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 صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية )الصندوق(

ابط الشرعية للصندوق( افق مع الضو  )صندوق عام مفتوح متو

 

 " مذكرة الشروط واألحكام"

 مدير الصندوق 

 الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق املالية )سدكو كابيتال(

 
 أمين الحفظ

 الفرنس ي كابيتالشركة السعودي 

 

افق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل  تم  اعتماد صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية على انه صندوق استثمار متو

. الهيئة الشرعية للصندوق   

لالئحة صناديق االستثمار،  تخضع هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسية وكافة الوثائق األخرى 

.وتكون محدثة ومعدلة وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن الصندوق   

يلزم على املستثمر ضرورة قراءة كافة هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسية وكافة الوثائق املتعلقة 

. بالصندوق   

اكه في أي وحدة من وحدات صندوق املؤشر املتداول وط وأحكام الصندوق وقستثمر على شر تم توقيع امل -  ،بلها عند اشتر

في التي تعكس التغييرات   )صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية( هذه هي النسخة املعدلة من شروط وأحكام

افق   م11/10/2020املرسل إلى الهيئة بتاريخ خطابنا حسب  مجلس إدارة الصندوق    .  ه1442/ 24/02املو

افق  2020/ 10/آخر تحديث  هـ تاريخ( 1437/6/11/ ) م ( 2016/3/20)إصدار الشروط واألحكام تاريخ  - م املو

 ه.  1442/ 02/ 24

افقة هيئة السوق املالية على تأسيس الصندوق وإصدار الوحدات ) ت  -  . ـ( ه1437/6/11) /م ( 2016/3/20اريخ مو

 

 

 سامر أبوعكر                                                                                                       سلطان سكر                                        

 الرئيس التنفيذي                                 رئيس املطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال                                            
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 هام شعارإ

( مدير الصندوق ) كابيتال(الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق املالية )سدكو التي بموجبها تلتزم  هذه الشروط واألحكام

 بين مدير الصندوق واملشترك. واألحكام وملحقاتها االتفاقيةاالستثمار للمشتركين، وتشكل هذه الشروط  إدارة خدماتبتقديم 

 

  شروط واألحكامالتعد هذه و 
ً
 ملزما

ً
 يقانونمستندا

ً
 وبموجبها سوف يقدم مدير الصندوق الخدمات إلى املشتركين. ،يحكم األساس ا

 

وهو صندوق استثماري مفتوح ومؤسس في اململكة العربية السعودية، صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية )الصندوق(

 ألحكام الئحة صناديق االستثمار، ويدار من قبل مدير الصندوق 
ً
 .االستثمار الشرعيةضوابط وفقا ل طبقا

 

قبل اتخاذ قرار  مع مذكرة املعلومات وجميع املستندات ذات الصلة شروط واألحكاميتوجب على املشتركين املحتملين قراءة هذه الو 

باالستثمار في الصندوق دون اعتبار آراء مدير الصندوق توصية لشراء وحدات الصندوق، كما يتوجب عليهم معرفة أن درجة مخاطرة 

ضمن   (10املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق )فقرة رقم يوجد تفصيل عن مخاطر الصندوق في فقرة عالية ) دوق تعتبرالصن

االستثمار في الصندوق، بما في ذلك بهم قبل  الخاصة  الفحوص الالزمة  املحتملين إجراء  وعلى جميع املشتركين   (.شروط واألحكامالهذه  

مستشاريهم بالرجوع الى . وُينصح املستثمرون في الصندوق  املزايا واملخاطر التي تنطوي عليها عملية االستثمارالتعرف على كافة 

وذلك بخصوص    ، ومديري البنوك، واملستشارين القانونيين و/أو املحاسبين،والزكاة  الضرائب ومستشاري  املهنيين، ومديري الثروات،  

 شراء وحدات في الصندوق، واالستحواذ عليها والتصرف بها.

 

ويؤكد حسب علمه واعتقاده، بعد  واألحكام،شروط العن دقة املعلومات الواردة في هذه  الكاملةاملسؤولية يتحمل مدير الصندوق و 

شروط واألحكام  الوقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه   ةإجراء جميع الدراسات املمكنة إلى الحد املعقول، أنه ال توجد أي

 .مضلله أو غير صحيحة بهاإفادة واردة  ةإلى جعل أي

 
، وال تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو شروط واألحكامالولية عن محتويات هذه ئمس ةتتحمل هيئة السوق املالية أي وعليه ال

أو عن االعتماد شروط واألحكام الخسارة تنتج عما ورد في هذه  ةولية مهما كانت عن أيئمس ةاكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي
 .منهاعلى أي جزء 

 
م 20/3/2016ه املوافق 11/6/1437هيئة السوق املالية على طرح وحـدات هـذا الصـندوق في تاريخ مجلس  صدرت موافقة 
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 دليل الصندوق 
 
 

 اسم الصندوق 
 صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية )الصندوق(

 
 مدير الصندوق 

 "(.سدكو كابيتالالشركة السعودية لإلقتصاد والتنمية لألوراق املالية )"

 11157-37رقم السوق املالية  هيئةترخيص 

 الطابق الثاني  – البرج الجنوبي

 أسواق البحر األحمر 

 8وابة والب 7بين البوابة 

 13396ص.ب 

 21493جدة 

 اململكة العربية السعودية 

 +  966 12  690 6555هاتف: 

 + 966 12 690 6599فاكس: 

www.sedcocapital.com 

 
 

   ةداريوالخدمات ال  أمين الحفظ
 شركة السعودي الفرنس ي كابيتال 
 (37-11153)ترخيص هيئة السوق املالية رقم.

 طريق امللك فهد 749الرياض 

 )تقاطع شارع األمير محمد بن عبدالعزيز )شارع التحلية

 11426الرياض  23454ص.ب 

  + 966 11 282 6666 هاتف:

    + 966 11 282 6743 الفاكس:

www.sfc.sa 

 
 مراجع الحسابات 
 "كيه بي إم جي" الفوزان والسدحانشركة 

 55078ص.ب 

 21534جدة 

 اململكة العربية السعودية. 

 + 966 12 658 1616هاتف:

 + 966 12 605 0597فاكس:

www.KPMG.com 
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 ملخص الصندوق 

 الريال السعودي الصندوق  عملة

 مرتفع املخاطرة املخاطرة درجة

اتيجية  االستثمار في أسهم الشركات املدرجة في سوق األسهم السعودي باالضافة الى  الرئيسية االستثمار إستر

وعمان والكويت السعودية واالمارات وقطر  االستثمار في الطروحات االولية في

، "(دول الشرق األوسط وشمال أفريقياومصر وتونس و املغرب )"واالردن والبحرين 

  .االستثمار الشرعيةضوابط بما يتفق مع 

املحلي االسالمي )العائد الكلي( رمزه:  مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي مرجع األداء

SPSHDSADT 

 ريال سعودي  50،000 لالشتراك األدنى الحد

 ريال سعودي  10،000 الضافي لالشتراك األدنى الحد

 لالسترداد  األدنى الحد

 

 

 ريال سعودي  10،000

 ريال سعودي  50،000 الحد األدنى لرصيد االستثمار املحتفظ به

 كل يوم عمل  االسترداد و االشتراك طلبات قبول  أيام

 االشتراك موعد الستالم طلبات آخر

 واالسترداد 

 الساعة الرابعة مساًء بتوقيت اململكة العربية السعودية في يوم التعامل

اليوم الذي يتم فيه تحديد صافي سعر الوحدة. وهو كل يوم إثنين وأربعاء على أن يكونا    التقويم/التعامل أيام

 يومي عمل 

  

 املستردة الوحدات قيمة دفع موعد

 للمشتركين

قبل اقفال العمل في اليوم الثالث التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تعديد سعر 

  االسترداد

 من قيمة اإلشتراك األولي واألضافي وتدفع مقدمأ %2ز ما ال يتجاو  االشتراك رسوم

   %0.75 الصندوق  إدارة أتعاب
ً
 .يتم احتسابها سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق وتدفع شهريا

حقق مدير الصندوق أداء افضل من  إذا %20 يدفع الصندوق رسوم أداء بنسبة رسوم األداء

 يحسب كالتالي: معدل الحاجز والذي

 الحاجز. ومعدل ضرب الفرق بين أداء الصندوق  20%

 بحيث أن:

 التعديل في مستوى األداء وفرق تكون مكونة من أتعاب أساسية  •

الصندوق أو يطرح منها  إدارة يضاف فرق التعديل في مستوى األداء الى أتعاب •

الحاجز. على   ومعدل بالنسبة والتناسب، وذلك بناًء على مقارنة أداء الصندوق 

 . 0أن ال ينخفض مجموع فرق التعديل وأتعاب إدارة الصندوق عن 
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، في نهاية السنة املاليةيتم احتساب رسوم االداء بشكل ربع سنوي وتدفع  •

ة املالية التالية أو عند استرداد ويستحق مدير الصندوق رسوم األداء في السن

 قيمة الوحدات.

تحسب رسوم االداء للسنة املالية االولى بشكل ربع سنوي من تاريخ انطالق  •

تدفع بعد  م ولكن2016ديسمبر  31الصندوق الى آخر السنة املالية املنتهية في 

مالية شهرا من تاريخ االنطالق، ومن ثم تدفع الرسوم بعد انتهاء كل سنة    12مرور  

 للصندوق. 

 

  %0.10 رسوم أمين الحفظ والخدمات الدارية
ً
وبحد ادنى   يتم احتسابها سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق وتدفع شهريا

 .ريال سعودي سنويا. 100.000يساوي 

 يوم عمل من االشتراك. 30من صافي قيمة الوحدات املستردة خالل  %1.00 االسترداد املبكر رسوم

 م  2016مايو  25 بدء عمل الصندوق  تاريخ

 ريال سعودي  100 الطرح بداية عند الوحدة سعر

حسابه في يوم العمل الثالث قبل األخير ويتم معدل الحاجز يتغير كل سنة تقويمية  معدل الحاجز

 ( كالتالي:0من شهر ديسمبر من السنة التقويمية السابقة )سنة 

 

 شهرا + معدل التضخم 12معدل الحاجز= سايبد 

 

 %7.5والحد األعلى  %2.5الحد األدنى ملعدل الحاجز 
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 تعريفاتال

 سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية )الصندوق(صندوق  الصندوق 

 الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق املالية )سدكو كابيتال( مدير الصندوق 

شركة محاسبين قانونيين وفق ما  ةيأو أشركة "كيه بي إم جي" الفوزان والسدحان  مراجع الحسابات

 . آخرإلى قد يعينه مدير الصندوق من وقت 

، 2005-83-1هيئة السوق املالية، بموجب القرار رقم  مجلس    الئحة الصادرة عن  ال الئحة األشخاص املرخص لهم

م(، وفق ما يتم تعديله أو إعادة  28/06/2005هـ )املوافق 21/05/1426وتاريخ 

 . خرآإلى تشريعه من وقت 

 أليام العمل الرسمية  يوم عمل
ً
 لسوق األسهم السعوديأي يوم عمل في اململكة طبقا

إجراءات معرفة   ( مبدأ1)  : والتي تتمثل في،  مستوف ملتطلبات االستثمار  مستثمر  كل عميلال

 من تأكدال( متطلبات عمليات 3). ( متطلبات مكافحة غسل األموال2) .العميل

املالءمة التي يجريها مدير الصندوق، بما في ذلك قبول العميل كمستثمر من جانب 

 .مدير الصندوق 

من هذه   3تاريخ بدء الصندوق في قبول طلبات االشتراك كما هو مبين في املادة  تاريخ البدء

 . شروط واألحكامال

لتقديم خدمات أمين الحفظ والخدمات اإلدارية،    شركة السعودي الفرنس ي كابيتال   ةداريوالخدمات ال  أمين الحفظ

النقد الخاص بالصندوق وحساب صافي قيمة و  تسجال الوالتي تشمل االحتفاظ ب

 .شروط واألحكاممن هذه ال 16كما هو مبين في املادة أخرى وخدمات األصول 

والترتيب لجميع عمليات اإلشتراك   ،وحدات في الصندوق السجل مالكي االحتفاظ ب مالكي الوحداتسجل عمليات 

 . واالسترداد املتعلقة بالوحدات، وإعداد بيان حيازات مالكي الوحدات

- 219-1الئحة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم ال االستثمارصناديق الئحة 

و كما يتم تعديله من وقت أم 24/12/2006هـ املوافق 3/12/1427م بتاريخ 2006

 . آخرإلى 

 .هيئة السوق املالية هيئةال

 .شروط واألحكاممن هذه ال 27قيمة أصول الصندوق كما هو مبين في املادة  صافي قيمة األصول 

 لهذه  الصندوق  م لبيع وحداتاالطرح الع الطرح
ً
 .شروط واألحكامالطبقا

ويتم تنفيذ الطلب في يوم التعامل م عمل يتم فيه استالم طلب االسترداد، أي يو  سترداداال يوم 

 التالي.
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 .للمملكة العربية السعودية الريال العربي السعودي وهو العملة الرسمية  سعوديالريال ال

ابط االستثمار الشرعية املعتمدة من الهيئة الشرعية للشركة   للصندوق  الشرعية ضوابط االستثمار ضو

والتي یتم بناء علیھا   السعودية لإلقتصاد والتنمية لألوراق املالية )سدكو كابيتال(

كما هو محدد في تحدید الشركات املؤھلة لالستثمار فیھا من قبل الصندوق، 

 .جدول "أ"ال

من هذه الشروط   21في املادة على النحو املبين  لصندوق دير ا ملالهيئة الشرعية  الهيئة الشرعية

 واألحكام

اقب الشرعي  على النحو   الشركة السعودية لإلقتصاد والتنمية لألوراق املالية )"سدكو كابيتال"(  املر

 من هذه الشروط واألحكام 21املبين في املادة 

، عند قبوله من والذي يعتبرمقدار املساهمة املالية ملالك وحدات،  نموذج يبين نموذج االشتراك واالسترداد

 من الناحية القانونية، وي
ً
 ملزما

ً
ي مستثمر مكن أل جانب مدير الصندوق، عقدا

 . وحداتهاو استرداد شراء موجبه ب

أي يوم عمل يتم فيه استالم طلب االشتراك، ويتم تنفيذ الطلب في يوم التعامل   شتراكاال يوم 

 لي.التا

لحصة التي يمتلكها مالكو الوحدات في الصندوق، وتعامل كل وحدة على أنها تمثل  ا وحدةال

 حصة مشاعة في أصول الصندوق 

 .على وحدة أو أكثر ستثمر  أو يستحوذمستثمر ي كل وحداتالمالك 

الحال في يوم   يوفق ما يتم احتسابه كما هقيمة األصل الصافية لكل وحدة،  سعر الوحدة

 .شروط واألحكاممن هذه ال 24 يم، على النحو املبين في املادةو التق

كل يوم إثنين وأربعاء على أن اليوم الذي يتم فيه تحديد صافي سعر الوحدة. وهو   التعامل أيام

 يكونا يومي عمل. 

يحق  السعودي في سوق االسهم  ملساهمي املصدر األسهم اإلضافية املطروحة حقوق األولوية

 االكتتاب فيها بما يتناسب مع نسب تملكهم 

 مرة ألول  العام لالكتتاب الشركات أسهم طرح الطروحات االولية

رتبط بمؤشر السوق أو التقيد باألوزان ال يو دارة االستثمارات نشط ال أسلوب  الدارة املرنة

من هذه  9على النحو املبين في املادة  السوقية ألي من شركات أو قطاعات السوق 

 الشروط واألحكام 
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ومصر وتونس و  واالردن السعودية واالمارات وقطر و الكويت وعمان و البحرين  دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 املغرب

االستثمار في الودائع واالوراق املالية قصيرة االجل  الوحيد صناديق استثمار هدفها صناديق أسواق النقد

 وعقود تمويل التجارة وفقا لالئحة صناديق االستثمار

تحليل يعتمد على متغيرات االقتصاد الكلي والجزئي حيث يقوم فريق املحللين لدى  التحليل الرأس ي 

با  مدير الصندوق بتباحث الصورة االقتصادية العامة وكيف يمكن أن تنعكس سل

أو إيجابا على قطاعات محددة في السوق أو شركات محددة مما ينتج عنه اختيارات 

محددة للقطاعات أو الشركات. ومن ثم يقوم مدير الصندوق بعمل تحليل شامل  

للشركات يعتمد على التدفقات النقدية املستقبلية لها  واختبار هذه التوقعات 

 عات ومعرفة كافة االحتماالت.تحت ظروف اقتصادية مختلفة لضمان دقة التوق

في حال كانت نسبة الحاجز، وفي حال تجاوز العائد اإلجمالي في أي وقت معدل  الحاالت االستثنائية

 3تذبذب مؤشر السوق الرئيسية )تاس ي( ملدة أسبوع أعلى من نسبة التذبذب لـ 

في حال  و % في يوم واحد 5في حال انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من و  أشهر

 .% في يوم واحد5انخفض مؤشر "إم إس س ي آي" لألسواق الناشئة بأكثر من 

شهرا( بين البنوك السعودية املصدر من بلومبرج   12معدل العائد )سايبيد ملدة  شهرا 12سايبيد 

( )الرمز في  0للسنة السابقة )سنة لليوم الثالث قبل األخير من شهر ديسمبر 

 أو اي رمز يعطي نفس مجموعة البيانات( SAID12M Indexبلومبرج: 

أحدث معدل تضخم معلن من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي على أساس  معدل التضخم

 سنوي 

)طريقة حساب معدل التضخم السنوي: مصدر املعلومات هو أحدث نشرة 

على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي في يوم العمل  إحصائية شهرية متاحة 

. في القسم املسمى 0الثالث قبل األخير من شهر ديسمبر من السنة التقويمية 

"األرقام القياسية لتكاليف املعيشة" يوجد جدول بالعنوان "الرقم القياس ي لتكلفة  

ثم يتم   0نة املعيشة" حيث نأخذ املتوسط الشهري لـ "الرقم القياس ي العام" للس

 حساب نسبة التغير مقارنة بنفس الفترة من العام السابق(.
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 األحكامالشروط و 

 

 االستثمارصندوق  سمإ .1

 صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية )الصندوق(

 املكتب الرئيس ي ملدير الصندوق  عنوان .2

 .(املالية )سدكو كابيتالالشركة السعودية لإلقتصاد والتنمية لألوراق 

 الطابق الثاني  –البرج الجنوبي 

 أسواق البحر األحمر 

 8والبوابة  7بين البوابة 

 13396ص.ب 

 21493جدة 

 اململكة العربية السعودية 

  +966 12  690 6555هاتف: 

 +966 12 690 6599فاكس: 

www.sedcocapital.com 

 

 ءتاريخ البد .3

م. ويبدأ تشغيل  24/5/2016م وحتى تاريخ 8/5/2016قبول طلبات االشتراك في فترة الطرح األولي من تاريخ الصندوق في يبدأ 

 م 25/5/2016الصندوق في تاريخ 

 

 املنظمةالهيئة  .4

بتاريخ   11157-37من قبل هيئة السوق املالية وخاضع ألنظمتها بموجب ترخيص رقم له  مرخص هو شخص إن مدير الصندوق 

م( لتقديم خدمات اإلدارة، وتقديم املشورة، والترتيب، والحفظ، والتعامل بصفة أصيل، 2009/ 19/4هـ )املوافق 23/04/1430

 والتعهد بالتغطية في األوراق املالية.

