الصنــدوق التقاري ـ�ر األوليــة لمالكــي الوحــدات وإتاحتهــا للجمهــور خــال ( )35يوم ـ ًا مــن نهايــة الفــرة .يقــوم مديــر الصنــدوق بإرســال هــذه
التقاريــ�ر لمالكــي الوحــدات حســب عناوينهــم الربيديــة اإللكرتونيــة المســجلة فــي ســجل مالكــي الوحــدات لديــه.
 .4ســوف يتســـلم كل مالــك وحــدة ،كل ثالثــة أشــهر كحــد أعلــى ،تقريـ�ر ًا يوضــح مــا يلــي :اسـت�ثمارات الصنــدوق ،وأداء الصــــندوق خــال فتــــرة التقريـ�ر ،وصافــي
قيمــة أصــول الصنــدوق ،وعــدد وقيمــة الوحــدات التــي يمتلكهــا كل مالــك وحــدة ،وســجل بالصفقــات لــكل مالــك علــى حــده .يقــوم مديــر الصنــدوق بإرســال
هــذه التقاري ـ�ر لمالكــي الوحــدات حســـب عناوينهــم الربيديــة اإللكرتونيــة المســجلة فــي ســجل مالكــي الوحــدات لديــه.

ب .أماكن ووسائل إتاحة تقاري�ر الصندوق
ُتـــتاح التقاري�رالســنوية للصنــدوق بمــا فــي ذلــك القوائــم الماليــة فــي الموقــع اإللكرتونــي لمديــر الصنــدوق  www.Derayah.comوالموقــع اإللكرتونــي
للســوق الماليــة الســعودية (تــداول) .www.tadawul.com.sa

ج .وسائل تزويد مالكي وحدات بالقوائم المالية السنوية
ُتـــتاح القوائــم الماليــة الســنوية للصنــدوق بمــا فــي ذلــك القوائــم الماليــة الســنوية المراجعــة الخاصــة بالصنــدوق لمالكــي الوحــدات وللمســت�ثمري�ن
المحتملــن بــدون مقابــل علــى الموقــع اإللكرتونــي لمديــر الصنــدوق  www.Derayah.comوالموقــع اإللكرتونــي للســوق الماليــة الســعودية (تــداول)
. www.tadawul.com.sa

سجل مالكي الوحدات
يعــد مديــر الصنــدوق مســؤوال عــن إعــداد ســجل محــدث لمالكــي الوحــدات وفق ـ ًا لمتطلبــات الئحــة صناديــق االس ـت�ثمار وســيقوم بحفظــه فــي المملكــة .يتــم
إتاحــة ســجل مالكــي الوحــدات إلــى أي مالــك للوحــدات مجانــ ًا عنــد الطلــب (علــى أن يظهــر ذلــك الملخــص جميــع المعلومــات المرتبطــة بمالــك الوحــدات
المعنــى فقــط)
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اجتماع مالكي وحدات الصندوق
أ .الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات
 .1طلب مدير الصندوق اجتماع لمالكي وحدات الصندوق.
 .2طلب مكتوب من أمني الحفظ لمدير الصندوق.
 .3طلب كتابي من مالك أو أكرث من مالكي الوحدات الذين يمكلون مجتمعني أو منفردين أكرث من ()%25على األقل من قيمة وحدات الصندوق.

ب .إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لماكي الوحدات
ـاء علــى طلــب مجلــس إدارة الصنــدوق ،أو مقــدم مــن أمــن الحفــظ ،أو مــن يملــك ( )%25علــى
 .1يجــب علــى مديــر الصنــدوق تلبيــة هــذه الطلبــات فــي حــال كان بنـ ً
األقــل مــن قيمــة وحــدات الصنــدوق مجتمعــن أو منفرديــن.