 

 لها و آخر تحديث لصندوق لواألحكام شروط ال إصدار اريخ ت .5

م املوافق  18/09/2019 تم أخر تحديث لها في تاريخوقد  م20/3/2016تاريخ للصندوق في واألحكام الشروط صدرت 

 ه.19/01/1441

 

 ات االشتراك .6

لن يكون هنالك حد أدنى للمبالغ االشتراك املستهدف جمعها من املستثمرين قبل بدء عمليات : الحد األدنى ملبالغ االشتراك .أ

 الصندوق.
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ريال سعودي، على   10،000ريال سعودي، والحد األدنى لالشتراكات اإلضافية هو    50،000  هوالحد األدنى لالشتراك األولي   .ب

 ريال سعودي.  50،000أال يقل رصيد مالك الوحدات املحتفظ به في الصندوق عن 

عدم االحتفاظ بالحد األدنى للرصيد، فيحق ملدير الصندوق تصفية حساب مالك استرداد العميل الى  أدى وفي حال .ج

 . واسترداد كامل وحداته الوحدات

ريال( أو ما يعادله كحد  10.000.000ماليين ريال سعودي ) 10إجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  .د

 أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق 

ريال(، يقوم مدير   10.000.000ماليين ريال سعودي ) 10في حال انخفضت قيمة صافي قيمة أصول الصندوق عن 

بما يلزم من تغيرات في توازن املحفظة االستثمارية للصندوق بما يتوافق مع حدود استثمارات الصندوق والشروط  الصندوق 

، فيحق ملدير الصندوق الحصول على اشتراكات إضافية في الصندوق والحصول على تمويل يتيح للصندوق 
ً
واألحكام. إضافة

 القيام باستثمارات إضافية.   

 

 

 الصندوق عملة  .7

مبالغ اإلشتراكات غير الريال السعودي سيتم تحويل    آخرى   عملة الصندوق هي الريال السعودي. وفي حال سداد قيمة الوحدات بعملة

 ،في اململكة العربية السعودية في يوم التعامل املعني لمتإلى الريال السعودي حسب سعر الصرف السائد لدى البنك املساملستلمة 

 أي فروقات في سعر الصرف. كامل املسؤولية عن رويتحمل املستثم

 

 االستثمارصندوق  فاهدأ .8

(، وهو صندوق استثماري مفتوح يهدف Sedco Capital Saudi flexi Equities Fundصندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية )

ائد إيجابية مطلقةإلى  وذلك من خالل اإلستثمار في أسهم الشركات املدرجة في السوق املالية السعودية باالضافة الى  تحقيق عو

االستثمار في الطروحات االولية في السعودية واالمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين واالردن ومصر وتونس واملغرب )"دول الشرق 

ر الشرعية املعتمدة من الهيئة الشرعية للشركة السعودية لإلقتصاد األوسط وشمال أفريقيا"(، بما يتفق مع ضوابط اإلستثما

 والتنمية لألوراق املالية )سدكو كابيتال(.

ويجوز للصندوق االستثمار في جميع قطاعات السوق املالية السعودية، دون التركيز بشكل خاص على أي قطاع أو صناعة. وسوف  

باح النقدية في الصندوق. وقد يتم االحتفاظ باألرصدة النقدية، أو سيعاد استثمارها في يتم إعادة استثمار األرباح الرأسمالية واألر 

  .مع البنوك السعودية تحت اشراف مؤسسة النقد العربي السعوديبالريال السعودي  صفقات مرابحة قصيرة األجل

 

 يأي مؤشر استرشادي ولكن سيكون 
ً
الكلي(  املحلي االسالمي )العائد  السعوديمؤشر ستاندرد آند بورز لن يكون الصندوق مرتبطا

 ملقارنة أداء الصندوق فقط،  SPSHDSADT: رمزه
ً
زيارة املوقع  من خالل مرجع األداء ويمكن الحصول على معلومات معيارا

us.spindices.com . 

 

اتيجيةا .9  ةياالستثمار الرئيس ستر

 طريقتي استثمار مختلفة كالتالي:يستهدف الصندوق تحقيق عائد إيجابي مطلق من خالل تطبيق 

أوال، سيستثمر الصندوق في أسهم الشركات التي تقدم فرصة ارتفاع أكبر من غيرها عند مقارنة قيمها الحالية بالقيم العادلة   -1

الصندوق بحسب تقديراتنا ولكن تخارجنا من هذه االستثمارات لن يكون مرهونا بوصولها إلى هذه القيم العادلة وإنما بتحقيق  

 لعائده اإلجمالي املستهدف )مجموع معدل الحاجز والتكلفة املتوقعة باإلضافة إلى معدل مخاطرة السوق املفترض(
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ثانيا، سيعمد الصندوق إلى تغيير توزيع أصوله بين األسهم والنقد بشكل متكرر وبمبالغ كبيرة لجني األرباح التي حققها   -2

توقعاتنا لتحركات السوق املستقبلية تقتض ي ذلك. ويتم تحديد نظرتنا املستقبلية للسوق بناء على  الصندوق في حال كانت 

 التحليل التنازلي )العوامل الكلية( والتحليل التصاعدي )القيم العادلة لألوراق املالية مقارنة بأسعارها( كما سيتبع الصندوق 

 ساسية لتحقيق الهدف.استراتيجية توزيع األصول املرن غير املقيد كركيزة أ

اتيجيات الرئيسة التالية لتحقيق أھدافه  الستر
ً
 :كما سيتبنى الصندوق ايضا

املعتمدة من  املتوافقة مع ضوابط اإلستثمار الشرعية، االستثمار في أسھم الشركات املدرجة في السوق املالية السعودية  -

دوق يتمتع باملرونة الستثمار أصوله في اكتتابات في الطروحات  الهيئة الشرعية، وحقوق األولوية لهذه األسهم. كما أن الصن

 .  .في السوق املالية السعودية األولية

تتنوع استثمارات محفظة الصندوق من حيث عدد الشركات املستثمر فيها، وتنوع القطاعات، ورسملة تلك الشركات في  -

   ةالسوق املالية السعوديسواًء كانت أسهم مدرجة في السوق املالية السعودية أو اكتتابات في  السوق 

طرحا عاما  املطروحة صناديق املرابحات، وصناديق املتاجرة بالسلع و ويجوز للصندوق االستثمار في صناديق أسواق النقد  -

الشريعة في اململكة العربية السعودية واملرخصة من قبل هيئة السوق املالية أو في صفقات  مع املعاييرو تكون متوافقة 

بحيث التتجاوز نسبة  السعودي املرابحة بالريال السعودي مع البنوك السعودية تحت اشراف مؤسسة النقد العربي 

بحيث انه  .هو موضح بالجدول أدناه كما"إال في الحاالت االستثنائية"  من صافي أصول الصندوق  %50استثمار الصندوق 

من األوراق املالية املصدرة ألي مصدر واحد ملصىلحة الصندوق العام. ولن يتم  %10من  أكثرال تتجاوز نسبة االستثمار 

 .ةالسعودياملالية الشركات في السوق الثانوي أو في أي سوق مالي غير السوق  أسهماالستثمار في 

بما فيها األسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي  .السوق املالية السعوديةصناديق االستثمار في األسهم املدرجة في  -

أسواق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات املختصة في املستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك األوراق أو تداولها( وصناديق 

  . السوق املالية السعوديةور في إطار الطرح األولي من قبل الشركات املقرر إدراجها في االستثمار في األسهم املطروحة للجمه

واملدارة من قبل مدير الصندوق أو غيره التي تستثمر في   ETFاملتداولة  كما يجوز للصندوق االستثمار في صناديق املؤشرات  

  السوق املالية السعودية

والتي  السوق املالية السعودية  املدرجة أو التي ستدرج في  أعاله  وراق املالية املذكورة  أي أداة أو أدوات مالية أخرى تتعلق باأل  -

)بما فيها األسواق تتمثل في الصناديق االستثمارية العقارية املتداولة )ريتس( وصناديق الؤشرات املتداولة وحقوق األولوية 

الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات املختصة في املستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك  

 األوراق أو تداولها(؛ 

املتداولة )ريتس( املدارة من قبل مدير الصندوق أو أي مدير آخر، واملدرجة أو التي ستدرج في   ةناديق االستثمار العقاريص -

)بما فيها األسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي أسواق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات  سوق املالية السعودية ال

 ها إدراج تلك األوراق أو تداولها(؛ املختصة في املستقبل والتي يتم في 
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 :وستكون حدود االستثمار حسـب نـوع االسـتثمار كمـا فـي الجدول التالي

 نوع االستثمار
الحد األدنى من 

 أصول الصندوق 

الحد االعلى من  

 أصول الصندوق 

الحد األدنى أو  

األعلى من أصول 

الصندوق في حال 

وجود أحد الحاالت  

 االستثنائية*

السوق املالية أسهم الشركات املدرجة في  

)بما فيها األسواق الرئيسية، وأي أسواق   السعودية

موازية، وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها 

الجهات املختصة في املستقبل والتي يتم فيها إدراج 

 أوراق امللكية العامة أو تداولها( أو أسهم 

السوق  صناديق االستثمار في األسهم املدرجة في 

، وأي بما فيها األسواق الرئيسيةاملالية السعودية )

أسواق موازية، وأي أسواق أخرى قد تطلقها أو 

تنشئها الجهات املختصة في املستقبل والتي يتم فيها 

إدراج تلك األوراق أو تداولها( وصناديق االستثمار 

في األسهم املطروحة للجمهور في إطار الطرح األولي 

السوق املالية من قبل الشركات املقرر إدراجها في 

 السعودية 

 

أي أداة أو أدوات مالية أخرى تتعلق باألوراق 

والتي املالية املذكورة في الفقرات أعاله املدرجة 

الصناديق االستثمارية العقارية املتداولة تتمثل في 

وحقوق   ETFؤشرات املتداولة )ريتس( وصناديق امل

السوق املالية السعودية التي ستدرج في األولوية 

، وأي أسواق موازية، )بما فيها األسواق الرئيسية

وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات 

املختصة في املستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك 

 األوراق أو تداولها(؛

 

املتداولة )ريتس(   ةصناديق االستثمار العقاري

املدارة من قبل مدير الصندوق أو أي مدير آخر،  

ي واملدرجة أو التي ستدرج في أي سوق مالي سعود

)بما فيها األسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، 

وأي أسواق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات 

املختصة في املستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك 

 األوراق أو تداولها(.

 كحد أدنى   0% % 100 50%
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املصدرة لزيادة رأسمال   األولوية  حقوق  

السوق الشركات املدرجة أو املقرر إدراجها في أي  

)بما فيها األسواق الرئيسية، املالية السعودية 

وأي أسواق موازية، وأي أسواق أخرى قد تطلقها  

الجهات املختصة في املستقبل والتي أو تنشئها 

 ؛يتم فيها إدراج تلك األوراق أو تداولها(

 

 اليوجد % 50 % 0

األسهم املطروحة للجمهور في إطار الطرح األولي  

السوق املالية من قبل الشركات املقرر إدراجها في  

)بما فيها األسواق الرئيسية، وأي السعودية 

أو  أسواق موازية، وأي سوق أخرى قد تطلقها 

الجهات املختصة في املستقبل والتي يتم  تنشئها 

 داولها(  فيها إدراج أوراق امللكية العامة أو ت

 اليوجد % 50 % 0

رابحات، وصناديق املصناديق أسواق النقد 

املطروحة طرحا عاما و وصناديق املتاجرة بالسلع 

الشريعة في اململكة العربية  املعاييرتكون متوافقة 

واملرخصة من قبل هيئة السوق املالية ،  السعودية

أو في صفقات املرابحة بالريال السعودي مع 

السعودية تحت اشراف مؤسسة النقد البنوك 

تكون مصنفه تصنيف ائتماني  العربي السعودي

 ، ملرتبة استثمارية

 كحد أعلى 100% % 50 % 0

 كحد أعلى %100 % 50 % 0 ســيولة نقديــة  

 

 *في الحاالت االستثنائية

:الحاالت التاليةيحق ملدير الصندوق اتباع آلية استثنائية في توزيع أصول الصندوق في   

 الحاجزفي حال تجاوز العائد اإلجمالي في أي وقت معدل  .1

 أشهر  3في حال كانت نسبة تذبذب مؤشر السوق الرئيسية )تاس ي( ملدة أسبوع أعلى من نسبة التذبذب لـ  .2

 % في يوم واحد5في حال انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من  .3

 % في يوم واحد 5س ي آي" لألسواق الناشئة بأكثر من في حال انخفض مؤشر "إم إس  .4

 

أسلوب نشط الدارة طريقة تتبع وهي في إدارة املحفظة، الصندوق  مديراإلدارة املرنة هي الطريقة التي يستخدمها  (أ)

فريق  وإنما يقوم  تقيد باألوزان السوقية ألي من شركات أو قطاعات السوق.يال يرتبط بمؤشر السوق أو  ، أياالستثمارات

وهي الربحية    عوامل رئيسية  ةوذلك بناء على ثالث  املتوافقة مع ضوابط اإلستثمار الشرعيةفرز مبدئي لألسهم  بإدارة األصول  

به  يقوم  التحليل الرأس ي، كما هو موضح في التعريفات، والذيوالقيمة السوقية والتذبذب في السوق، ويعتمد أيضا على 

دير الصندوق. وأخيرا يقوم مدير الصندوق ببناء املحفظة االستثمارية باختيار األسهم وأوزانها النسبية فريق املحللين لدى م

في املحفظة االستثمارية مع تعريض توقعاتهم لسيناريوهات مختلفة لتحديد نقاط الدخول والخروج في األسهم املختارة 

 واضعا في عين االعتبار املخاطر املختلفة.



16 
 

حليل التقييم لالكتتابات األولية فستتم وفقا لنفس مبادئ التحليل األساسية، ومن هذا املنطلق تتم مشاركة وفيما يتعلق بت

 .اظهرت الدراسة التقييمية عائد متوقع لالسهم بعد الطرح في السوق الثانوي  إذاالصندوق في االكتتاب األولي 

لتي تطبق فيها التحليالت األنف ذكرها. حيث أن مدير املحفظة ومن ضمن اسلوب اإلدارة املرنة هي الدورة الزمنية القصيرة ا

  .يراجع بشكل أسبوعي جميع األسهم في املحفظة ووضع شركاتها باإلضافة إلى وزنها في املحفظة

 

بالريال   الصندوق في أوراق مالية غير املذكورة سابقا ولكن يمكن استثمار الفائض النقدي في صفقات مرابحة يستثمرلن 

ويتم اختيارهم حسب ربحية و مدة الصفقة مع البنوك السعودية تحت اشراف مؤسسة النقد العربي السعودي السعودي 

  ية سوق املالالململكة العربية السعودية واملرخصة من قبل هيئة الشريعة في ا مع املعاييراملتوافقة  أو صناديق أسواق النقد

بدون ، ويكون اختيار ھذه الصناديق من قبل هيئة السوق املال تدار من قبل مدير الصندوق أو أي شخص مرخص له التي

 .مصلحة مالكي الوحداتبمراعاة املخاطر بما يتناسب مع الربحية و  سالتقيد بتصنيف معين وانما يتم االختيار على اسا

 من الئحة صناديق االستثمار. 39سوف يطبق الصندوق القيود االستثمارية الواردة في املادة  (ب)

 للصندوق الحصول على أي تمويالت أو قروض.  يمكنال  (ج)

الى جانب   املتوافقة مع ضوابط اإلستثمار الشرعية الصندوق استثماراته في سوق األسهم السعودية  ويبيعيشتري  سوف (د)

شراء و بيع االكتتابات األولية في أسواق األسهم لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا. كما يمكن استثمار الفائض النقدي 

سواق أو صناديق أ  بالريال السعودي مع البنوك السعودية تحت اشراف مؤسسة النقد العربي السعودي  في صفقات مرابحة

الشريعة في اململكة العربية   مع املعاييرواملتوافقة املطروحة طرحا عاما  عن طريق االكتتاب في صناديق اسواق النقد النقد

 .يةسوق املالالالسعودية واملرخصة من قبل هيئة 

ما عدى صناديق أسواق النقد، على أن تكون مطروحة   استثمار اصول الصندوق في وحدات صناديق استثمار اخرى   يمكنال   (ه)

 .طرحا عاما ومرخصة من قبل الهيئة

 لن تستثمر أصول الصندوق في مشتقات أوراق مالية. (و)

إن الهدف االستثماري للصندوق هو تنمية رأس املال في املدى الطويل. وال يجوز توزيع أي أرباح؛ وإنما  :  سياسة التوزيعات  (ز)

ي دخل الصندوق كامال باإلضافة إلى األرباح/توزيعات األرباح التي يتلقاها الصندوق. وسوف تنعكس إعادة ُيعاد استثمار صاف

 استثمار الدخل على قيمة وسعر الوحدات.

 

 الستثمار في الصندوق ل الرئيسية خاطر امل .10

ضمان أو تعهد   وليس هناك أيتتعلق باالستثمار في األوراق املالية التي يستهدفها. مرتفعة ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر 

العوامل املرتبطة باملخاطر   مراعاةعند تقويم الجدوى من االستثمار،  أهداف االستثمار في الصندوق. ويجب على كل مستثمر    تحقيقب

 .بعين االعتبار فيما يليواملوضحة 

 

املعروفة ملدير الصندوق   ةيولكنها توضح املخاطر الرئيس  ،الصندوق في  ستثمارات  ال جميع املخاطر املرتبطة با  التاليةاملخاطر    شملوال ت

 .في تاريخ إعداد الشروط واألحكام

 

 يتعين على املستثمرين األخذ بعين االعتبار املخاطر التالية:و  (أ)

يتعرض الصندوق لتقلبات سعرية تؤدي إلى تذبذب قيمة االستثمارات املدارة في الصندوق   :األسهم  أسواقمخاطر   (1

اضافة الى أنه تتأثر استثمارات الصندوق ببعض التغييرات في الظروف االقتصادية أو السياسية مما قد يؤثر  

 . سلبا على قيمة االستثمارات املدارة في الصندوق وعلى عوائدها
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النطاق الذي يستثمر فيه الصندوق محدود وفق ما تسمح به الضوابط  الشرعية:الضوابط املرتبطة بخاطر امل (2

مما سيؤدي إلى تركيز مما قد يحد من اتساع ذلك النطاق مقارنة بالسوق بشكل عام.  ؛الشرعية للصندوق 

ن اسهم  استثمارات الصندوق على عدد محدود من الشركات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية فقط والتخلص م

مما  ،في ظروف استثمارية غير مالئمة أو بسعر منخفضالشركات التي تخرج عن نطاق الضوابط الشرعية 

 . وقيمة وحداته ينعكس بشكل سلبي على أداء الصندوق 

 

صدر: (3
ُ
ير في األوضاع املالية للمصدر نتيجة لتغيرات في اإلدارة أو الطلب على يوهي مخاطر التغ  املخاطر املرتبطة بامل

مما يؤدي    ،قد يرتكبها  مخالفاتمنتجاته أو خدماته. وتشمل هذه املخاطر تعرض املصدر إلجراءات قانونية بسبب  

 .على أداء الصندوق وقيمة وحداتهسلبا وبالتالي التأثير  ،إلى انخفاض قيمة أسهمه

 

هي مخاطر التغيير في األوضاع السياسية السائدة في الدول التي يهدف الصندوق لإلستثمار  اسية:املخاطر السي (4

 .على أداء الصندوق وقيمة وحداتهسلبا ؤثر والتي ت املالية أو مخاطر التغيير في الدول املجاورة لها،  ا سوقهأفي 

 

يمكن للصندوق ان يستثمر الفائض النقدي في صفقات أو   :وانخفاض التصنيف االئتماني خاطر االئتمانيةامل (5

وفي حال انخفض التصنيف تتم مع اطراف اخرى. قد صناديق مرابحة متوافقة مع الضوابط الشرعية والتي 

، فإن مخاطر االئتمان تنتج عن عدم التزام الطرف اآلخر الذي يتعامل معه الصندوق االئتماني لتلك االطراف

 في تاريخ االستحقاق. مما يؤثر  
ً
 أو جزئيا

ً
 بدفع التزاماته كليا

ً
 على أداء الصندوق وقيمة وحداته.سلبا

 

بسبب ر بشكل سلبي وأسهم الشركات تتأثاملالية  األوراقفي أن قيمة  املخاطر تتمثل هذه مخاطر سعر الفائدة: (6

 على أداء  الدول التي يهدف الصندوق لإلستثمار في أسوقه املالية في الفائدة أسعارتغيير في ال
ً
مما يؤثر سلبا

 .الصندوق وقيمة وحداته

 

قد يتعرض الصندوق ملخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسترداد أو خسارة  :الصندوق  سيولةمخاطر  (7

فرصة استثمارية نتيجة نقص السيولة الناجم عن إنخفاض أحجام التعامل في السوق املالية السعودية "تداول"  

االستثمارية، والذي قد يؤثر على قدرة الصندوق لتسييل أصولة ملواجهة طلبات االسترداد أو الستغالل الفرص 

 .والتي قد تؤثر سلبا على سعر الوحدة

 

 املستثمرون يستطيع ال وبالتالي .سابق أداء سجل الصندوق  لدى يوجد ال :الحديث  مخاطر السجل التشغيلي (8

 .فيه باالستثمار قراراهم اتخاذ قبل للصندوق  السابق األداء االطالع على املحتملون 

 

  فيالتأثير  أوالصندوق،  إدارةملشاركة في في اصالحية  أوحق  أي: لن يكون للمستثمرين اإلدارةشاركة في عدم امل (9

بالتالي فإن و  ،اإلدارةمدير الصندوق بجميع مسئوليات  إلىعهد أي من قرارات االستثمار التي يتخذها. وسوف يُ 

وذلك قد اليتناسب مع أهداف   هاستثماراتعلى  السيطرة  الحق في  املستثمرين    منح ي تملك وحدات في الصندوق ال

 .املستثمر

 

. وإن فقدان خدمات إدارته، على نجاح فريق  يأساس لصندوق، بشكل  اح  انجيعتمد    :املوظفين  كبار  االعتماد على (10

العجز عن جذب وتدريب  أو ،(غيرهاأو ستقالة باال ذلك  كانالصندوق، بوجه عام )سواء  فريق أعضاءأي من 

 .مستقبالنجاحه الصندوق و  أعمال ا فيجوهري تأثيرا  ، يؤثر  إضافيينموظفين 
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من  50 في حال وافقت هيئة السوق املالية على طلب اإلستثناء من الفقرة )أ( من املادة القيود على املستثمر: (11

وبالتالي   من صافي قيمة الصندوق   %10ستكون نسبة تملك بعض املستثمرين أكثر من    الئحة صناديق اإلستثمار

 .املستثمرين اآلخرين للصندوق والئك املستثمرين ستؤثر على نسبة تعرض أل شتراك أو استرداد احركة أي فإن 

 

: أسهم الشركات العامة يتم طرحها طرحا عاما من خالل الطروحات األولية في السوق االولية مخاطر الطروحات (12

وقد تضمن االستثمار في الطروحات األولية مخاطر محدودية األسهم املتاحة لالكتتاب فيها خالل فترة  .األولي

الطروحات األولية العامة . كما أن معرفة املستثمر بالشركة املصدرة لألسهم قد تكون غير كافية أو قد يكون 

تنتمي لقطاعات اقتصادية جديدة، وبعض  لها تاريخ أداء محدود، كما أن الشركات املصدرة لألوراق املالية قد

الشركات قد تكون في مرحلة التطوير وال تحقق دخال تشغيليا على املدى القصير مما يزيد من مخاطر االكتتاب 

 في أسهمها، مما يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات الصندوق.

 

: إن مدير الصندوق ال يستطيع ضمان تلقي الدعوة ألوليةالطروحات ا في الصناديق مشاركة عملية توقف (13

 للمشاركة في الطروحات األولية. ما قد يؤثر ذلك سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

 

: حيث أنه يتم دعوة عدد من الشركات املرخصة وصناديق االستثمار لعملية بناء التخصيص نسبة تضاؤل  (14

سبة التخصيص بسبب ازدياد عدد الشركات والصناديق املشتراه في سجل األوامر فإنه من املمكن تضاؤل ن

 االكتتاب، ما يؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

 

 مدير قرار واستقاللية موضوعية فيها تتأثر  التي األوضاع في املخاطر : تنشأ هذهباملصالح تضارب مخاطر (15

في  تضارب نشوء حالة في أو الصندوق، حساب على تهمه معنوية أو مادية شخصية الصندوق بمصلحة

 والذي مدير الصندوق  قبل من مداره استثمارية محافظ أو أخرى  استثمارية وصناديق الصندوق  بين املصالح

 وعلى وأدائه  الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا مما استثماراته، اختيار في الصندوق  مدير قرارات على  يؤثر 

 الصندوق. وحدات مالكي

 

 الطروحات إصدار نشرة في صحيحة غير بيانات وجود  بإمكانية اإلفصاح : تتعلق مخاطراإلفصاح مخاطر (16

 بيانات جوهرية الدوري بإغفال إفصاحاها في املدرجة الشركات قيام أو فيها جوهرية  بيانات إغفال األولية أو

 على االستثمار قرار في اتخاذ جوهري  بشكل الصندوق  مدير العتماد وبالنظر. صحيحة غير بيانات تقديم أو

 إغفال حالة في احتماال قائما تظل غير سليم استثماري  قرار اتخاذ مخاطر فإن عنها يفصح التي املعلومات

 استثمارات على يؤثر سلبا مما الشركات، إصدار في نشرات صحيحة غير بيانات وجود أو جوهرية بيانات

 .الصندوق  مالكي وحدات وعلى وأدائه الصندوق 

 

: قد يحدث تباطؤ في عملية طرح االصدارات األولية نتيجة للظروف األولية اإلصدارت عملية تباطؤ مخاطر (17

االقتصادية الكلية لسوق االصدارات األولية ما يؤثر على تحقيق الصندوق ألهدافه االستثمارية، وبالتالي 

 .ينعكس سلبا على أداء الصندوق 
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: هي املخاطر الناتجة عن تركز استثمارات الصندوق في بعض شركات وقطاعات االستثمارات تركز مخاطر (18

السوق والذي يجعل أداء الصندوق عرضة للتقلبات الحادة نتيجة التغير في األوضاع الخاصة في الشركات 

 والقطاعات التي يستثمر بها الصندوق والتي تؤثر سلبا على أداء الصندوق.

 

: يعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية في إدارة الصندوق وحفظ أصول العمالء، إال أن التقنية اطراملخ (19

أنظمة املعلومات لديه قد تتعرض لعمليات اختراق أو فيروسات أو تعطل جزئي أو آلي على الرغم من االحتياطات 

 وق وسعر الوحدة.األمنية املشددة املتبعة لديه، ما يؤثر ذلك سلبا على أداء الصند

 

: من أهم األدوات التي يبني مدير الصندوق قراراته  املساهمة للشركات املستقبلية املالية النتائج توقع (20

لخطأ، ما قد يؤثر لاالستثمارية عليها هي توقع النتائج املالية املستقبلية للشركات، إال أن هذه التوقعات عرضة 

 سلبا على اداء الصندوق وسعر الوحدة.

 

 والتي  واالستثمارية االقتصادية القطاعات كافة أداء على الطبيعية : الكوارثالطبيعية تؤثر الكوارث مخاطر (21

والتقلبات  والبراكين الزالزل  مثل الصندوق  مدير إرادة عن خارج الصندوق  أداء على سلبي لها تأثير يكون 

 وحدات الصندوق. مالكي وعلى الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا قد مما وغيرها، الشديدة الجوية

 

: حقوق األولوية املتداولة معرضة لتقلبات سعرية بسبب ظروف السوق مخاطر االستثمار في حقوق األولوية  (22

 .بشكل عام أو الشركات ذات العالقة مما قد يكون له تأثير قيمة استثمارات وأداء الصندوق 

 

 إلى فيها االستثمار الصندوق  يستهدف التي  األخرى  الصناديق : تتعرضأخرى مخاطر االستثمار في صناديق  (23

يؤثر  مما واألحكام الشروط هذه الصندوق" من في لالستثمار الرئيسة فقرة "املخاطر الواردة في املخاطر نفس

 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات على سلبا

 

: في حالة عدم توفر تصنيف ائتماني ألدوات دين غير مصنفة ائتمانيا غير مصنفةمخاطر االستثمار في أدوات  (24

الصندوق االستثمار فيها، سيقوم مدير الصندوق بدراسة وتحليل وتقييم تلك الصكوك بما تشمله من  يرغب 

اطر التي  تحليل ائتماني للمصدر ولإلصدار ذي العالقة قبل اتخاذ القرار االستثماري وذلك يعتبر جزء من املخ

 .قد يتأثر بها أداء الصندوق 

 

 يتحمل مالكو وحدات الصندوق مسئولية أية خسائر مالية قد تترتب على االستثمار فيه. (ب)

 

 لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع األوراق املالية أو تابع لصندوق االستثمار. (ج)
ً
 ال يعد االستثمار في الصندوق إيداعا

 

 فير اواملصالرسوم  .11

 االشتراك مو رس ( أ)

، ويتم استثمار صافي املبلغ في الصندوق األولي واإلضافي  من قيمة االشتراكبحد أعلى  %    2  يدفع مالك الوحدات رسما مقداره

 . بعد اقتطاع قيمة تلك الرسوم

 

 أتعاب إدارة الصندوق  ( ب)
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مدير الصندوق إلى  وتستقطع وتدفع    ،كل يوم عمل على أساس سنوي في    هاحتسب ايتم    من صافي قيمة أصول الصندوق   0.75%

 في نهاية كل شهر ميالدي

 

 رسوم األداء (ج)

 يحسب كالتالي: معدل الحاجز والذيمن  أفضلحقق مدير الصندوق أداء  إذا %20 يدفع الصندوق رسوم أداء بنسبة

 ضرب الفرق بين أداء الصندوق ومعدل الحاجز. 20% 

 

 بحيث أن:

 التعديل في مستوى األداء وفرق تكون مكونة من أتعاب أساسية  •

الصندوق أو يطرح منها بالنسبة والتناسب، وذلك بناًء على مقارنة أداء   إدارة يضاف فرق التعديل في مستوى األداء الى أتعاب •

 . 0الحاجز. على أن ال ينخفض مجموع فرق التعديل وأتعاب إدارة الصندوق عن ومعدل الصندوق 

، ويستحق مدير الصندوق رسوم األداء في السنة املالية في نهاية السنة املاليةم احتساب رسوم االداء بشكل ربع سنوي وتدفع يت •

 التالية أو عند استرداد قيمة الوحدات.

ديسمبر   31املنتهية في  تحسب رسوم االداء للسنة املالية االولى بشكل ربع سنوي من تاريخ انطالق الصندوق الى آخر السنة املالية   •

 شهرا من تاريخ االنطالق، ومن ثم تدفع الرسوم بعد انتهاء كل سنة مالية للصندوق.  12تدفع بعد مرور  م ولكن2016

 

 ةداريرسوم أمين الحفظ والخدمات ال  ( د)

  دنى يساوي أبحد  ، و الصندوق سنويا من صافي قيمة أصول    %0.10ة والتي تساوي  داريدفع رسوم أمين الحفظ والخدمات اإل ت

وتجدر اإلشارة إلى أن الصندوق سيتحمل رسوم اضافية ألمين الحفظ والخدمات اإلدارية  .سعودي سنويا ريال 100،000

أتعاب فتح حسابات في أسواق أخرى تتفاوت قيمها حسب السوق ووقت فتح  تكاليف أمناء الحفظ من الباطن و مقابل 

 الحساب.

 

 األخرى  الصندوق  مصروفات (ه)

 الصندوق  يحتسب 
ً
 : وتشمل ته،إدار و  هجميع املصروفات التي يتم إنفاقها نيابة عن الصندوق واملترتبة على تشغيليوميا

 

  ريال سعودي 20،000 مبلغعن املستقلين ملجلس إدارة الصندوق بما ال يزيد  األعضاءمكافأة  -
ً
وتحسب  سنويا

 
ً
 وتدفع سنويا

ً
 . يوميا

  ريال سعودي 30،000 وتساوي  مراجع الحساباتأتعاب  -
ً
   سنويا

ً
 وتدفع سنويا

ً
 .وتحسب يوميا

ريال   50،000وتساوي  الشرعية ةواملراجع الهيئة الشرعية أعضاءمكافأة تتضمن و لرقابة الشرعية أتعاب ا  -

  سعودي
ً
 وتدفع  سنويا

ً
  ربع وتحسب يوميا

ً
 . سنويا

 ريال سعودي  7،500 وتساوي الرسوم الرقابية  -
ً
 وتدفع سنويا

ً
 . وتحسب يوميا

 و ريال سعودي    5،000  وتساوي   رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع تداول  -
ً
يتم خصمها في نهاية  وتحسب يوميا

 .كل سنة مالية من إجمالي أصول الصندوق 

 

سعودي سنويا. ويتم حساب جميع املصاريف الفعلية فقط  ريال  320،000 ولن يتجاوز اجمالي املصروفات األخرى عن

 وخصمها من أصول الصندوق بعد تخصيصها كوحدات في كل يوم تقويم.
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 (.ملخص اإلفصاح املالي)37 ادةاملللحصول على التفاصيل املتعلقة بالرسوم واملصروفات، يرجى مراجعة 

 

 

 ضريبة القيمة املضافة (و)

خالف ذلك يشار إلى جميع الرسوم واملصاريف في هذه الشروط واألحكام دون احتساب ضريبة القيمة املضافة، ما لم يذكر  

وبالتالي في حال استحقاق ضريبة القيمة املضافة على أي خدمة أو سلعة مقدمة من الغير لصالح للصندوق أو مدير 

 للصندوق، يلتزم مدير الصندوق بأخذ املس
ً
تحقات الضريبية بعين االعتبار حيث يتم زيادة املقابل  الصندوق بصفته مديرا

وبناًء على   .على الصندوق  املدفوع من الصندوق ملزود الخدمة ذات العالقة بقيمة تعادل ضريبة القيمة املضافة املستحقة

للصندوق أو  حقةاملبالغ املستذلك، يجدر على املستثمرين األخذ بعين االعتبار كيفية تطبيق ضريبة القيمة املضافة على 

 تلك املستحقة على الصندوق.