 .2ســيقوم مديــر الصنــدوق بدعــوة مــاك الوحــدات فــي الصنــدوق وذالــك عــن طريــ�ق اإلعــان فــي موقعــة اإللكرتونــي والموقــع اإللكرتونــي للســوق.
وبإرســال إشــعار كتابــي إلــى جميــع مالكــي الوحــدات وأمــن الحفــظ قبــل ( )10أيــام عــل األقــل مــن االجتمــاع وبمــدة ال تزيــد عــن ( )21يومـ ًا قبــل االجتمــاع حيــث
ســيتم تحديــد تاري ـ�خ االجتمــاع ومكانــه ووقتــه والقــرارات المقرتحــة وســيتم إرســال إشــعار ًا بذلــك إلــى الهيئــة.
 .3يكون االجتماع صحيح ًا ومكتمل النصاب في حال حضر لالجتماع عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعني( )%25على األقل من قيمة وحدات الصندوق.
 .4إذا لــم يســتوفي النصــاب ،ســيقوم مديــر الصنــدوق بالدعــوة الجتمــاع ثانــي وذلــك عــن طريــ�ق اإلعــان فــي موقعــة اإللكرتونــي والموقــع اإللكرتونــي
للســوق .وســيقوم مديــر الصنــدوق بإرســال إشــعار كتابــي إلــى جميــع مالكــي الوحــدات وأمــن الحفــظ قبــل موعــد االجتمــاع الثانــي بمــدة ال تقــل عــن ()5
ـد االجتمــاع الثانــي صحيح ـ ًا أي ـ ًا كانــت نســبة الوحــدات الممثلــة فــي االجتمــاع.
ويعـ ّ
أيــامُ .

ج .طريقة تصويت مالكي الوحدات
 .1يحق لكل مالك وحدات تعي�ي وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.
 .2يحق لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد على كل وحدة يمتلكها في الصندوق.
 .3يجوز عقد اجتماع مالكي الوحدات واالشرتاك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفق ًا لضوابط التي تضعها الهيئة.

حقوق مالكي الوحدات
 .1الحصول على نموذج ت�أكيد االشرتاك في الصندوق.
 .2الحصول ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ محدثة ﻣﻦ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق وﻣﺬﻛﺮة المعلومات ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ العرب�ية وﺑﺪون مقابل.
ﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ( )71ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺻﻨﺎدﻳﻖ
 .3الحصــول ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳ�ﺮ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت الخاصــة ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ورد فــي الفقــرة ( )11ﻣﻦ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق وو
ً
اﻻﺳﺘ�ﺜﻤﺎر” ﺗقديــم التقاريــ�ر إلــى ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات”.
 .4إشــعار مالكــي الوحــدات بــأي تغيـ�يات مهمــة أو واجبــة اإلشــعار فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق ومذكــرة المعلومــات وإرســال ملخــص بهــذا التغيـ�ي قبــل
ســريانه وفقــا لنوعــه وحســب المــدة المحــددة فــي الئحــة صناديــق االس ـت�ثمار.
 .5الحصول ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮار ﺻﻨﺪوق ﻋﺎدي ﻋﻠﻰ أي ﺗﻐي�ي أﺳﺎﺳﻲ في ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق وﻣﺬﻛﺮة المعلومات.
 .6إدارة أصول الصندوق بما يحقق أقصى مصلحة لمالكي الوحدات وفق ًا لشروط وأحكام الصندوق والئحة صناديق االست�ثمار.
 .7وضع إجراءات اتخاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ الجوانب اإلدارية للصندوق.
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺮﺳﻮم واﻷﺗﻌﺎب الفعلية وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أداء اﻟﺼﻨﺪوق عند طلبها.
 .8الحصول ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ محدثة ﻣﻦ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق وﻣﺬﻛﺮة المعلومات
ً
 .9الحصــول علــى التقاريـ�ر الســنوية الموجــزة واألوليــة المعــدة مــن قبــل مديــر الصنــدوق عنــد الطلــب (علمــا بأنهــا سـت�كون متوفــرة فــي الموقــع اإللكرتونــي
لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكرتونــي للســوق الماليــة الســعودية (تــداول)).
 .10الحصول على بيان سجل الوحدات السنوي الخاص باالست�ثمار المالي في وحدات الصندوق بما في ذالك جميع الحركات التي تمت على الوحدات.
 .11إشــعار مالكــي الوحــدات كتابيـ ًا فــي حــال رغبــة مديــر الصنــدوق فــي إنهــاء الصنــدوق قبــل مــدة ال تقــل عــن ( )21يومـ ًا مــن التاريـ�خ المزمــع إنهــاء الصنــدوق
فيــه دون اإلخــال بشــروط وأحــكام الصنــدوق.
 .12دﻓﻊ ﻋﻮاﺋﺪ االسرتداد ﺧﻼل اﻟفرتة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ المنصوص عليها في ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق وفي ﻻﺋﺤﺔ ﺻﻨﺎدﻳﻖ االست�ثمار.
 .13اسرتداد مالكي الوحدات لوحداتهم قبل سريان أي تغي�ي منهم دون فرض أي رسوم اسرتداد.
 .14الدعــوة إلــى عقــد اجتمــاع مالكــي الوحــدات وممارســة حقوقــه المرتبطــة بالوحــدات بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر حقــوق التصويــت فــي
اجتمــاع مالكــي الوحــدات.
 .15أي ﺣﻘﻮق أﺧﺮى لمالكــي اﻟﻮﺣﺪات ﺗﻘﺮﻫﺎ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ مجلــس ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق الماليــة واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﺑالمملكــة اﻟﻌﺮﺑ�ﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼقــة.
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مسؤولية مالكي الوحدات
	.1ﻻ ُﻳﻘﺪم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق أي ﺗﻌﻬﺪ أو ﺿﻤﺎن ﻷداء أو ربحية ﻷي اﺳﺘ�ﺜﻤﺎر ﻣﺪار في اﻟﺼﻨﺪوق وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﺗﺒﻌﻴﺔ

ﻷي انخفــاض فــي ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘ�ﺜﻤﺎرات المــدارة أو انخفــاض فــي أﺻﻮل اﻟﺼﻨﺪوق ﺑاﺳﺘ�ﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ الحــاالت الناتجــة ﻋﻦ اإلهمــال الجســيم أو اﻟﺘﻌﺪي أو اﻟتقصــر.

	.2ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺧﺴﺎرة ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻮﺣﺪات ﻻﺳﺘ�ﺜﻤﺎرﻩ في اﻟﺼﻨﺪوق أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ،ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻮﺣﺪات ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ دﻳﻮن واﻟﺘﺰاﻣﺎت الصندوق.
 .3فــي حــال عــدم ﻗﻴﺎم ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﺑﺘﺰوﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻟﻌﻨﻮان الربيــدي و/أو اإللكرتونــي وﺑﻴﺎﻧﺎت االﺗﺼﺎل اﻷﺧﺮى اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﻓﺒﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا ﻳﻮاﻓﻖ
ﻣﺎﻟكــي اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠى تجنيــب ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق وإﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻳﺘﻨﺎزل عــن جميــع ﺣﻘﻮﻗﻪ وأي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻧﺎﺷﺌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
أو غري ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﺰوﻳﺪ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻮﺣﺪات ﺑﻜﺸﻒ الحســاب واﻹﺷﻌﺎرات بما فيها إﺷﻌﺎرات ﻛﺸﻮﻓﺎت الحســاب المتعلقة ﺑﺎﺳﺘ�ﺜﻤﺎراتهم أو أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
أﺧﺮى ﺗ�ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘ�ﺜﻤﺎرات أو ﺗﻠﻚ التــي ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻗﺪرة ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﺮد أو اﻟﺘ�ﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ المعلومــات أو ﺗﺼﺤﻴﺢ أﻳﺔ أﺧﻄﺎء ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ فــي
كشــف الحســاب أو أيــة معلومــة أخــرى.
ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟقوانــن ﺳﻠﻄﺔ غــر المملكــة اﻟﻌﺮﺑ�ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ يتعــن ﻋﻠﻴﻪ أن يخضــع ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮانــن دون أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي اﻟﺘﺰام
 .4إذا ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻮﺣﺪات
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺪوق أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق.