 التعامل مصاريف  .12

وتدفع من أصوله، ويتم   ،)الوساطة( في األوراق املالية وفقا لألسعار السائدة في السوق  التعامل تكاليفكافة الصندوق يتحمل 

 .املدققة والتقاريرالسنوية في التقارير النصف سنوية  املالي في نهاية كل سنة مالية امللخصفي اإلفصاح عن إجمالي قيمتها 

 

 :وتعيين مصف تصفيةال .13

الئحة صناديق  من 20وفقا للمادة وذلك  ،أو اتخاذ أي تدبير مناسب  ،أو مصف ،تعيين مدير بديل صالحية لهيئة السوق املالية

 .االستثمار

 

 صندوق المجلس إدارة  .14

 :وفيما یلي ملخص السير الذاتية ألعضاء مجلس إدارة الصندوق . أعضاءخمسة  مجلس إدارة الصندوق من كون يت (أ)

 

 ورئيس مجلس إدارة الصندوق(   لنجاوي )عضو مستقلحسين  طارق  (1

األستاذ طارق لنجاوي هو املؤسس والرئيس التنفيذي ملجموعة مشورة املتحدون، وشغل قبل ذلك عدة مناصب ادارية في  

كابيتال بما فيها رئيس تنفيذي مكلف لألهلي كابيتال، باالضافة الى توليه  واألهلي  البنك األهلي التجاري والبنك العربي الوطني  

االستثمار في األهلي كابيتال. حصل األستاذ طارق على درجة املاجستير في  منصب رئيس مجلس الصناديق وعضو لجنة

 م.2003إدارة األعمال بتركيز على االستراتيجيات والتسويق من جامعة كرانفيلد في اململكة املتحدة عام 

 

 العقيل )عضو مستقل(يوسف زياد  (2

   عشر  ستة  من  ألكثر  مصرفية  خبرةاألستاذ زياد العقيل  لدى  
ً
   كان أخرها  عدة،  قيادية  مناصب   خاللها  تبوأ  عاما

ً
  للرئيس   نائبا

  املؤسس   والشريك  الرئيس التنفيذي  حاليا  ويشغل  األهلي التجاري(،  الخاصة )البنك  البنكية  الخدمات  ملجموعة  التنفيذي

 العقاري   سويقوالت   التطوير   مجال  في  سعودية متخصصة  كشركة  م   2003  عام  تأسست    والتي  للتسويق  الوصال  دار  لشركة

  الوصال  دار إدارة شركة مجلس وعضو مؤسس شريك: ومنها االدارة مجالس عضويات من العديد شغل املنشآت. وإدارة

 بلجنة  سابق  العقاري وعضو  االنماء الثريا  بصندوق   وعضو  األمريكية،  تكساس  والية  في  املالية  سيبر  وشركة  تاج  ايفن  وشركة

األهلي  )البنك الستثمارية ا املنتجات سابق بلجنة وعضو املالية(، سامبا الشركات )مجموعة بمجموعة املصرفية االئتمان

 واشنطن في األمريكية الجامعة من مالية تخصص األعمال  إدارة في  البكالوريوس درجة على حصل األستاذ زياد .)التجاري 

  نيويورك وكذلك  والية من املالية األوراق في للتداول   Series 7 )السابعة ) الفئة شهادة على وحاصل م  1992 س ي عام دي



22 
 

 التنمية علوم تخطيط في متقدمة دراسات على  وحاصل السعودية، العربية اململكة من ادارية  و مالية رخصة استشارات

 جامعة من للمدراء التنفيذيين الدولي التأهيل برنامج على وكذلك األمريكية هويكينز جونز جامعة من الشاملة السكنية

 . بباريس انسياد

 

 )عضو غير مستقل( تورسون محمد قاسم أحمد  (3

يشغل األستاذ أحمد حاليا منصب املراقب املالي مدير إدارة العمليات االستثمارية واملالية وتقنية املعلومات لدى سدكو 

مدير أول للعمليات والحفظ قبل توليه مهام املراقب حيث شغل منصب  2015كابيتال، انضم الى سدكو كابيتال في عام 

. قبل انضمامه لسدكو كابيتال كان يعمل لدى شركة ديلويت اند توش الشرق األوسط في مجال املراجعة 2020املالي في عام  

االستشارات املالية والتدقيق ملدة تقارب األربعة سنوات، كما عمل قبل ذلك في شركة كي بي ام جي لفترة قصيرة في مجال 

املالية وتقنية املعلومات. يمتلك خبرة تزيد عن عشر سنوات في مجال العمليات االستثمارية واألوراق املالية والخدمات 

املساندة لها واالستشارات املالية واملحاسبية واملراجعة. حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة امللك فهد  

 الظهران. –باململكة العربية السعودية . 2011-2010للبترول واملعادن عام 

 

 أيمن البشير )عضو غير مستقل(   (4

م ليطور خبرات متعددة في مجال إدارة األصول واختيار مدراء محافظ األسهم  2008انضم أيمن لشركة سدكو في العام 

العاملية وتوزيع األصول. وهو حاليا مسؤول عن إدارة عالقات عمالء حاليين في سدكو كابيتال باستثمارات تقدر بأكثر من  

عاما. شغل قبلها منصب رئيس األصول السائلة العاملية  17على مدى  مليار ريال سعودي من خالل خبراته املتنوعة 10

مليار ريال سعودي على مدى عاميين استطاع خاللها أن يعيد هيكلة برنامج األصول  3مسؤوال عن أصول تقدر بأكثر من 

لتقليل التكاليف  والتي تم تصميمها  " CORE SATELLITE"السائلة وتحويل املحفظة االستثمارية ملا يعرف باستراتيجية 

 والتذبذب وزيادة فرص أداء املحفظة.

 

 الوهاب عابد )عضو غير مستقل(  عبد (5

الوهاب أحمد عابد منصب مدير إدارة تطوير االعمال املحلية في سدكو كابيتال في جدة باململكة العربية   يتولى األستاذ عبد

مديًرا إلدارة تطوير االعمال املحلية، كان يشغل منصب   سنة. وقبل أن يصبح  11السعودية. وكان قد عمل لدى الشركة ملدة  

مدير إدارة تحويل الشركات باإلنابة وقبل ذلك نائب الرئيس ومدير إدارة األسهم الخاصة، والذي من مهامه اإلشراف على 

  100إدارة أكثر من االستثمار في الصناديق واالستثمارات املشتركة في جميع أنحاء العالم. وهو عضو في الفريق الذي يقوم ب

استثمار في األسهم الخاصة، ويمتاز بخبرة واسعة في إجراء دراسات الحرص الواجب النافية للجهالة لالستثمارات في أسهم  

الشركات الخاصة واإلشراف عليها والتخارج منها. كما أنه أيًضا عضو في لجنة استثمار بصندوق االستثمار املشترك بمجموعة  

التمويل من كلية ماكاالم إلدارة األعمال بجامعة  - تنرز. حاصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال سدكو كابيتال بار 

 املسئوليات  بنتلي.

 وتشمل مسئولياتتبدأ مدة عضوية املجلس من تاريخ موافقة مجلس هيئة السوق املالية على طرح وحدات هذا الصندوق  

 مجلس إدارة الصندوق، وفقا لالئحة صناديق االستثمار، ما يلي:

على   – ذلك املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق العام طرفا فيها، ويشمل  -1

للصندوق, وعقود تقديم خدمات الحفظ, وال اإلدارة املوافقة على عقود تقديم خدمات  –سبيل املثال ال الحصر 

يشمل ذلك العقود املبرمة وفقا للقرارات االستثمارية في شأن أي استثمارات قام بها مدير الصندوق او سيقوم بها في  

 املستقبل.

 يتعلق بحقوق التصويت املتعلقة بأصول الصندوق.اعتماد سياسة مكتوبة فيما  -2
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 االشراف، ومتى كان ذلك مناسبا، املوافقة أو املصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق. -3

االجتماع مرتين سنويا على األقل مع لجنة املطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول املطابقة وااللتزام لديه   -4

على سبيل املثال ال الحصر  –زام الصندوق جميع القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقة، ويشمل ذلك ملراجعة الت

 .الئحة صناديق اإلستثماراملتطلبات املنصوص عليها في  –

التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واي مستند اخر )سواء أكان عقدا ام غيره(  -5

ات تتعلق بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام، إضافة الى التأكد من توافق ما  يتضمن إفصاح

 سبق مع أحكام هذه الالئحة. 

6-  
ً
صناديق  الئحة ألحكام التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 املعلومات.وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة اإلستثمار 

 العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.  -7

 تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها املجلس -8

 خرى:أعضويات في صناديق استثمار  (ب)

 في الجدول التالي:أسماؤهم  إال املوضح خرى أعضوية مجالس إدارة في صناديق استثمارية  السابقون يشغل األعضاء ال 

 خرى الصناديق االستثمارية األ  عضو مجلس اإلدارة 

 طارق لنجاوي 

 صندوق )سدكو كابيتال( العقاري األول للتطوير حسب املالءمة

 صندوق سدكو كابيتال ريت )الصندوق(

 2للدخل العقاري صندوق سدكو كابيتال 

  للتطوير حسب املالءمة (2) ثانيصندوق سدكو كابيتال العقاري ال

 زياد العقيل
 العقاري  للتطوير االنماء الثريا صندوق 

 صندوق سدكو كابيتال ريت 

 أحمد تورسون 

 2صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 

  املالءمةصندوق )سدكو كابيتال( العقاري األول للتطوير حسب 

  للتطوير حسب املالءمة 2 ثانيالعقاري ال صندوق سدكو كابيتال

 عبدالوهاب عابد 

 2صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 

 صندوق )سدكو كابيتال( العقاري األول للتطوير حسب املالءمة

  للتطوير حسب املالءمة 2 ثانيصندوق سدكو كابيتال العقاري ال

 كابيتال ريت صندوق سدكو 

 أيمن البشير

 2صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 

 صندوق )سدكو كابيتال( العقاري األول للتطوير حسب املالءمة

  للتطوير حسب املالءمة 2 ثانيصندوق سدكو كابيتال العقاري ال

 

 :اجتماعات مجلس إدارة الصندوق  (ج)

يقوم مجلس إدارة الصندوق بعقد اجتماعاته بدعوة من رئيس املجلس، ومن املتوقع أن تكون مرة واحدة بحد           -

أدنى في السنة املالية. وقد يعقد الرئيس اجتماع عاجل ملجلس إدارة الصندوق كلما رأى ذلك ضروري، ويتوجب 
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( من أعضاء مجلس إدارة 2أي اثنين )عليه الدعوة لالجتماع كلما طلب منه ذلك من قبل مدير الصندوق أو 

 الصندوق.

 ال يكون اجتماع مجلس إدارة الصندوق صحيحا اال إذا حضره أغلبية أعضائه. وتصدر قرارات املجلس بموافقة  -

يجوز ملجلس إدارة     األعضاء. وفي حال كانت األصوات متساوية، يكون لرئيس املجلس صوت ترجيحي. من أغلبية  

على أن  االلكتروني،      الصندوق املوافقة على القرارات بشكل مستعجل من خالل التمرير عبر الفاكس أو البريد  

 يتم عرض أي قرار من هذا القبيل على مجلس إدارة الصندوق في أول اجتماع الحق للتوثيق الرسمي. 

 صندوق والتصويت فيها عن طريق الوسائل التكنولوجيا الحديثة.بمكن عقد اجتماعات مجلس إدارة ال                    -

             يقوم مجلس إدارة الصندوق بتوثيق اجتماعاته وإعداد محاضر املداوالت واملناقشات، بما في ذلك عمليات  

 حيح.تتم. ويجب الحفاظ على هذه املحاضر املنظمة ويحتفظ بها لسهولة الرجوع إليها بشكل ص التصويت التي 

ال يجوز لعضو مجلس إدارة الصندوق أن يصوت على أي قرار له مصلحة فيه، سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويجب  

 اإلفصاح عن مثل هذه املصلحة إلى مجلس إدارة الصندوق.

 

 

 مدير الصندوق  .15

 كابيتال"(.الشركة السعودية لإلقتصاد والتنمية لألوراق املالية )"سدكو  :االسم (أ)

 الطابق الثاني  –البرج الجنوبي  ان:و العن

 أسواق البحر األحمر 

 8والبوابة  7بين البوابة 

 13396ص.ب 

 21493جدة 

 اململكة العربية السعودية 

  +966 12  690 6555هاتف: 

 +966 12 690 6599فاكس: 

www.sedcocapital.com  

 

الصندوق يقر بعدم وجود أي تضارب مصالح في الوقت الحالي بين مصالح حتى إعداد هذه الشروط واألحكام، فإن مدير  (ب)

وسوف يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي  الصندوق.الصندوق أو مدير  مدير الصندوق ومصالح أعضاء مجلس إدارة

 عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس إدارته أو له يحتمل تعارضها مع مصالح الصندوق.

 

ح أن ينشأ عن  يقر مدير الص (ج) ندوق بأنه ال يوجد عمل أو مصلحة خاصة به يحتمل تعارضها مع مصالح الصندوق وال ُيرجَّ

 على 
ً
األنشطة التجارية أو املصالح األخرى ذات الصلة بمدير الصندوق أي تضارب جوهري للمصالح من شأنه التأثير سلبا

 أداء واجباته تجاه الصندوق.

 

 شركة السعودي الفرنس ي كابيتال.ن الحفظ والخدمات اإلدارية خدمات أميفّوض مدير الصندوق  (د)
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مدير الصندوق هو الشركة السعودية لإلقتصاد والتنمية لألوراق املالية )سدكو كابيتال( مرخص بموجب الئحة االشخاص   (ه)

م( 19/4/2009هـ )املوافق 23/04/1430هيئة السوق املالية بتاريخ  عن مجلس الصادر 11157-37لهم بالترخيص رقم 

 .لتقديم خدمات اإلدارة، واملشورة، والترتيب، والحفظ، والتعامل بصفة أصيل، والتعهد بالتغطية في األوراق املالية

 مسؤوليات مدير الصندوق  (و)

-  
ً
لالئحة صناديق االستثمار، والئحة األشخاص املرخص لهم، يلتزم مدير الصندوق بأن يتصرف لصالح مالكي الوحدات وفقا

 والشروط واألحكام.

يلتزم مدير الصندوق باالمتثال للمبادئ والواجبات املنصوص عليها بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم، بما في ذلك العمل  -

ت إلى أقص ى حد، وواجب بذل  بأمانة تجاه مالكي الوحدات والذي يتضمن واجب العمل بما يخدم مصالح مالكي الوحدا

 العناية واملهارة املعقولة.

 تتضمن مسؤوليات مدير الصندوق تجاه الصندوق ما يلي: -

 إدارة الصندوق؛ -

 عمليات الصندوق، بما فيها الخدمات اإلدارية املقدمة إلى الصندوق؛  -

 طرح الوحدات؛ -

 ;وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللةاكتمالها ومذكرة املعلومات و  دقة الشروط واألحكام التأكد من -

 .إعداد وصيانة سجل مالكي الوحدات -

 املهام املفوضة (ز)

 لالئحة صناديق االستثمار أو يقلل من   يحدال 
ً
أي تفويض ملسؤوليات وواجبات مدير الصندوق إلى أي شخص آخر وفقا

مسؤوليات مدير الصندوق أو يعفيه منها بأي حال من األحوال بموجب الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص 

 لهم.

 املهام األخرى ملدير الصندوق  (ح)

وتقديم املشورة بموجب الترخيص رقم  والتعامل بصفة أصيل  ندوق تراخيص اإلدارة والحفظ والترتيب  منحت الهيئة مدير الص

   بتزويد خدمات إدارية للصندوق.شركة السعودي الفرنس ي كابيتال وقام مدير الصندوق بتكليف  37-11157

 عزل مدير الصندوق أو استبداله (ط)

  إجراء أي اتخاذو  بالصندوق  يتعلق فيما الصندوق  مدير عزل  للهيئة
ً
 أو للصندوق  بديل صندوق  مدير لتعيين  تراه مناسبا

، وذلك تراه آخر تدبير أي اتخاذ
ً
 :اآلتية الحاالت من أي وقوع حال في مناسبا

 .لهم املرخص األشخاص الئحة بموجب كبذل الهيئة إشعار دون  اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق  مدير توقف -

 .قبل الهيئة من هتعليق أو هسحب أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق  مدير ترخيص إلغاء -

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

 .التنفيذية لوائح أو النظام بالتزام – جوهريا الهيئة تراه بشكل - أخل دق الصندوق  مدير أن  الهيئة رأت إذا -

 مسجل  آخر شخص وجود عدم مع هاستقالت أو عجزه أو صندوق ال أصول  يدير الذي  االستثمارية املحفظة مدير وفاة -

 .صندوق ال أصول  إدارة ىعل قادر الصندوق  مدير ىلد

أو أكثر من الوحدات في الصندوق،  %75بموافقة مالكي وحدات يملكون ما نسبته  وحداتال مالكي من خاص قرار صدور  -

 .الصندوق  مدير عزل  الهيئة من هفي يطلبون 

 .جوهرية أهمية ذات أنها - معقولة أسس عل بناءً  - الهيئة اهتر  ى أخر  حالة أي -
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   ةداريوالخدمات ال أمين الحفظ   .16

 : مهعنوانو  ةداريأمين الحفظ والخدمات اإل  للقيام بمهام كابيتالالسعودي الفرنس ي  شركة تعيين  تم

 

 طريق امللك فهد 749الرياض 

 . )شارع التحلية( العزيز تقاطع شارع األمير محمد بن عبد

 11426الرياض  23454ص.ب 

 +   966 11 282 6666 هاتف:

 +     966 11 282 6743 الفاكس:

 www.sfc.sa : لكترونياملوقع اإل

 

 

 :التاليوتشمل تلك املهام 

االدوات املالية باالضافة الى النقد الخاص االحتفاظ بسجل االوراق املالية واالستثمارات و اهم مهامه  ومنأمين الحفظ:  (أ)

 بالصندوق.

مستوى الصندوق والوحدات واعداد واالحتفاظ حساب صافي قيمة األصول على ومن اهم مهامه  والخدمات الدارية:  (ب)

 بحسابات الصندوق.

 : املهام املفوضة (ج)

 لالئحة صناديق االستثمار أو يقلل من مسؤوليات 
ً
ال يحد أي تفويض ملسؤوليات وواجبات أمين الحفظ إلى أي شخص آخر وفقا

 والئحة األشخاص املرخص لهم.  أمين الحفظ أو يعفيه منها بأي حال من األحوال بموجب الئحة صناديق االستثمار

 الصندوق: صول ا (د)

 حتفظ أمين الحفظ بأصول الصندوق نيابة عن الصندوق.ي -

أصول الصندوق مستقلة عن أصول أمين الحفظ وأصول العمالء االخرين. وتعتبر أصول الصندوق مملوكة ملكية  -

الصندوق الفرعي أو أمين الحفظ أو أمين مشتركة من جانب مالكي الوحدات. وال يكون ملدير الصندوق أو مدير 

الحفظ الفرعي أو املوزع أو مستشارا الستثمار أي حق أو مطالبة في أصول الصندوق، اال في الحاالت التي يكون فيها 

مدير الصندوق أو مدير الصندوق الفرعي أو أمين الحفظ مالكا للوحدات، وبالنسبة للمطالبات املسموح بها بموجب 

 ق االستثمار واملفصح عنها في هذه الشروط واالحكامالئحة صنادي

 :  استبدالهل أمين الحفظ أو عز  (ه)

، وذلك إجراء أي واتخاذ بالصندوق  يتعلق فيما أمين الحفظ عزل  للهيئة
ً
 :اآلتية الحاالت من أي وقوع حال في تراه مناسبا

http://www.sfc.sa/
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 بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم.توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك  -

 إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. -

 تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط الحفظ. -

 .م أو لوائح التنفيذيةبالتزام النظا –بشكل تراه الهيئة جوهريا  -إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  -

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناًء عل أسس معقولة  -في أي حالة أخرى تراه الهيئة  -

إضافة إلى صالحية الهيئة، يجوز ملدير الصندوق عزل أمين الحفظ املعين من قبله بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن  

 وبشكل كتابي.عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى م
ً
 دير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فورا

 

 الحساباتمراجع  .17

 : وعنوانهملحسابات الصندوق،  جعكمرا "كيه بي إم جي" الفوزان والسدحانتعيين  تم .أ

 21534جدة ، 55078ص.ب 

 + 966 12 658 1616 هاتف:

 + 966 12 605 0597 فاكس:

  www.KPMG.com : لكترونياملوقع اإل

 

 مهام املحاسب القانوني .ب

 يختص املحاسب القانوني بما يلي: 

حسابات الصندوق بهدف إبداء الرأي حول القوائم املالية ملالكي الوحدات، وما إذا كانت القوائم املالية لإجراء تدقيق  -

 ظهر بصورة عادلة، من جميع الجوانب تُ 
ً
 الجوهرية، املركز املالي، ونتائج العمليات، ومعلومات التدفق النقدي وفقا

 في اململكة؛
ً
 للمعايير املحاسبية املقبولة عموما

تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحاسبية التي أجراها الصندوق، باإلضافة إلى  -

 ية؛ تقييم العرض العام للقوائم املال

دراسة الضوابط الداخلية ذات الصلة بإعداد القوائم املالية للصندوق من أجل وضع إجراءات مالئمة في ظل  -

 الظروف، وليس بغرض إبداء رأي بشأن فعالية الضوابط الداخلية للصندوق؛

انونيين ملراجعة املختصرة للصندوق وفقا ملعايير الهيئة السعودية للمحاسبين الق األوليةمراجعة القوائم املالية  -

 .األوليةاملعلومات املالية 

 يستبدال املحاسب القانونا .ج

يجب أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على تعيين أي محاسب قانوني أو استبداله. ويرفض مجلس إدارة الصندوق تعيين 

 :االحوال التاليةاملحاسب القانوني، أو يطلب من مدير الصندوق استبدال محاسب قانوني تم تعيينه بالفعل في 

 في حال وجود أي ادعاءات قائمة وجوهرية بسوء السلوك املنهي املرتكب من جانب املحاسب القانوني في أدائه ملهامه؛ -

 إذا لم يعد املحاسب القانوني مستقال  -

 جعة؛إذا قرر مجلس إدارة الصندوق بأن املحاسب القانوني ليس لديه املؤهالت والخبرة الكافية ألداء مهام املرا -

http://www.kpmg.com/
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 .إذا طلبت الهيئة، وفق تقديرها املطلق، من مدير الصندوق استبدال املحاسب القانوني -

 .يحدد مدير الصندوق أتعاب املراجعة املستحقة للمحاسب القانوني بموافقة مجلس إدارة الصندوق 

 

ائم .18  السنوية املراجعة املالية القو

 سوف يقوم مدير الصندوق بإعداد القوائم املالية 
ً
السنوية للصندوق، وسيتم مراجعتها بواسطة مراجع الحسابات الصندوق، طبقا

ملالكي  املراجعة (. وسيتم توفير القوائم املالية”SOCPA“للمعايير املحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )

من  تقويميا يوما 90( خالل www.sedcocapital.com)الحاليين واملحتملين من خالل موقع مدير الصندوق اإللكتروني  الوحدات

 م. 2016ديسمبر  31نهاية كل سنة مالية ميالدية. وستكون نهاية اول سنة مالية ميالدية في 

 

 وبناء على طلب مالكي الوحدات خطيا، سيتم تزويدهم بنسخ من القوائم املالية السنوية املراجعة عبر البريد دون مقابل.

 

 خصائص الوحدات  .19

قياسية ذات قيمة نسبية متساوية في استثمارات مشاعة لها نفس القيمة وامليزات والحقوق. وتمثل كل وحدة حصة الوحدات جميع 

 .وأصول الصندوق 

 

 أخرى  معلومات .20

ائب  (أ)  اعتبارات الضر

أو نقل  الحصول على أو امتالك املشورة املهنية بشأن الضريبة عند  طلب يجب على مالكي الوحدات واملستثمرين املحتملين 

 وحدات الصندوق أو غير ذلك.  ملكية أو تخلص من

 

 سرية معلومات الصندوق  ( ب)

تدار أعمال الصندوق واستثمارات املشاركين فيه بأقص ى درجات السرية في جميع األوقات، وال ينبغي تفسير ذلك بأنه يحد 

 ظيمية للصندوق )ھيئة السوق املالية( على سجالت الصندوق ألغراض اإلشراف النظامي.من اطالع السلطة التن

 

 وفاة مالك الوحدات (ج)

إن موافقة املستثمر على الشروط واألحكام هذه لن تنتھي بشكل تلقائي في حال وفاته أو عجزه، حيث تكون ھذه الشروط 

وصيته وملمثليه الشخصيين وأمنائه وخلفائه في حال كان املستثمر فردا. أما وملنفذي واألحكام ملزمة لورثته وملديري تركته 

كان املستثمر شخصية إعتبارية، فإن ھذه اإلتفاقية لن تنتھي في حال حدوث ش يء مماسبق ألي شريك أو مساھم فيھا.   إذا

ن تسلم مدير الصندوق ألمر وعليه فإن ملدير الصندوق الحق في تعليق أي معامالت تتعلق بھذه الشروط واألحكام لحي

صادر عن محكمة أو وكالة أوغير ذلك من البيانات الكافية له إلثبات صالحية من سبق ذكرھم قبل السماح لھم بالتصرف 

 في تلك املعامالت.

 معلومات حول اجتماعات مالكي الوحدات .د

  .تقديره، الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحداتجوز ملدير الصندوق، بناًء على  ي :  الوحداتالدعوة إلى اجتماع مالكي   .1

 طريقة وإجراءات الدعوة الجتماع مالكي الوحدات  .2

( أيام من استالم طلب خطي من 10يتعين على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون ) -

 أمين الحفظ.

أيام من استالم طلب خطي من ( 10يتعين على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون ) -
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 من قيمة وحدات الصندوق.  %25مالكي الوحدات الذي يملكون على األقل 

يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكتروني الخاص به وعلى  -

الوحدات وأمين الحفظ مع  املوقع اإللكتروني الخاص بتداول، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي 

 من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعين أن يحدد 21( وال تزيد عن )2( أيام )10( مهلة ال تقل عن )1إعطاء )
ً
( يوما

قتَرح. كما يتعين على مدير الصندوق، 
ُ
اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال امل

إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطار إلى في نفس وقت إرسال اإلخطار 

 هيئة السوق املالية.

 %25يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين  -

 واألحكام ومذكرة املعلومات.   على األقل من قيمة وحدات الصندوق أو نسبة أكبر على النحو املحدد في الشروط

في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في هذا البند، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن  -

على موقعه اإللكتروني وعلى املوقع اإللكتروني الخاص بتداول ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي 

أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاني )باستثناء يوم إرسال   5 تقل عن  الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال

اإلخطار ويوم االجتماع(. وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي عدد  

.
ً
 قانونيا

ً
 من الوحدات، الحاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلين، نصابا

 ن وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. يحق لكل مالك وحدات تعيي -

 حتى وقت االجتماع. يملكهامارسة صوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات لكل وحدة مكل مالك وحدات حق ل -

ويمكن إجراء اجتماعات مالكي الوحدات ومداوالتها والتصويت على القرارات من خالل التكنولوجيا الحديثة 

 السوق املالية.وفقا ملتطلبات هيئة 

 حقوق مالكي الوحدات .ذ

رحت عليهم في اجتماع مالكي 
ُ
ال تمنح الوحدات لحامليها أي حقوق تصويت فيما يتعلق بالصندوق خالف املسائل التي ط

 (( من الشروط واألحكام.33الوحدات على النحو املحدد في البند )

 

 مسؤوليات مالكي الوحدات .ر 

عن ديون أو التزامات الصندوق، وتقتصر مسؤوليتهم فقط على مبلغ استثماراتهم في  ال يتحمل مالكو الوحدات أي مسؤولية

 الصندوق.

 صناديق االستثمار املطابقة للشريعة السالمية .21

 والتي تتضمن: سيقوم مدير الصندوق بمهام الرقابة الشرعية على استثمارات الصندوق  (أ)

 .عن طريق املراجعة الدورية تحقيق إلتزام الصندوق بالضوابط الشرعية ▪

 مراجعة االتفاقيات والعقود املتعلقة بمعامالت الصندوق. ▪

متابعة عمليات الصندوق ومراجعة أنشطته من الناحية الشرعية والنظر في مدى مطابقتها مع الضوابط الشرعية  ▪

 .الشرعيةوتوجيهات الهيئة 

 ملة.الرفع للهيئة الشرعية في حال وجود أي مخالفات شرعية محت ▪

 إعداد ومتابعة مبالغ التطهير الالزمة واعتمادها من قبل الهيئة الشرعية. ▪
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 تزويد مدير املحفظة باألسهم الشرعية ضمن مجال االستثمار. ▪

 

مهام اإلشراف على إلتزام انشطة الصندوق بضوابط االستثمار الشرعية  لدى مدير الصندوق  ستتولى الهيئة الشرعيةو 

 األعضاء التالية أسماؤهم: وتقديم األستشارات الشرعية ذات الصلة. وتتكون الهيئة الشرعية الحالية من 

 

  زعبد العزي، أستاذ االقتصاد اإلسالمي في جامعة امللك رئيسا –القري  علىبن  محمد /الدكتور  الشيخ .1
ً
 ،بجدة سابقا

 ، ويحمل درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا.في العالم ومن أشهر علماء االقتصاد اإلسالمي 

 

 عضو  –  بكرمحمد داود  الدكتور / .2
ً
رئاسة املجلس الشرعي االستشاري للبنك املركزي املاليزي وهيئة حاليا يتولى و ، ا

م من جامعة 1988حصل على أول مؤهل علمي في عام األوراق املالية في ماليزيا وهيئات الخدمات املالية في البوان. 

شغل  و  م.1993الكويت وقد حصل بعد ذلك على درجة الدكتوراه من جامعة سانت آندروز في اململكة املتحدة عام 

في السابق منصب نائب رئيس الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا. ويتمتع بعضوية العديد من الهيئات محمد الدكتور 

 الشرعية للمؤسسات املالية.

 

 عضو   –  القصار  بن خليفة  عبد العزيز   /الدكتور  .3
ً
دكتوراه من الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الكويت، يحمل    وهو ،  ا

أستاذ مساعد بقسم الفقه املقارن والسياسة الشرعية، وهو عضو الهيئة الشرعية  يشغل منصب و  ،جامعة األزهر

 أخرى في دول الخليج.لعدة شركات استثمارية 

 

واملراجعة الهيئة الشرعية  ن مكافأة أعضاءوتتضم أتعاب الرقابة الشرعية من الصندوق  سيتقاض ى املراقب الشرعي (ب)

  50،000بمبلغ  الشرعية
ً
  .ريال سعودي سنويا

 

سوف يتقيد الصندوق بضوابط اإلستثمار الشرعية التي تمت املوافقة عليها من قبل الهيئة الشرعية على النحو املبين في  (ج)

 الجدول "أ" للشروط واالحكام هذه. ويلتزم مدير الصندوق بأن تكون 
ً
 .لتلك الضوابط كافة معامالت الصندوق وفقا

 

 العاملية االستثمار صناديق .22

 ال تنطبق هذه الفقرة على الصندوق.

 

  األوليالطرح  .23

وسيبدأ الصندوق في قبول طلبات االشتراك في الطرح . جمعهللحجم أصول الصندوق يعتزم مدير الصندوق ليس هناك حد أدنى 

م.  24/5/2016م وحتى تاريخ  8/5/2016فترة الطرح األولي من تاريخ    االشتراك فيم يبدأ الصندوق في قبول طلبات  25/5/2016بتاريخ  

 . م5/2016/ 25ويبدأ تشغيل الصندوق في تاريخ 

 

 في الصندوق مدير الصندوق استثمار  .24

تأسيس الصندوق. ويتم اإلفصاح عن  ، أو بعد، في الصندوق كمستثمر عند االشتراكملدير الصندوق وفقا لتقديره الخاص يجوز 

للصندوق وفي ملخص االفصاح املالي وذلك في نهاية كل سنة  املالية السنويةالقوائم في ، إن وجدت، إجمالي قيمة هذه االستثمارات

 .مالية
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 مخاطر األداء: .25

يسعى الصندوق لتحقيق عوائد إيجابية وتبعا لذلك فقد يكون هنالك حاالت يرتفع فيها السوق أكثر بكثير من ارتفاع أداء الصندوق   

 كما يمكن للصندوق أن يحقق عائدا سلبيا بسبب انخفاض مفاجئ أو غير متوقع لألسواق. 

 

 

 واالسترداد  شتراكاال  إجراءات .26

 أيام التعامل ( أ)

 .ربعاءأو في كل يوم اثنين  طلبات االشتراك في الصندوق يتم تنفيذ 

 

 شراء الوحدات واستردادها التعليمات الخاصة باملوعد النهائي لتقديم  ( ب)

سترداد قبل الساعة الرابعة مساًء بتوقيت اململكة العربية اال  وطلبات  واملبالغ املتعلقة بها يتم قبول طلبات شراء الوحدات

الساعة الرابعة مساًء . وفي حال تم استالم الطلب بعد ويتم تنفيذ الطلب في يوم التعامل التالي عمل يومأي السعودية في 

وإذا صادف يوم التعامل عطلة رسمية فسوف يتم   .فسيتم معاملته على أنه طلب ليوم التعامل التاليمن يوم التعامل 

 تالي.الطلبات في يوم التعامل ال

 

 الفترة الزمنية الفاصلة بين األشتراك والستثمار (ج)

قبل الساعة الرابعة مساًء من يوم التعامل فسيكون نافذا في يوم التعامل   واملبالغ املتعلقة به  إذا تم استالم طلب االشتراك  

 .  ستالم بعد الوقت املحدد فسيتم معاملته على أنه طلب ليوم التعامل التالياال م التالي. وفي حال ت

 

 إجراءات تقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات أو استردادها ( د)

 شتراك اال  .1

 يمكن ألي مستثمر شراء وحدات في الصندوق، ويكون ذلك بعد تأكيد قبول ذلك املستثمر كعميل لدى مدير الصندوق 

. على املستثمر أن يسلم مدير  وعقب استكمال والتأكيد املقبول لجميع اجراءات أعرف عميلك ومكافحة غسل االموال

هذه، وتعبئة نموذج اإلشتراك املتوفر لدى مدير الصندوق، ودفع واألحكام الصندوق نسخة موقعة من الشروط 

. وعلى املشتركين من هذه الشروط واالحكام  (26املادة ب.  )حسب املوعد النهائي للتقديم  املساهمة املالية بحلول أو قبل  

 . بنفس الطريقةالراغبين في شراء املزيد من الوحدات، تعبئة نموذج اإلشتراك ودفع املساهمة املالية 

 

 االسترداد .2

وتسليمه  الصندوق يمكن للمشتركين الراغبين في استرداد قيمة الوحدات تعبئة نموذج اإلسترداد املتوفر لدى مدير 

 . (26بحلول أو قبل املوعد النهائي للتقديم )حسب املادة ب. ملدير الصندوق 

 

في اليوم الثالث قبل اقفال العمل والتالي لنقطة التقويم الذي  سيتم معالجة طلبات اإلسترداد ودفع عوائده ملالكي الوحدات   (ه)

 . تم فيه تحديد سعر االسترداد

 

ريال   10،000هو  واالستردادات ريال سعودي، والحد األدنى لالشتراكات اإلضافية 50،000لالشتراك األولي هو الحد األدنى  (و)

ريال سعودي. وفي حال أدى استرداد   50،000سعودي، على أال يقل رصيد مالك الوحدات املحتفظ به في الصندوق عن 

العميل الى عدم االحتفاظ بالحد األدنى للرصيد، فيحق ملدير الصندوق تصفية حساب مالك الوحدات واسترداد كامل  

 .وحداته
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 أو االسترداد في الصندوق  رفض أو تأجيل عمليات االشتراك (ز)

 في رفض االشتراكات في 
ً
رفض أو تأجيل عمليات االشتراك أو االسترداد في الصندوق ويحتفظ بالحق مدير الصندوق أيضا

حال مخالفة املستثمر ألنظمة ولوائح هيئة السوق املالية والتي قد تفرضها الهيئة من وقت إلى آخر، أو عند عدم تمكنه من 

ات هذه الشروط واألحكام، أو عدم تمكنه تقديم نموذج االشتراك كامال وموقعا ومستوفي مبلغ االشتراك  استيفاء متطلب

  .املطلوب

 

من صافي قيمة  %10يحق ملدير الصندوق تأجيل أي طلب استرداد في حال فاق مجموع طلبات االسترداد في أي يوم تعامل 

،  أصول الصندوق في يوم التعامل ذو العالقة، وقد يقرّ 
ً
ر مدير الصندوق، وفق تقديره، تأجيل أي استرداد، بالكامل أو جزئيا

وفي تلك الحالة سيتم تحديد الطلبات التي سيتم تأجيلها كليا   .في أي يوم من أيام التعامل %10بغية عدم تخطي نسبة ال 

 أو جزئيا بناء على أسبقية تقديم طلب االسترداد بحيث تكون األولوية لتنفيذ الطلبات 
ً
 .املستلمة أوال

 

وقد يتم تأجيل طلبات االسترداد في حال تم تعليق التعامل والتداول في سوق االسهم السعودية بحيث يتعسر استرداد أو  

تقويم وحدات الصندوق، وسوف يتم التعامل مع طلبات االسترداد املؤجلة قبل طلبات االسترداد الالحقة في يوم التعامل 

 األولوية بالتنفيذ للطلبات املقدمة أوال.التالي بحيث تكون 

 

 االستثماري تقويم أصول الصندوق  .27

 التالي:يتم احتساب إجمالي قيمة أصول الصندوق بناء على  (أ)

 . أسعار إغالق األسھم التي يمتلكھا الصندوق في يوم التقويمسيتم تقويم األسهم حسب  ▪

 في حالة االستثمار في صناديق استثمارية فسيتم احتساب آخر سعر وحدة معلن من قبل الصندوق.  ▪

سيتم تقويم األسھم التي تمت املشاركة بھا في الطروحات األولية في الفترة ما بين االكتتاب وتداول الورقة املالية بناء على  ▪

 .سعر االكتتاب

 ق في يوم التعامل.سيتم تقويم حقوق االولوية حسب سعر االغال  ▪

 اليه االرباح املستحقة للفترة  رابحة قصيرة األجلاملصفقات سيتم تقويم  ▪
ً
الى املنقضية بناًء على مبلغ االستثمار مضافا

 تاريخ يوم التعامل. 