خصائص الوحدات
ت�تبع جميع الوحدات لفئة واحدة تمثل كل وحدة حصة نسبية في الصندوق مماثلة لكل وحدة أخرى في نفس الفئة.

التغريات في شروط وأحكام الصندوق
يجــوز لمديــر الصنــدوق وفقـ ًا لتقديــره تعديــل هــذه الشــروط واألحــكام فــي أي وقــت بعــد الحصــول علــى موافقــة اللجنــة الشــرعية ومجلــس إدارة الصنــدوق
(ملتزمـ ًا بمــا ورد باألحــكام المنظمــة لتغيـ�ي شــروط وأحــكام الصنــدوق والموافقــات واإلشــعارات المحــددة بموجــب الئحــة صناديــق االسـت�ثمار).
وتختلف أنواع الموافقات الالزمة في هذه التغريات بإختالف نوع التعديالت في الشروط واألحكام بالصيغ التالية:
 .1ســيقوم مديــر الصنــدوق بالحصــول علــى موافقــة الهيئــة بعــد الحصــول علــى موافقــة اللجنــة الشــرعية ومالكــي الوحدات علــى التغي�ي األساســي المقرتح
عــن طري ـ�ق إصــدار قــرار صنــدوق عــادي “حســب تعريــف التغي ـ�يات األساســية فــي المــادة ( )56مــن الئحــة صناديــق االس ـت�ثمار” .كمــا ســيتم إشــعار مالكــي
الوحــدات واإلفصــاح عــن تفاصيــل التغيــ�يات األساســية فــي الموقــع اإللكرتونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكرتونــي للســوق الماليــة الســعودية
(تــداول) وذلــك قبــل  10أيــام مــن ســريان التغيـ�ي .كمــا ســيقوم مديــر الصنــدوق ببيــان تفاصيــل هــذه التغيـ�يات األساســة فــي تقاريـ�ر الصنــدوق التــي يعدهــا
مديــر الصنــدوق وفقــا للمــادة ( )71مــن الئحــة صناديــق االستشــمار .ويحــق لمالكــي الوحــدات اســرداد وحداتهــم قبــل ســريان أي تغيـ�ي أساســي دون فــرض
أي رســوم إن وجــدت.
 .2ســيقوم مديــر الصنــدوق بإشــعار الهيئــة ومالكــي الوحــدات كتابي ـ ًا بــأي تغــرات مهمــة “حســب تعريــف التغي ـ�يات المهمــة فــي المــادة (  ) 57مــن الئحــة
صناديــق االسـت�ثمار”.وي�جب أال تقــل فــرة اإلشــعار عــن  21يومـ ًا قبــل اليــوم المحــدد مــن قبــل مديــر الصنــدوق لســريان هــذا التغيـ�ي .كمــا ســيتم اإلفصــاح عــن
هــذه التغيـ�يات فــي الموقــع اإللكرتونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكرتونــي للســوق الماليــة الســعودية (تــداول) أو بالطريقــة التــي تحددهــا الهيئــة
وذلــك قبــل  10أيــام مــن ســريان التغي ـ�ي  .كمــا ســيقوم مديــر الصنــدوق ببيــان تفاصيــل هــذه التغي ـ�يات المهمــة فــي تقاري ـ�ر الصنــدوق التــي يعدهــا مديــر
الصنــدوق وفقــا للمــادة ( )71مــن الئحــة صناديــق االستشــمار .ويحــق لمالكــي الوحــدات اســرداد وحداتهــم قبــل ســريان أي تغي ـ�ي مهــم دون فــرض أي
رســوم إن وجــدت.
 .3ســيقوم مديــر الصنــدوق بإشــعار الهيئــة ومالكــي الوحــدات كتابيـ ًا بــأي تغــرات واجبــة اإلشــعار “حســب تعريــف التغيـ�ي واجــب اإلشــعار فــي المــادة ( )58مــن
الئحــة صناديــق االسـت�ثمار” وذلــك قبــل  8أيــام مــن ســريان هــذا التغيـ�ي .كمــا ســيتم اإلفصــاح عــن هــذه التغيـ�يات فــي الموقــع اإللكرتونــي لمديــر الصنــدوق
والموقــع اإللكرتونــي للســوق الماليــة الســعودية (تــداول) وذلــك خــال  21يــوم مــن ســريان التغي ـ�ي .كمــا ســيقوم مديــر الصنــدوق ببيــان تفاصيــل هــذه
التغيـ�يات الواجبــة اإلشــعار فــي تقاريـ�ر الصنــدوق التــي يعدهــا مديــر الصنــدوق وفقــا للمــادة ( )71مــن الئحــة صناديــق االستشــمار.

إنهاء الصندوق
إذا رغــب مديــر الصنــدوق فــي إنهــاء الصنــدوق ،فيجــب عليــه إشــعار الهيئــة ومالكــي الوحــدات قبــل التاريـ�خ المزمــع إنهــاء الصنــدوق فيــه بمــدة التقــل عــن ()21
يــوم عمــل.
أمــا فــي حــال رأى مديــر الصنــدوق بــأن قيمــة أصــول الصنــدوق تحــت اإلدارة غــر كافيــة لتســوغ اســتمرار عمــل الصنــدوق أو إذا كانت هناك أســباب أخــرى متصلة
بــأي تغيـ�ي فــي األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة أو غريهــا مــن الظــروف التــي يــرى مديــر الصنــدوق حســب تقديــرة أنهــا أســبابا مناســبة إلنهــاء الصنــدوق ،فإنــه
يجــب علــى مديــر الصنــدوق إنهــاء الصنــدوق فــور حــدوث أحــد هــذه األســباب وإشــعار الهيئــة ومالكــي الوحــدات بذلــك كتابيـ ًا خــال ( )5أيــام عمــل مــن وقــوع أحــد
هــذه األســباب التــي ت�توجــب إنهــاء الصنــدوق.
كما سيعلن مدير الصندوق في موقعة اإللكرتوني وموقع السوق المالية السعودية (تداول) عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته.
بعــد انتهــاء مــدة اإلشــعار ،ســيتم تسـي�يل أصــول الصنــدوق والوفــاء بالتزاماتــه وتوزيــع باقــي المحصــات علــى مالكــي الوحــدات وفقـ ًا لنســبة الوحــدات التــي
يملكونهــا مــن إجمالــي الوحــدات .ثــم ت�تــم إزالــة معلومــات الصنــدوق مــن موقــع مديــر الصنــدوق وتــداول.
في حالة بـــدء تصـــفية الصـــندوق ،فإنه لـــن يـــتم عمـــل أي توزيعـــات على مالكي الوحدات مـــا لـــم يـــتم تصـــفية كافـــة أصـــول الصـــندوق واستالم حصـيلة التصـفية
بواســـطة مـــدير الصنــدوق أو أي مصــف يتــم تعي�ينــه.
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مدير الصندوق
أ .مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته
يقــدم مديــر الصنــدوق بموجــب الرتخيــص المشــار إليــه فــي المــادة ( .1أ ) أعــاه ،خدمــات إدارة األصــول ،الحفــظ ،التعامــل كأصيــل ،التعامــل كوكيــل ،والمشــورة
ال بذاتــه عــن
فــي األوراق الماليــة والرتتيــب .وبالنســبة للصنــدوق ،يتولــى مديــر الصنــدوق مهــام وشــؤون إدارة وتشــغيل الصنــدوق بصفتــه كيانـ ًا ماليـ ًا مســتق ً
أصــول مديــر الصنــدوق ،وذلــك وفقــا لألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة ووفقــا لمصلحــة مالكــي الوحــدات  ،ويقــوم مديــر الصنــدوق بمــا يلــي:
 .1يلتــزم مديــر الصنــدوق بجميــع المبــادئ والواجبــات التــي نصــت عليهــا الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم بمــا فــي ذلــك واجــب األمانــة تجــاه مالكــي الوحــدات،
والــذي يتضمــن العمــل بمــا يحقــق مصالحهــم وبــذل الحــرص المعقــول.
 .2تحديد السياسات واألحكام واللوائح التي تحكم عمليات الصندوق وفق ًا لألهداف الواردة في شروط وأحكام الصندوق.
 .3وضع إجراءات اتخاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ أعمال الصندوق.
 .4إبالغ الهيئة عن أي حدث أو تطور جوهري قد يؤثر في عمل الصندوق.
 .5االلتزام بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة ذات العالقة بعمل الصندوق.
 .6إدارة أصول الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا للشروط واألحكام.
 .7الت�أكد من سالمة العقود التي يتم إبرامها لمصلحة الصندوق.
 .8التواصــل والمتابعــة والمراجعــة مــع أي طــرف ثالــث يتــم ت�كليفــه بــأداء أي أعمــال ت�تعلــق بالصنــدوق ويتحمــل مديــر الصنــدوق المســؤولية الماليــة عــن
خســائر الصنــدوق الناتجــة عــن األخطــاء التــي تحصــل بســبب إهمالــه الجســيم وســلوكه المتعمــد.
 .9يطبق مدير الصندوق برنامج المطابقة وااللتزام لكل صندوق است�ثمار يديره ،وأن يزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.
 .10عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق.
 .11طرح وحدات الصندوق.