 

 يتم تقويم قيمة أصول الصندوق  (ب)
ً
 في الساعة العاشرة  األسهم السعودي موعد اغالق سوق كما في مرتين أسبوعيا

ً
صباحا

وفي حال    .قويمالتويتم اإلعالن عن سعر الوحدة بنھاية اليوم التالي ليوم    التقويم،  العمل الذي يلي يوم  كحد أقص ى من يوم 

يوم عطلة رسمية في اململكة تكون فيه سوق األسهم مقفلة، حينئذ سيتم تقويم أصول الصندوق في يوم   التعاملوافق يوم  

 التاليالتعامل 

 

تحتسب و وحدة،  الصندوق لكل أصول  قيمة صافي في االسترداد عند الوحدة سعر أو االشتراك عند الوحدة سعر يتمثل (ج)

حيث يتم خصم  الصندوق، أصول  مجموع قيمة من الصندوق  مطلوبات إجمالي قيمة طرح طريق  عن صول األ  قيمة صافي

 غير رسوم أخرى  أي يوجد والاملصاريف والرسوم الثابتة أوال ومن ثم خصم املصاريف والرسوم املتغيرة املستحقة، 

  أصول  قيمة صافيسوف يتم احتساب سعر الوحدة بتقسيم واألحكام. و  الشروط هذه في  الواردة 11الفقرة  في املحددة

 ، على العدد اإلجمالي للوحدات القائمة عند انتهاء العمل في ذلك اليوم تعاملالصندوق، عند انتهاء العمل في كل يوم 
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اإللكتروني الخاص بمدير  وسوف يتم نشر وإعالن سعر الوحدة في يوم العمل التالي لكل يوم تقويم من خالل املوقع  (د)

 . وموقع تداول  (www.sedcocapital.com) الصندوق 

 

 

 الجراءات الواجب اتخاذها في حال الخطأ في التقويم أو تحديد األسعار ( ه)

في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ، يجب على مدير الصندوق  (أ)

 توثيق ذلك.

الصندوق تعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين( عن يجب على مدير  (ب)

 جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.

 من  أكثر أو %0.5 نسبته ما  بشكل التسعير أو التقويم في خطأ اي عن فورا الهيئة إبالغ الصندوق  مدير على يجب (ج)

 التي  الصندوق  تقارير وفي للسوق  واملوقع االلكتروني اإللكتروني موقعه في فورا ذلك واإلفصاح عن الوحدة سعر

 الئحة صناديق االستثمار. من( 71) للمادة وفقا الصندوق  مدير يعدها

 ملخصا   الئحة صناديق االستثمار  من(  72) للمادة  وفقا  املطلوبة  للهيئة  تقاريره في  يقدم  أن   الصندوق   مدير  على  يجب (د)

 .والتسعير التقويم أخطاء بجميع

 نقل ملكية الوحدات ( و)

يجب على املستثمرين الجدد االلتزام بهذه الشروط واالحكام، بما في ذلك متطلبات "اعرف عميلك" ومكافحة غسل االموال  

 .لدى مدير الصندوق؛ ولن تصبح معامالت نقل ملكية الوحدات سارية إال بعد قيدها في سجل مالكي الوحدات

الصندوق، بناء على تقارير مكافحة غسل االموال و"اعرف عميلك" أو أي تعليمات تصدر عن أي جهة رقابية  يجوز ملدير 

حكومية، رفض طلبات نقل امللكية. وملدير الصندوق الحق في تبادل املعلومات املتعلقة باملستثمرين مع أمين الحفظ بغرض 

موال واالرهاب. وملدير الصندوق رفض أي طلب نقل ملكية  تلبية متطلبات التدقيق الداخلي ومتطلبات مكافحة غسل اال 

 يرى أنه قد يخالف نظام السوق املالية

  )ي(  سجل مالكي الوحدات

يلتزم مدير الصندوق باالحتفاظ بسجل ملالكي الوحدات في اململكة؛ ويكون لهذا السجل حجية بالنسبة لألشخاص املالكين 

 للوحدات في الصندوق 

 

 االسترداد املبكررسوم  .28

(  30في حالة طلب مالك الوحدات استرداد الوحدات خالل ) % 1.00رسوم استرداد تساوي  للصندوق  يدفع مالك الوحدات (أ)

 . يوم عمل من شرائها

 ال يوجد هناك ظروف يمكن فيها إعفاء املستثمرين من رسوم االسترداد املبكر. (ب)

 من تاريخ تنفيذ االشتراك.  30صافي قيمة الوحدات املستردة خالل  من رسوم االسترداد تحسب  (ج)
ً
 يوما

 

 إنهاء الصندوق  .29

بعد الحصول على موافقة هيئة السوق املالية؛ يحتفظ مدير الصندوق بحقه في إنهاء الصندوق، دون تحمل أي غرامة تجاه أي طرف  

 تق 
ً
 من إنهاء الصندوق، وفي هذه الحالة يتم تصفية الصندوق معني، وذلك بتوجيه إشعار يرسل إلى املشتركين قبل ستين يوما

ً
ويميا

 وتوزيع حصيلة التصفية على املشتركين وفق مساهمة كل منهم في الصندوق.
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 ي الوحداتالكالتقارير ملرفع  .30

عنداسترداد تلك  سوف يقوم مدير الصندوق بإصدار تأكيد لكل مالك وحدات، وذلك عند اإلشتراك في وحدات الصندوق، أو 

 .الوحدات

 

ويتم إصدار تقرير يتضمن صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد وحدات الصندوق التي يمتلكھا مالك الوحدات وصافي قيمتھا، 

أعلى  أشهر كحد  3كل  . وترسل التقارير ملالكي الوحداتذلك التوزيعات املدفوعة بما في وسجل بصفقات كل مالك وحدات على حدة

، ما لم يتم تقديم إشعار كتابي ينص على أو البريد االلكتروني اإلشتراكنموذج على عناوينهم املبينة في . لبها من مدير الصندوق ط عند

كما سيقوم مدير الصندوق بتوفير نسخة من القوائم املالية املراجعة وإتاحتها للجمهور خالل مدة ال وذلك دون مقابل.    تغيير العنوان

يوما تقويميا  45وكذلك سيتم إتاحة التقارير األولية املفحوصة خالل يوما من تقويميا من نهاية السنة املالية للصندوق  90تتجاوز 

 من نهاية فترة اإلشعار.

 

 تضارب املصالح .31

وسيلتزم مدير الصندوق باإلفصاح عن تضارب    آلخر،من وقت  ينشأ  أو  يوجد  مدير الصندوق إلى تجنب أي تضارب للمصالح قد  يسعى  

املصالح إلى مجلس إدارة الصندوق التخاذ القرار حياله. وسوف يتّم توفير كافة اإلجراءات التي ستتبع ملعالجة مسألة تضارب املصالح 

 
ّ
 ي ودون أي مقابلللمشتركين بناًء على طلب خط

 

 حقوق التصويتسياسات  .32

بعد التشاور مع مسؤول املطابقة وااللتزام، يوافق مجلس إدارة الصندوق على السياسات العامة املتعلقة بممارسة حقوق   (أ)

  .التصويت املمنوحة للصندوق بموجب األوراق املالية التي تشكل جزءا من أصوله

ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصويت بعد التشاور مع مسؤول املطابقة وااللتزام يقرر مدير الصندوق طبقا لتقديره  (ب)

والتي يمكن توفيرها   أو حسب ما تنص عليه سياسات وإجراءات التصويت التي تم اعتمادھا من مجلس إدارة الصندوق.

ي ودون أي مقابل.
ّ
 للمشتركين بناًء على طلب خط

 

 

 الصندوق  شروط وأحكام تعديل .33

يتقيد مدير الصندوق باالحكام التي نظمتها الئحة صناديق االستثمار بخصوص التغييرات التي يتم اجراؤها على شروط واحكام  

 تغييرات رئيسية وهي تغييرات أساسية، ومهمة، وواجبة االشعار.  الصناديق العامه وتنقسم تلك التغييرات الى ثالث

 

 يرات األساسيةموافقة الهيئة وقبول مالكي الوحدات للتغ .أ

يحصل مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات على أي تغيير أو تغييرات أساسية مقترحة على هذه الشروط واألحكام بموجب 

قرار عادي للصندوق. وبعد موافقة مالكي الوحدات بموجب قرار عادي للصندوق، يحصل مدير الصندوق على موافقة الهيئة على 

 التغييرات األساسية املقترحة. ألغراض هذه الشروط واألحكام، يقصد ب "التغيير األساس ي":التغيير أو 

 أي تغيير يؤثر تأثيرا كبيرا على أغراض الصندوق أو طبيعته .1

 أي تغيير قد يكون له تأثير سلبي جوهري على مالكي الوحدات أو حقوقهم .2

 أي تغيير يغير من حجم املخاطرة للصندوق  .3

 االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصبه كمدير للصندوق أو .4

 أي حاالت أخرى تحددها الهيئة من وقت ألخر ويبلغ بها مدير الصندوق. .5
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يخطر مدير الصندوق مالكي الوحدات ويفصح عن التغيير أو التغييرات األساسية على موقعه االلكتروني واملوقع االلكتروني لتداول  

 م قبل تاريخ سريان التغيير.( أيا10خالل عشرة )

تدرج في التقرير تفاصيل كافة التغييرات األساسية بعد تاريخ سريان التغيير األساس ي، وفق ما يعده مدير الصندوق عمال بأحكام من  

 هذه الشروط واألحكام.

 د. يحق ملالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان التغييرات األساسية، دون تحمل أي رسوم استردا

 

 إخطار الهيئة وموافقة مالكي الوحدات على التغييرات املهمة .ب

يلتزم مدير الصندوق بإخطار الهيئة ومالكي الوحدات كتابة بكل تغيير مهم مقترح على الصندوق. على أال تقل مهلة إخطار الهيئة 

 حداث هذا التغيير فيه.يوما قبل التاريخ الذي يرغب مدير الصندوق في إ 21ومالكي الوحدات بأي تغيير مهم عن  

 

 ألغراض هذه الشروط واألحكام، يقصد ب "التغيير املهم" كل تغيير ليس أساس ي في هذه الشروط واألحكام، ولكن:

 من شأنه ألسباب معقوله أن يحمل مالكي الوحدات على إعادة النظر في مشاركتهم في الصندوق  .1

دير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي من ينتج عنه أي زيادة في الدفعات من أصول الصندوق الى م .2

 التابعين له

 يدخل أي نوع جديد من الدفع من أصول الصندوق  .3

 يزيد بشكل كبير أنواع أخرى من الدفع من أصول الصندوق، أو  .4

 أي حاالت أخرى تحددها الهيئة من وقت ألخر ويبلغ بها مدير الصندوق  .5

 

أيام من تاريخ سريانها على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وعلى املوقع االلكتروني للسوق املالية    10التغييرات املهمة قبل  يفصح عن  

 وأي وسائل أخرى ترخص بها الهيئة.

 تدرج في التقرير تفاصيل كافة التغييرات املهمة بعد تاريخ سريانها عمال بأحكام هذه الشروط واألحكام. 

 ي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان التغييرات املهمة، دون تحمل أي رسوم استرداد.يحق ملالك

 

 إخطار الهيئة وموافقة مالكي الوحدات على التغييرات واجبة اإلخطار  -ج

حدوثها. ألغراض  أيام من  10يجب على مدير الصندوق إخطار الهيئة كتابة بكل التغييرات واجبة اإلخطار الى الصندوق في غضون 

 هذه الشروط واألحكام، يقصد ب "التغيير واجب اإلخطار" كل تغيير ليس بأساس ي وال مهم. 

  21ويجب اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات واجبة اإلخطار على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني لتداول خالل 

 كافة التغييرات واجبة اإلخطار بعد تاريخ سريانها عمال بأحكام هذه الشروط واألحكام. يوما من تاريخ حدوثه. تدرج في التقرير تفاصيل  

 

 الشكاوى  إجراءات .34

 :يمكن مراسلة مدير الصندوق في حال وجود أي شكوى على العنوان التالي

 رئيس إدارة املطابقة واإللتزام ومكافحة غسل األموال والرقابة الشرعية

 لإلقتصاد والتنمية لألوراق املالية )"سدكو كابيتال"(الشركة السعودية 

 الطابق الثاني  –البرج الجنوبي 

 (8و  7أسواق البحر األحمر )بين البوابة 

 13396ص.ب 

 21493جدة 

 اململكة العربية السعودية 
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 compliance@sedcocapital.comبريد الكتروني: 

 

تعذر الوصول إلى تسوية  حالةفي و عند طلبها خطيا.مقابل  دون الوحدات كي سيتم تقديم اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى ملال

إدارة شكاوى املستثمرين، كما يحق    -أيام عمل، يحق للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة السوق املالية  7للشكوى أو لم يتم الرد خالل 

لدى  ( يوم تقويمي من تاريخ إيداع الشكوى 90للمشترك إيداع الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية بعد مض ي مدة )

 الهيئة، إال إذا اخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء املدة.

 

 النظام املطبق .35

هيئة مجلس التي تصدر عن  تخضع شروط وأحكام الصندوق ألنظمة اململكة العربية السعودية السارية املفعول واللوائح التنفيذّية

 السوق املالية وأي تعديالت عليها.

 

 بالئحة صناديق االستثمار لتزاماال .36

هيئة السوق مجلس االستثمار الصادرة عن  إن شروط وأحكام الصندوق ووثائق الصندوق األخرى موافقة ألحكام الئحة صناديق

 وق.وصحيح بجميع الحقائق الجوهرية ذات العالقة بالصند على افصاح كامل تحتوي املالية في اململكة العربية السعودية، كما أنها 
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 املالي الفصاح ملخص .37

 الرسوم واملصاريف ( أ)

 التفاصيل البند

 من قيمة االشتراك وتدفع مقدمأتحتسب  %2ما ال يتجاوز  االشتراك  رسوم

 تحتسب يوميا  من صافي قيمة أصول الصندوق  %0.75 الصندوق  إدارة أتعاب
ً
 وتدفع شهريا

معدل من  أفضل حقق مدير الصندوق أداء  إذا  %20 يدفع الصندوق رسوم أداء بنسبة األداء رسوم

 يحسب كالتالي: الحاجز والذي

 الحاجز.ومعدل ضرب الفرق بين أداء الصندوق  20%

 بحيث أن:

 التعديل في مستوى األداء وفرق تكون مكونة من أتعاب أساسية  •

الصندوق أو يطرح منها بالنسبة  إدارة يضاف فرق التعديل في مستوى األداء الى أتعاب •

ينخفض  أالالحاجز. على ومعدل والتناسب، وذلك بناًء على مقارنة أداء الصندوق 

 .0مجموع فرق التعديل وأتعاب إدارة الصندوق عن 

، ويستحق في نهاية السنة املاليةيتم احتساب رسوم االداء بشكل ربع سنوي وتدفع  •

 ملالية التالية أو عند استرداد قيمة الوحدات. مدير الصندوق رسوم األداء في السنة ا

تحسب رسوم االداء للسنة املالية االولى بشكل ربع سنوي من تاريخ انطالق الصندوق  •

شهرا   12تدفع بعد مرور  م ولكن2016ديسمبر  31الى آخر السنة املالية املنتهية في 

 ية للصندوق. من تاريخ االنطالق، ومن ثم تدفع الرسوم بعد انتهاء كل سنة مال

 

• . 

رسوم أمين الحفظ 

 * والخدمات اإلدارية

0.10%  
ً
وبحد أدنى   يتم احتسابها سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق وتدفع شهريا

 سعودي سنويا ريال 100،000 يساوي 

وتخصم من قيمة   يوم من االشتراك  30من صافي قيمة الوحدات املستردة خالل  %1.00 رسوم االسترداد 

 االسترداد

تكاليف أعضاء مجلس 

 اإلدارة املستقلين

 ريال سعودي تحتسب يوميا وتدفع  20،000ال يزيد عن مبلغ 
ً
من إجمالي أصول  سنويا

 الصندوق 

 وتدفع   تحتسب يوميا ريال سعودي 30،000 تكاليف مراجع الحسابات
ً
 من إجمالي أصول الصندوق  سنويا

  ربع وتدفع يومياتحتسب  ريال سعودي 50،000 ةتكاليف الرقابة الشرعي
ً
. من إجمالي أصول الصندوق  سنويا

 وتشمل تكاليف الرقابة الشرعية و الهيئة الشرعية.

 ريال سعودي تحتسب يوميا وتدفع سنويا من إجمالي أصول الصندوق  7،500 الرسوم الرقابية

رسوم نشر بيانات الصندوق 

 على موقع تداول 

سعودي تحتسب يوميا ويتم خصمها في نهاية كل سنة مالية من إجمالي أصول ريال    5،000

 الصندوق 

أتعاب فتح حسابات في تكاليف أمناء الحفظ من الباطن و * سيتحمل رسوم اضافية ألمين الحفظ والخدمات اإلدارية مقابل 

 أسواق أخرى تتفاوت قيمها حسب السوق ووقت فتح الحساب.

أعاله تقريبية وسيتم خصم املصروفات الفعلية فقط، وسيتم ذكر املصاريف الفعلية في التقرير السنوي املصاريف الواردة 

 .للصندوق في نهاية كل فترة مالية
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 :الرسوم الحتساب توضيحي مثال ( ب)

 :في الصندوق إذا كان حجمه كالحالتين التاليةريال سعودي  100،000بافتراض أن عميل ما استثمر مبلغ 

 الصندوق حجم 
100،000،000 

 ريال سعودي

200،000،000 

 ريال سعودي

 الرسوم واملصاريف
قيمة الرسوم على 

 املستثمر )ريال سعودي(

قيمة الرسوم على 

 املستثمر )ريال سعودي(

 750 750 %0.75 أتعاب إدارة الصندوق 

 رسوم األداء*

ضرب الفرق بين أداء  20%

 الحاجز.ومعدل الصندوق 

 

2000 2000 

رسوم أمين الحفظ 

 والخدمات الدارية * 

ريال سعودي  100.000أو  0.10%

 كحد أدنى 
100 100 

تكاليف أعضاء مجلس 

 الدارة املستقلين
20،000 20 10 

تكاليف مراجع 

 الحسابات
30،000 30 16 

تكاليف الرقابة 

 الشرعية
50،000 50 26 

 4 8 7،500 الرسوم الرقابية

رسوم نشر بيانات 

الصندوق على موقع 

 تداول 

5،000 6 2 

 2908 2964 قيمة الرسوم على املستثمر دون رسوم االشتراك

 2000 2000 %2.00 رسوم االشتراك

 4908 4964 اجمالي قيمة الرسوم على املستثمر** 

 .من أول العام %10بنسبة  مرجع األداء أفضلكان  * بافتراض أن أداء الصندوق  

 من قيمة االشتراك وال يتم احتسابها من صافي قية االصول كما هو الحال للرسوم  د** رسوم االشتراك تستحق وت
ً
فع مقدما

 واملصاريف األخرى.