ب .بيان حقوق مدير الصندوق في تعي�ي مدير صندوق من الباطن
يجــوز لمديــر الصنــدوق ت�كليــف طــرف ثالــث أو أكــر أو أي مــن تابعيــه للعمــل مديــر ًا للصنــدوق مــن الباطــن ألي صنــدوق اسـت�ثمار يديــره مديــر الصنــدوق .ويدفــع
مديــر الصنــدوق أتعــاب ومصاريــف أي مديــر للصنــدوق مــن الباطــن مــن مــوارده الخاصــة.

ج .بيان األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق او استبداله
للهيئــة عــزل مديــر الصنــدوق فيمــا يتعلــق بصنــدوق اسـت�ثماري محــدد واتخــاذ أي إجــراء تــراه مناســب ًا لتعيـ�ي مديــر صنــدوق بديــل لذلــك الصنــدوق أو اتخــاذ أي
تدبــر آخــر تــراه مناســب ًا ،وذلــك فــي حــال وقــوع أي مــن الحــاالت اآلتيــة:
 .1توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.
 .2إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
 .3تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط اإلدارة.
 .4إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  -بشكل تراه الهيئة جوهري ًا -بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.
 .5وفــاة مديــر المحفظــة االس ـت�ثمارية الــذي يديــر أصــول صنــدوق االس ـت�ثمار أو عجــزه أو اســتقالته مــع عــدم وجــود شــخص اخــر مســجل لــدى مديــر الصنــدوق
قــادر علــى إدارة أصــول صنــدوق االس ـت�ثمار أو أصــول الصناديــق التــي يديرهــا مديــر المحفظــة.
بناء على أسس معقولة -أنها ذات أهمية جوهرية.
 .6أي حالة أخرى ترى الهيئة -
ً

أمني الحفظ
أ .مهام أمني الحفظ وواجباته ومسؤولياته
ال عــن التزاماتــه وفقــا ألحــكام الئحــة صناديــق االسـت�ثمار ســواء أدى مســؤولياته بشــكل مباشــر أم كلــف بهــا طرفـ ًا ثالثـ ًا بموجــب لوائــح
ُيعــد أمــن الحفــظ مســؤو ً

ال تجــاه مديــر الصنــدوق ومالكــي الوحــدات عــن خســائر الصنــدوق الناجمــة عــن احتيالــه
ويعــد أمــن الحفــظ مســؤو ً
صناديــق االسـت�ثمار واألشــخاص المرخــص لهــمُ ،
وإهمالــه أو ســوء تصرفــه أو تقصــره المتعمــد ،وتشــمل واجباتــه ومســؤولياته علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،مايلــي:

 .1ت�أسيس الشركة ذات الغرض الخاص.
 .2تعي�ي ممثل يقرتحه مدير الصندوق ليتصرف بصفته مدير ًا عام ًا للشركة ذات الغرض الخاص.
 .3حيازة األصول من خالل الشركة ذات الغرض الخاص على سبيل األمانه والحفظ التام ولصالح الصندوق.
 .4االحتفاظ بمستندات ووثائق الصندوق من ملكية األصول وغريها من المستندات الثبوتية ومنها مستندات تملك األسهم في الشركات.
 .5التعهد بفصل أصول الصندوق عن أي أصول أخرى تخص أمني الحفظ.
 .6تسليم مدير الصندوق أو أي شخص يعينه ،صور من الوثائق المطلوبة بحسب اتفاقية الحفظ المربمة مع مدير الصندوق.
 .7التعاون الكلي مع طلبات مراجعي الحسابات وغريهم من مستشاري الصندوق ومدير الصندوق.
 .8يجــب علــى أمــن الحفــظ تنفيــذ التزاماتــه المنصــوص عليهــا بموجــب اتفاقيــة الحفــظ ،وبموجــب مــا تضمنتــه أحــكام البــاب الســابع مــن الئحــة األشــخاص
المرخــص لهــم بــكل عنايــة واهتمــام والحــرص المحــرف والمهنــي المتخصــص فــي تقديــم خدمــات أمــن الحفــظ.
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ب .حق أمني الحفظ في تعي�ي أمني حفظ من الباطن
يجــوز ألمــن الحفــظ ت�كليــف طــرف ثالــث أو أكــر أو أي مــن تابعــه بالعمــل أمين ـ ًا للحفــظ مــن الباطــن ألي صنــدوق اس ـت�ثمار يتولــى حفــظ أصولــه .ويدفــع أمــن
الحفــظ أتعــاب ومصاريــف أي أمــن حفــظ مــن الباطــن مــن مــوارده الخاصــة.

ج .األحكام المنظمة لعزل أمني الحفظ أو استبداله
يحق للهيئة عزل أمني الحفظ أو استبداله واتخاذ أي إجراء تراه مناسب ًا في حالة وقوع أي من الحاالت التالية:
 .1توقف أمني الحفظ عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.
 .2إلغاء ترخيص أمني الحفظ في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
 .3تقديم طلب إلى الهيئة من أمني الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة.
 .4إذا رأت الهيئة أن أمني الحفظ قد أخل  -بشكل تراه جوهري ًا -بالتزام النظام أو لوائحة التنفيذية.
بناء على أسس معقولة -أنها ذات أهمية جوهرية.
 .5أي حالة أخرى ترى هيئة سوق المالية -
ً
يحق لمدير الصندوق عزل أمني الحفظ أو استبدالة واتخاذ أي إجراء تراه مناسب ًا وفقا لما يلي:
 .1يجــوز لمديــر الصنــدوق عــزل أمــن الحفــظ بموجــب إشــعار كتابــي إذا رأى  -بشــكل معقــول -أن عــزل أمــن الحفــظ فــي مصلحــة مالكــي الوحــدات وي�جــب إشــعار
الهيئــة ومالكــي الوحــدات بذلــك فــور ًا وبشــكل كتابــي.
 .2اإلفصاح فور ًا في الموقع اإللكرتوني لمدير الصندوق والموقع اإللكرتوني للسوق المالية السعودية (تداول) عن قيامه بعزل أمني الحفظ.
ا لــه خــال ( )30يــوم مــن تاريـ�خ اســتالم أمــن الحفــظ المعــزول اإلشــعار الكتابــي .وعلــى أمــن الحفــظ المعــزول
 .3فــي حالــة عــزل أمــن الحفــظ ،يجــب تعــن بديـ ً
التعــاون بشــكل كامــل فــي نقــل المســؤوليات وأصــول الصنــدوق الــى أمــن الحفــظ الجديــد.