 

 أساس حساب الرسوم وطريقة تحصيلها ووقت دفعها (ج)

 . .أ36كما هو موضح في املادة 

 

 الصندوق القابض  ( د)

 .الصندوق  على ينطبق ال

 

 تكاليف التعامل (ه)

 .سيتم االفصاح عن قيمة مصاريف التعامل في نهاية السنة املالية للصندوق 
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 السابق األداء (و)

  ال يوجد  
ً
، ولكن سيتم االفصاح عن األداء السابق بعد الحصول على موافقة هيئة السوق املالية أداء سابق للصندوق حاليا

 الطرح في نهاية السنة املالية التالية.لبدأ 

 

 مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقلين (ز)

سيتم االفصاح بشكل سنوي عن مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقلين بعد الحصول على موافقة هيئة السوق 

 املالية لبدأ الطرح.

 

 الترتيبات املالية للصندوق األجنبي (ح)

 .الصندوق ال تنطبق على 

 

 رسوم االسترداد املبكر   (ط)

 رسوم االسترداد املبكر بعد الحصول على موافقة هيئة السوق املالية لبدأ الطرح. سيتم االفصاح بشكل سنوي عن مبالغ
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 جــــدول "أ" ال

ابط   الشرعية ستثمار اال ضو

 

 يعرض هذا الجدول ضوابط االستثمار الشرعية املقرة من الهيئة الشرعية.

 

 األدوات املالية

 أو يستخدم أيا من األدوات التالية أو أي مشتقات منهــا: يستثمر فييجب على الصندوق أال 

 العقود اآلجـــلة  •

 الخيـــارات •

 عقود املقايضة   •

 عن املساهمين العاديين في الشركة األسهم املمتــــازة •
ً
 التي تتميز ماليا

 البيع القصـــير )أدوات التحـــوط(  •

 ك من األدوات التي يترتب عليها دفـع أو قبض فـوائد تقليدية. غــير ذل •

 

 االقتراض، الرفــع املالي، والتحـــوط

 لن يـمارس الصندوق أي عمليات اقتراض تقليدية، أو رفـــع مالي، أو تحـــوط.

 

 اختيار االستثمار

 :االستثمار فيال يجوز للصندوق 

األصول للشركة في  أو إجماليها التقليدية مقسومة على متوسط القيمة السوقية الشركـــات التي تبلغ نسبة إجمالي قروضـــ •

( أكثر من أو يساوي  24الـ 
ً
 األخــيرة )أيهما أكبر مقاما

ً
)مالحظة: مجموع القروض التقليدية = القروض القصيرة  %33شهرا

 األجل + الجزء الحالي من القروض طويلة األجل + القروض الطويلة األجل(. 

ركات التي تبلغ مجموع املبالغ النقدية واألوراق املالية املدرة للفــوائد التقليدية مقسومة على متوسط القيمة السوقية  الش •

( أكثر من أو يساوي   24األصول للشركة في الـ  أو إجمالي
ً
 األخــيرة )أيهما أكبر مقاما

ً
 . %33شهرا

 األخــيرة   24األصول للشركة في الـ    أو إجماليالشركات التي تبلغ حساباتها املدينة مقسومة على متوسط القيمة السوقية   •
ً
شهرا

( أكثر من أو يساوي 
ً
 .%33)أيهما أكبر مقاما

 سيشار إليها باألعمـــال غير املسموح بها(:  )والتيالشركات التي تعمل أو أنشطتها في األعمال التالية  •

o .صنع و/أو بيع و/أو توزيع الكحول، والتبغ، ولحم الخنزير، واملوسيقى واملنتجات اإلباحية 

o  .املطاعم والفنادق/املوتيالت باستثناء تلك التي ال تبيع الكحــول 

o .تشغيل القمار والكازينوهات وتصنيع آالت القمار املتنوعة 

o لسينما وشركات البث التلفزيونية. تشغيل دور ا 

o على سبيل املثال: البنوك غير املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية،  تقديم خدمات مالية مدرة للفوائد التقليدية(

وصناديق االستثمار، وشركات السمسرة، وأعمال التأمين، أو أي نشاط خدمات مالية أخرى مدرة للفوائد 

 التقليدية(

o عية العسكرية أو األسلحة.صنع املعــدات الدفا 
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 التطهـــير

يتم احتساب مبالغ التطهــير من قبل مدير الصندوق حسب املنهجية املتبعة للمراقب الشرعي، ويتم تبليغ املستثمرين بذلك بصفة 

دورية، وتقع مسؤولية إخراجها على املستثمرين.
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ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات  حكاماأل شروط و ال أقر بأنني قد حصلت على نسخة من ،واألحكامشروط بالتوقيع على هذه ال

ما جاء  ت عليها وفهم اطلعت و  ،واملالحق الخاصة بها صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية )الصندوق(بالخاصة  الرئيسية

 .أوقععليه  وبناء فيها،اقر بموافقتي على خصائص الوحدات التي اشتركت كما  ،عليها أوافقو  ،بها

 العميل: ........................................................... توقيع

 

 من مدير الصندوق في اليوم والعام املبينين فيما يلي:واألحكام تم إقرار وقبول هذه الشروط 

 

 سلطان سكر االسم:

 

ومكافحة غسل   وااللتزام ةاملطابقمدير  املنصب: 

 األموال

 

 م11/10/2020  التاريخ: 

 

   التوقيع:

 

 سامر أبوعكر االسم:

 

 الرئيـــــس التنفيــــــــــذي   املنصب: 

 

 م11/10/2020  التاريخ: 

 

 التوقيع:

 

 

 



 صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية

ابطفق مع ال ا دوق عام مفتوح متو صن)  الشرعية للصندوق( ضو

 
  مذكرة املعلومات

 مدير الصندوق 

 الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق املالية )سدكو كابيتال(

 

 أمين الحفظ

 شركة السعودي الفرنس ي كابيتال  

  

 هـ( 15/7/1439)/  (م31/3/2018) تاريخ اإلصدار

 م11/10/2020 تعديلتاريخ آخر 

 

 بأحكام نظام السوق املالية، والصادرة بموجب القرار   االستثمار الصادرةتخضع مذكرة املعلومات هذه لالئحة صناديق  •
ً
عن الهيئة عمال

 .م23/5/2016هـ، املوافق  16/8/1437وتاريخ  1/61/2016هـ، واملعدلة بموجب القرار رقم  3/12/1427وتاريخ  2006-219-1رقم 

في حال تعذر فهم محتويات مذكرة املعلومات،  . ووفهمهاقراءة محتويات مذكرة املعلومات املحتملين  املستثمرين واملستثمرينننصح  •

 .ننصح باألخذ بمشورة مستشار منهي 

 الهيئةتم اعتماد صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية على انه صندوق استثمار متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل  •

 (كابيتال سدكو) املالية لألوراق والتنمية لإلقتصاد السعودية للشركة الشرعية

التي تعكس التغييرات في مجلس إدارة هذه هي النسخة املعدلة من "مذكرة املعلومات" )صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية(  •

  .هـ24/02/1442م املوافق 11/10/2020الصندوق حسب خطابنا املرسل إلى الهيئة بتاريخ 

     

 

 سامر أبوعكر          سلطان سكر                                                                                                                                   

 الرئيس التنفيذي                        رئيس املطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال                                                   
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 إشعار

افقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق  روجعت مذكرة املعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت املو

اكتمال املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات. كما يقر  ويؤكد أعضاء مجلس إدارة مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة و

اكتمال املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات، كما يقرون ويؤكدون على أن املعلومات والبيانات  الصندوق ومدير الصندوق بصحة و

 الواردة في مذكرة املعلومات غير مضللة. 

افقت هيئة السوق املالية على تأسيس الصندوق وطرح وحداته. ال تتحمل الهيئة أي مس ؤولية عن محتويات مذكرة املعلومات، وال و

تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت، ومن أي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة 

ي الصندوق من عدمه وال املعلومات أو عن االعتماد على أي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق املالية أي توصية بشأن جدوى االستثمار ف

افقتهاتعني   على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة املعلومات الواردة في الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات،   مو

 وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.

افق مع  كابيتال املرن لألسهم السعودية صندوق سدكو تم اعتماد  ابطعلى أنه صندوق استثمار متو الشرعية املجازة من قبل   الضو

اقب  الشرعي للصندوق.  املر
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 تعريفات

 
 :مذكرة املعلومات هذهة قرين كل منها أينما وردت يكون للمصطلحات التالية املعاني املبّين

 

 ؛املعين للصندوق  يعني ملدير اإلداري " اإلداري  املدير"

 ُيعني املحاسب القانوني للصندوق والذي يعينه مدير الصندوق؛ "املحاسب القانوني"

 2005-83-1تعني الالئحة التي تحمل نفس االسم والصادرة من قبل هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم    "الئحة األشخاص املرخص لهم"

 م( حسب تعديالتها من وقت آلخر؛  2005-6-28هـ )املوافق  1426-5-21بتاريخ 

 ية؛" يعني أي يوم عمل تفتح فيه البنوك أبوابها للعمل في الرياض باململكة العربية السعوديوم العمل"

 (؛من وقت آلخر هـ )وتعديالته 2/6/1424( وتاريخ 30ُيعني نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/"نظام السوق املالية" 

عني  "فتح حساب"اتفاقية 
ُ
  تفاقيةاالت

ُ
حكام، وتنظم العالقة بين مالك األ شروط و البرمة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق وتنص على امل

 دات ومدير الصندوق، وتوضح ما على كل منهما من التزامات أو مسؤوليات؛الوح

 ؛ومصر وتونس و املغرب والبحرين واالردن السعودية واالمارات وقطر والكويت وعمان " يعني أفريقيا وشمال األوسط الشرق  دول  "

تحليل يعتمد على متغيرات االقتصاد الكلي والجزئي حيث يقوم فريق املحللين لدى مدير الصندوق بتباحث الصورة " يعني التحليل الرأس ي "

االقتصادية العامة وكيف يمكن أن تنعكس سلبا أو إيجابا على قطاعات محددة في السوق أو شركات محددة مما ينتج عنه اختيارات محددة 

هذه  لها واختباردير الصندوق بعمل تحليل شامل للشركات يعتمد على التدفقات النقدية املستقبلية للقطاعات أو الشركات. ومن ثم يقوم م

 التوقعات تحت ظروف اقتصادية مختلفة لضمان دقة التوقعات ومعرفة كافة االحتماالت. 

 موظف أو وكيل ُمخول من طرف الهيئة؛تشير إلى هيئة سوق املال، وتشمل، كلما يسمح السياق بذلك، كل لجنة أو لجنة فرعية أو "الهيئة" 

 " يعني أحدث معدل تضخم معلن من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي على أساس سنوي معدل التضخم"

)طريقة حساب معدل التضخم السنوي: مصدر املعلومات هو أحدث نشرة إحصائية شهرية متاحة على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي  

الثالث قبل األخير من شهر ديسمبر من السنة التقويمية. في القسم املسمى "األرقام القياسية لتكاليف املعيشة" يوجد جدول  في يوم العمل 

ثم يتم حساب نسبة التغير مقارنة  0بالعنوان "الرقم القياس ي لتكلفة املعيشة" حيث نأخذ املتوسط الشهري لـ "الرقم القياس ي العام" للسنة 

 العام السابق(؛ بنفس الفترة من 

االحتفاظ بسجل مالكي الوحدات في الصندوق، والترتيب لجميع عمليات اإلشتراك واالسترداد املتعلقة " يعني  مالكي الوحداتسجل  عمليات  "

 بالوحدات، وإعداد بيان حيازات مالكي الوحدات. 

ئة الشرعية للشركة السعودية لإلقتصاد والتنمية ضوابط االستثمار الشرعية للصندوق املعتمدة من الهي" ضوابط االستثمار الشرعية"

 من قبل الصندوق. ھایالشركات املؤھلة لالستثمار ف دیتحد ھایبناء عل تمی لألوراق املالية )سدكو كابيتال( والتي 

 ؛ الشركة السعودية لإلقتصاد والتنمية لألوراق املالية )"سدكو كابيتال"(يعني  "املراقب الشرعي"

 ؛للصندوق املعين حفظ الأمين يعني " أمين الحفظ"
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 ؛ و كابيتال املرن لألسهم السعوديةصندوق سدك" يعني الصندوق "

 يعني مجلس إدارة الصندوق؛ "مجلس الصندوق"

 املنوط بها إدارة الصندوق؛ الجهة وهيالشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق املالية  يعني " "مدير الصندوق 

 تعني الالئحة التنفيذّية الصادرة بموجب نظام السوق املالية؛"الالئحة التنفيذّية" 

 يشير إلى املؤشر الذي ُيقارن به أداء الصندوق؛" االسترشادي"املؤشر 

 لالئحة صناديق االستثمار؛ هذه تعني مذكرة املعلومات"مذكرة املعلومات" 
ً
 الصادرة فيما يتعلق بطرح وحدات الصندوق، وفقا

   فيها؛بغرض االشتراك في السوق األولية " يعني الطرح األولي لألوراق املالية للجمهور الطرح األولي"

 للطرح األوليفي السوق الألوراق املالية  طرحأي  يعني " الطرح الثانوي "
ً
 ؛ ملالية الحقا

 يعني تاريخ طرح وحدات الصندوق لالشتراك؛"تاريخ الطرح األولي" 

 " و"االستثمارات" و"األصول" االستثمار"
ُ
م بالتبادل، وتشير كل منها إلى األوراق املالية املستهدفة التي يستثمر فيها ستخد  مرادفات قد ت

 الصندوق؛

 "الئحة صناديق االستثمار" 
ً
 2006-219-1بأحكام نظام السوق املالية، والصادرة بموجب القرار رقم  هي الالئحة الصادرة عن الهيئة عمال

 آلخر(؛ وقتم )وتعديالتها من 23/5/2016هـ، املوافق  16/8/1437وتاريخ  1/61/2016هـ، واملعدلة بموجب القرار رقم  3/12/1427وتاريخ 

شير كل منها إلى العميل الذي يستثمر في الصندوق ويتملك يبالتبادل، و مرادفات قد تستخدم  "املستثمر" و"املستثمرون" و"مالكو الوحدات"  

 ؛  فيهوحدات 

 تعني اململكة العربية السعودية؛"السعودية العربية" و "اململكة" 

 ؛ هذه من مذكرة املعلومات( 1)أ()(5)في البند  املنصوص عليهاملعنى  تشير إلى" أتعاب اإلدارة"

 تعني أي من املديرين أو التنفيذيين أو املوظفين التابعين ملدير الصندوق؛" بمدير الصندوق األطراف ذوي العالقة "

ابحة"   تعني وديعة مرابحة متوافقة مع الشريعة؛  "مر

 منهاتعني قيمة إجمالي أصول الصندوق "صافي قيمة األصول" 
ً
 قيمة إجمالي التزاماته؛ مخصوما

إصدار وحدات جديدة، وتقل عند استرداد   من خاللوحداته    وتتم زيادةهو صندوق استثمار برأس مال متغير،    "صندوق االستثمار املفتوح"

 مالكي الوحدات لبعض وحداتهم أو كلها؛

 ؛قائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدهافي  املنصوص عليهاملعنى  يشير إلى"قرار عادي للصندوق" 

 ؛هذه من مذكرة املعلومات( 4( )أ( )5تعني املصروفات املشار إليها في البند )" الصندوق األخرى  مصروفات"

 الشركات؛  ماليعني الحقوق املصدرة بغرض زيادة رأس  "إصدار حقوق األولوية"

 ؛باستردادهايعني ذلك التاريخ الذي يقوم فيه مالك الوحدات  "تاريخ االسترداد"

يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مالك وحدات ليستخدمها األخير في طلب استرداد وحدات الصندوق وفًقا "نموذج االسترداد"  

 من الشروط واألحكام؛ 2مللحق ا تحت عنوان واألحكام بالشروط للشروط واألحكام. ويرد نموذج االسترداد مرفًقا 
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 هو كل طلب يقدمه مالك الوحدات السترداد وحدات الصندوق؛"طلب االسترداد" 

 تعني مؤسسة النقد العربي السعودي؛ "مؤسسة النقد" 

 يعني املبلغ الذي يستثمره مالك الوحدات في الصندوق؛  "مبلغ االشتراك"

 يعني ذلك التاريخ الذي يقوم فيه مالك الوحدات باالشتراك في وحدات الصندوق؛  "تاريخ االشتراك"

يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مستثمر ليستخدمها األخير في طلب االشتراك في وحدات الصندوق وفًقا "نموذج االشتراك" 

 ؛شروط واالحكاممن ال 1امللحق  تحت عنوان بالشروط واألحكام االشتراك مرفًقا للشروط واألحكام. ويرد نموذج 

 تاريخ االشتراك ذي الصلة؛يعني صافي قيمة األصل لكل وحدة في "سعر االشتراك" 

 تعني سوق األوراق املالية السعودية؛ "تداول"

 ؛ هذه ( من مذكرة املعلومات1)ب()2زم الصندوق االستثمار فيها وفًقا ألحكام البند تتعني األوراق املالية التي يع"األوراق املالية املستهدفة" 

 ، ما لم ُيذكر خالف ذلك؛سدكو كابيتال املرن لألسهم السعوديةصندوق بـالشروط واألحكام الخاصة تعني  "الشروط واألحكام"

تدل على الحصة التي يمتلكها مالك الوحدة حسب نسبة مشاركته في الصندوق. وتمثل كل وحدة )بما في ذلك أجزاء الوحدة( حصة "الوحدة"  

 نسبية في صافي أصول الصندوق؛

 صافي سعر الوحدة. وهو كل يوم اثنين وأربعاء على أن يكونا يومي عمل. يعني اليوم الذي يتم فيه تحديد م"وييوم التق"