المحاسب القانوني
أ .اسم المحاسب القانوني لصندوق االست�ثمار
شركة ابراهيم البسام وعبدالمحسن النمر محاسبون قانونيون ()PKF

ب .بيان مهام المحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته
يقــوم المحاســب القانونــي بإعــداد ومراجعــة القوائــم الماليــة للصنــدوق وفقـ ًا لمعايـ�ي المحاســبة والمراجعــة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبني
القانونيـ�ي ،وبحســب مــا هــو منصــوص عليهــا فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق.

ج .األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني لصندوق االست�ثمار
يجــب علــى مجلــس إدارة الصنــدوق أن يرفــض تعيـ�ي المحاســب القانونــي أو أن يوجــه مديــر الصنــدوق بتغيـ�ي المحاســب القانونــي المعــن فــي أي مــن الحــاالت
اآلتيــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
 .1إذا قــرر مديــر الصنــدوق أو مجلــس إدارة الصنــدوق أن المحاســب القانونــي ال يملــك المؤهــات والخــرات والمــوارد الكافيــة لت�أديــة مهــام المراجعــة
بشــكل مــرض.
 .2وجود إدعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهني للمحاسب القانوني ،ت�تعلق بت�أدية مهامه.
 .3إذا طلبت الهيئة وفق ًا لتقديرها المحض تغي�يالمحاسب القانوني المعني للصندوق.
 .4إذا لم يعد المحاسب القانوني للصندوق مستقال.

أصول الصندوق
أ .يقــوم أمــن الحفــظ بحفــظ أصــول الصنــدوق لصالــح مالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق .وال تعتــر هــذه االصــول ملــك ًا ألمــن الحفــظ وليــس لــه الحــق التصــرف
بهــا إال وفق ـ ًا لشــروط وأحــكام هــذا الصنــدوق.
ب .سيلتزم أمني الحفظ بفصل أصول الصندوق عن أصوله وأصول عمالئه األخري�ن.
ج .أن جميــع أصــول الصنــدوق مملوكــة بشــكل جماعــي لمالكــي الوحــدات ملكيــة مشــاعة .وأنــه ليــس هنالــك أي مصلحــة أو مطالبــة لمديــر الصنــدوق أو مديــر
الصنــدوق مــن الباطــن أو ألمــن الحفــظ أو أمــن الحفــظ مــن الباطــن أو مقــدم المشــورة أو المــوزع فيمــا يتعلــق بأصــول الصنــدوق .إال إذا كان مديــر الصنــدوق
أو مديــر الصنــدوق مــن الباطــن أو أمــن الحفــظ أو أمــن الحفــظ مــن الباطــن أو مقــدم المشــورة أو المــوزع مالــك ًا لوحــدات الصنــدوق وذلــك فــي حــدود
ملكيتــه ،أو كان مســموح ًا بهــذه المطالبــات بموجــب أحــكام الئحــة صناديــق االس ـت�ثمار وأفصــح عنهــا فــي هــذه الشــروط واألحــكام أو مذكــرة المعلومــات.

59

إقرار مالكي الوحدات
يقــر مالــك الوحــدة بأنــه اطلــع علــى الشــروط واألحــكام هــذه الخاصــة بالصنــدوق ومذكــرة المعلومــات وملخــص المعلومــات الرئيســية الخاصــة بالصنــدوق ،كمــا
يقــر بموافقتــه علــى خصائــص الوحــدات التــي إشــرك فيهــا.
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