 ؛ وأربعاء على أن يكونا يومي عمل اثنين كل يوم " يوم التعامل"

 .هو نظام ضريبة القيمة املضافة في اململكة العربية السعودية و الالئحة التنفيذية املتعلقة به نظام ضريبة القيمة املضافة""

في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج والتوزيع    الخدماتاملضافة التي تفرض على استيراد وتوريد السلع و " هي ضريبة القيمة  ضريبة القيمة املضافة"

 تشمل التوريد املفترض.و 

في حال كانت نسبة تذبذب مؤشر السوق الرئيسية الحاجز، وفي حال تجاوز العائد اإلجمالي في أي وقت معدل " هي االستثنائيةالحاالت "

في حال انخفض و  ٪ في يوم واحد5في حال انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من  و  أشهر   3)تاس ي( ملدة أسبوع أعلى من نسبة التذبذب لـ  

   .٪ في يوم واحد5اق الناشئة بأكثر من مؤشر "إم إس س ي آي" لألسو 
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 الملخص التنفيذي
 

 صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية. اسم الصندوق 

 .الشركة السعودية لإلقتصاد والتنمية لألوراق املالية )"سدكو كابيتال"( مدير الصندوق 

 . شركة السعودي الفرنس ي كابيتال أمين الحفظ

 . شركة السعودي الفرنس ي كابيتال اإلداري املدير 

 الريال السعودي.  عملة الصندوق 

 تحقيق عوائد إيجابية مطلقة كمن الهدف االستثماري األساس ي للصندوق في ي األهداف االستثمارية 

 السعودية املالية السوق  في املدرجة الشركات أسهم في االستثمار خالل من

 وقطر  واالمارات السعودية في االولية الطروحات في االستثمار الى باإلضافة

 األوسط  الشرق   دول )"  واملغرب  وتونس  ومصر  والبحرين واالردن   وعمان   والكويت

 الهيئة من املعتمدة الشرعية االستثمار ضوابط مع يتفق بما ،"(أفريقيا وشمال

 كابيتال(.  سدكو)  املالية  لألوراق  والتنمية  لالقتصاد  السعودية  للشركة  الشرعية

 دون  السعودية، املالية السوق  قطاعات جميع في االستثمار للصندوق  ويجوز 

 األرباح  استثمار إعادة يتم وسوف. صناعة  أو قطاع أي على خاص بشكل التركيز

 النقدية،  باألرصدة االحتفاظ يتم وقد. الصندوق  في النقدية واألرباح الرأسمالية

  السعودي مع  األجل بالريال قصيرة مرابحة صفقات في استثمارها سيعاد أو

  .تحت اشراف مؤسسة النقد العربي السعودي السعودية البنوك

 يأي مؤشر استرشادي ولكن سيكون مؤشر ستاندرد  للصندوق  االسترشادياملؤشر 
ً
 لن يكون الصندوق مرتبطا

 S&P SAUDI ARABIA) االسالمي )العائد الكلي( السعودي املحلي بورز آند

DOMESTIC SHARIAH TOTAL RETURN ورمزه SPSHDSADT)  
ً
معيارا

 االسترشادي  املؤشر  معلومات  على  الحصول   ملقارنة أداء الصندوق فقط، ويمكن

 .us.spindices.comزيارة املوقع  خالل من

ة في مرتفع املخاطر. ملزيٍد من املعلومات، ُيرجى مراجعة عوامل املخاطرة املوضح مستوى املخاطرة

 من مذكرة املعلومات. 3البند 

 ملا هو  مدى مالئمة االستثمار
ً
 الرتفاع مستوى املخاطرة املرتبطة باالستثمار في الصندوق، وفقا

ً
نظرا

موضح في مذكرة املعلومات، فقد ال يالئم الصندوق املستثمرين غير القادرين 

يتعين على و .  ذلك  أو غير الراغبين في  ،املستوى   عاليةعلى تحمل مخاطر استثمار  

االستشارة من مستشاريهم املعنيين باالستثمار فيما املستثمرين املحتملين طلب 

 من مذكرة املعلومات. 3يتعلق بعوامل املخاطرة املوضحة في البند 

 الحد األدنى ملبلغ االشتراك

 

 ريال سعودي. 50.000

 لكل مستثمر. سعودي ريال 10.000 الحد األدنى ملبلغ االشتراك اإلضافي

 لكل مستثمر.  سعودي ريال 10.000 الحد األدنى ملبلغ االسترداد
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 .الساعة الرابعة مساًء بتوقيت اململكة العربية السعودية في يوم التعامل آخر موعد الستقبال الطلبات: 

 .وأربعاء على أن يكونا يومي عمل اثنين كل يوم  يوم التعامل

وأربعاء على  اثنيناليوم الذي يتم فيه تحديد صافي سعر الوحدة. وهو كل يوم  يوم التقويم

   .أن يكونا يومي عمل

أي يوم عمل يتم فيه استالم طلب االشتراك، ويتم تنفيذ الطلب في يوم التعامل  يوم االشتراك

 التالي.

لب في يوم التعامل أي يوم عمل يتم فيه استالم طلب االسترداد، ويتم تنفيذ الط يوم االسترداد

 التالي.

 يم.و أيام عمل بعد يوم التق ثالثةفي غضون  الدفعيوم 

 .من قيمة االشتراك األولي واإلضافي وتدفع مقدما %2ما ال يتجاوز  رسوم االشتراك 

 يوم عمل من تاريخ االشتراك. 30من قيمة الوحدات املستردة خالل  %2 رسوم االسترداد املبكر

من صافي قيمة أصول %0.75يدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب إدارة بقيمة   اإلدارةأتعاب 

 
ً
  .الصندوق يتم احتسابها سنويا وتدفع شهريا

في يوم العمل الثالث قبل  ويتم حسابهمعدل الحاجز يتغير كل سنة تقويمية  معدل الحاجز

 التالي:( ك0األخير من شهر ديسمبر من السنة التقويمية السابقة )سنة 

 

 شهرا + معدل التضخم 12معدل الحاجز= سايبد 

 

 %7.5والحد األعلى  %2.5الحد األدنى ملعدل الحاجز 

 حقق مدير الصندوق   إذا  %20ة  بنسب  أداء  ملدير الصندوق أتعاب  الصندوق   يدفع أتعاب األداء

 أداء أعلى من معدل الحاجز وتحسب كالتالي: 

 .  ومعدل الحاجزضرب الفرق بين أداء الصندوق  20%

في يوم العمل الثالث قبل  ويتم حسابهمعدل الحاجز يتغير كل سنة تقويمية 

 ( كالتالي:0األخير من شهر ديسمبر من السنة التقويمية السابقة )سنة 

 شهرا + معدل التضخم 12معدل الحاجز= سايبد 

 حيث:ب %7.5األعلى والحد  %2.5الحد األدنى ملعدل الحاجز 

 في مستوى األداء وفرق التعديلتكون مكونة من أتعاب أساسية 

أو يطرح منها  الصندوق  إدارة أتعابيضاف فرق التعديل في مستوى األداء الى 

على . ومعدل الحاجزبالنسبة والتناسب، وذلك بناًء على مقارنة أداء الصندوق 

 .)صفر(ة الصندوق عنأن ال ينخفض مجموع فرق التعديل وأتعاب إدار 

، املالية السنة نهاية فيوتدفع  االداء بشكل ربع سنوي  يتم احتساب أتعاب

عند استرداد أو  التالية املالية السنة فياألداء  أتعابحق مدير الصندوق ستوي

 .قيمة الوحدات

من تاريخ انطالق بشكل ربع سنوي لسنة املالية االولى لاالداء  أتعابتحسب 

تدفع بعد   م ولكن2016ديسمبر  31 في خر السنة املالية املنتهيةآالصندوق الى 
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 سنة ماليةكل  ومن ثم تدفع الرسوم بعد انتهاء  من تاريخ االنطالق،  شهرا    12مرور  

 للصندوق.

 

سنويا من  %0.10دفع رسوم أمين الحفظ والخدمات اإلدارية والتي تساوي تُ  والخدمات اإلدارية رسوم الحفظ

ريال سعودي سنويا. 100.000صافي قيمة أصول الصندوق، وبحد أدنى يساوي 

وتجدر اإلشارة إلى أن الصندوق سيتحمل رسوم اضافية ألمين الحفظ 

والخدمات اإلدارية مقابل تكاليف أمناء الحفظ من الباطن وأتعاب فتح 

 ابات في أسواق أخرى تتفاوت قيمها حسب السوق ووقت فتح الحساب.حس

  الصندوق  يحتسب مصروفات الصندوق األخرى 
ً
 الصندوق  عن نيابة إنفاقها يتم التي  املصروفات جميعيوميا

 تشمل:و  ته،وإدار  هتشغيل على واملترتبة

  عن  يزيد ال بما الصندوق  إدارة جلساألعضاء املستقلين مل مكافأة •

  سعودي ريال 20،000غ مبل
ً
 وتحسب يوميا

ً
. وتدفعسنويا

ً
 سنويا

  30،000وتساوي  املحاسب القانونيأتعاب  •
ً
ريال سعودي سنويا

  وتحسب
ً
. وتدفع يوميا

ً
 سنويا

ة الشرعيالهيئة  أعضاء مكافأةأتعاب الرقابة الشرعية وتتضمن   •

 وتحسب  50،000وتساوي  واملراجعة الشرعية
ً
 ريال سعودي سنويا

 
ً
. وتدفع ربع يوميا

ً
 سنويا

  ريال سعودي وتحسب 7،500وتساوي  الرقابية الرسوم •
ً
 وتدفع  يوميا

.
ً
 سنويا

ريال  5،000وتساوي  تداول  موقع على الصندوق  بيانات نشر رسوم •

  سعودي وتحسب
ً
 من مالية سنة كل  نهاية في خصمها يتمو  يوميا

 .الصندوق  أصول  إجمالي

 ويتم. سنويا سعودي ريال 320،000عن  األخرى  املصروفات اجمالي يتجاوز  ولن

 بعد  الصندوق  أصول  من فقط وخصمها الفعلية املصاريف جميع حساب

 .تقويم يوم كل  في كوحدات تخصيصها

 

  وفقا  املالية األوراق في (الوساطة) التعامل يتحمل الصندوق كافة تكاليف مصاريف التعامل

 قيمتها  إجمالي  عن  اإلفصاح  ويتم  أصوله،  من  وتدفع  ،السوق   في  السائدة  لألسعار

 سنوية و التقارير  النصف التقارير في مالية سنة كل  نهاية في املالي امللخص  في

 املدققة. السنوية

 (ه1/8/1437) (م8/5/2016) األولي تاريخ بدء الطرح

 .ريال سعودي 100  عند تأسيس الصندوق  سعر الوحدة
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 صندوق االستثمار .1

 :الصندوق اسم  .أ

متوافق مع  ، وهو صندوق عام مفتوحصندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعوديةاسم صندوق االستثمار هو 

 .شرعية للصندوق الضوابط ال

 تاريخ اإلصدار والتحديث  .ب

 م18/9/2019 تاريخ في لها تحديث أخر تم وقدم 20/03/2016 تاريخ في للصندوق  ألحكام ا و الشروط صدرت

 تأسيس الصندوق وطرح وحداتهالهيئة على  موافقة تاريخ

 (م20/3/2016)بقرار صادر بتاريخ  هيئة السوق املاليةشاء الصندوق وإصدار الوحدات من تمت املوافقة على إن

 (هـ11/6/1437) املوافق 

 تاريخ استحقاق الصندوق  .ج

 تكون مدة الصندوق غير محددة.

 عملة الصندوق  .د

 الريال السعودي.تكون عملة الصندوق هي 

 

 سياسات االستثمار وممارساته .2

 األهداف االستثمارية للصندوق  .أ

ائد إيجابية صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى  السعودية، وهوصندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم  تحقيق عو

الى االستثمار في وذلك من خالل اإلستثمار في أسهم الشركات املدرجة في السوق املالية السعودية باالضافة    مطلقة

الطروحات االولية في السعودية واالمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين واالردن ومصر وتونس واملغرب )"دول 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا"(، بما يتفق مع ضوابط اإلستثمار الشرعية املعتمدة من الهيئة الشرعية للشركة 

 لية )سدكو كابيتال(.السعودية لإلقتصاد والتنمية لألوراق املا

. صناعة أو قطاع أي على خاص بشكل التركيز دون  السعودية، املالية السوق  قطاعات جميع في االستثمار للصندوق  ويجوز 

 سيعاد أو  النقدية،  باألرصدة  االحتفاظ  يتم  وقد.  الصندوق   في  النقدية  واألرباح  الرأسمالية  األرباح  استثمار  إعادة  يتم  وسوف

تحت اشراف مؤسسة النقد العربي   السعودية البنوك السعودي مع األجل بالريال قصيرة مرابحة صفقات في استثمارها

  .السعودي

 يأي مؤشر استرشادي ولكن سيكون مؤشر ستاندرد
ً
االسالمي )العائد   السعودي املحلي بورز آند لن يكون الصندوق مرتبطا

 ملقارنة أداء  (SPSHDSADT ورمزه S&P SAUDI ARABIA DOMESTIC SHARIAH TOTAL RETURN) الكلي(
ً
معيارا

 .us.spindices.comزيارة املوقع  خالل من االسترشادي املؤشر معلومات على الحصول  الصندوق فقط، ويمكن
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 نوع األوراق املالية التي يستثمر فيها الصندوق بشكل أساس ي  .ب

املعتمدة من الهيئة  املتوافقة مع ضوابط اإلستثمار الشرعية، السوق املالية السعودية  االستثمار في أسھم الشركات املدرجة في -

في  الشرعية، وحقوق األولوية لهذه األسهم. كما أن الصندوق يتمتع باملرونة الستثمار أصوله في اكتتابات في الطروحات األولية

 . السوق املالية السعودية.

 الصندوق من حيث عدد الشركات املستثمر فيها، وتنوع القطاعات، ورسملة تلك الشركات في السوق تتنوع استثمارات محفظة  -

  سواًء كانت أسهم مدرجة في السوق املالية السعودية أو اكتتابات في السوق املالية السعودية

طرحا عاما و تكون  املطروحةالسلع صناديق املرابحات، وصناديق املتاجرة بو ويجوز للصندوق االستثمار في صناديق أسواق النقد  -

الشريعة في اململكة العربية السعودية واملرخصة من قبل هيئة السوق املالية أو في صفقات املرابحة بالريال  املعايير معمتوافقة 

ن م %50بحيث التتجاوز نسبة استثمار الصندوق  السعوديالسعودي مع البنوك السعودية تحت اشراف مؤسسة النقد العربي 

من  أكثربحيث انه ال تتجاوز نسبة االستثمار  .صافي أصول الصندوق "إال في الحاالت االستثنائية" كما هو موضح بالجدول أدناه

الشركات في السوق الثانوي   أسهممن األوراق املالية املصدرة ألي مصدر واحد ملصىلحة الصندوق العام. ولن يتم االستثمار في    10%

 .ةالسعودي املاليةير السوق أو في أي سوق مالي غ

بما فيها األسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي أسواق أخرى   صناديق االستثمار في األسهم املدرجة في السوق املالية السعودية. -

ار في األسهم قد تطلقها أو تنشئها الجهات املختصة في املستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك األوراق أو تداولها( وصناديق االستثم

كما يجوز للصندوق  املطروحة للجمهور في إطار الطرح األولي من قبل الشركات املقرر إدراجها في السوق املالية السعودية. 

  واملدارة من قبل مدير الصندوق أو غيره التي تستثمر في السوق املالية السعودية ETF املتداولةاالستثمار في صناديق املؤشرات 

تتمثل  والتي املدرجة أو التي ستدرج في السوق املالية السعودية  أعالهأدوات مالية أخرى تتعلق باألوراق املالية املذكورة أي أداة أو  -

املتداولة وحقوق األولوية )بما فيها األسواق الرئيسية، وأي  في الصناديق االستثمارية العقارية املتداولة )ريتس( وصناديق الؤشرات

 أسواق موازية، وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات املختصة في املستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك األوراق أو تداولها(؛

سوق الدير آخر، واملدرجة أو التي ستدرج في املتداولة )ريتس( املدارة من قبل مدير الصندوق أو أي م ةصناديق االستثمار العقاري -

)بما فيها األسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي أسواق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات املختصة في  املالية السعودية 

 املستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك األوراق أو تداولها(؛

 

 :كمـا فـي الجدول التالي وستكون حدود االستثمار حسـب نـوع االسـتثمار

 

 نوع االستثمار

الحد األدنى 

من أصول 

 الصندوق 

الحد االعلى من  

 أصول الصندوق 

الحد األدنى أو األعلى  

من أصول الصندوق 

في حال وجود أحد 

 الحاالت االستثنائية*

)بما فيها  أسهم الشركات املدرجة في السوق املالية السعودية 

األسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي سوق أخرى قد 

تطلقها أو تنشئها الجهات املختصة في املستقبل والتي يتم فيها 

 إدراج أوراق امللكية العامة أو تداولها( أو أسهم 

صناديق االستثمار في األسهم املدرجة في السوق املالية السعودية 

)بما فيها األسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي أسواق 

أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات املختصة في املستقبل والتي 

 دنى كحد أ 0% % 100 50%
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يتم فيها إدراج تلك األوراق أو تداولها( وصناديق االستثمار في 

ور في إطار الطرح األولي من قبل الشركات  األسهم املطروحة للجمه 

 املقرر إدراجها في السوق املالية السعودية 

 

أي أداة أو أدوات مالية أخرى تتعلق باألوراق املالية املذكورة في 

تتمثل في الصناديق االستثمارية  والتي الفقرات أعاله املدرجة 

 ETFؤشرات املتداولة العقارية املتداولة )ريتس( وصناديق امل

وحقوق األولوية التي ستدرج في السوق املالية السعودية )بما فيها 

األسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي سوق أخرى قد 

تطلقها أو تنشئها الجهات املختصة في املستقبل والتي يتم فيها 

 إدراج تلك األوراق أو تداولها(؛

 

ارة من قبل املتداولة )ريتس( املد ةصناديق االستثمار العقاري

مدير الصندوق أو أي مدير آخر، واملدرجة أو التي ستدرج في أي  

سوق مالي سعودي )بما فيها األسواق الرئيسية، وأي أسواق 

موازية، وأي أسواق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات املختصة 

 في املستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك األوراق أو تداولها(.

حقوق األولوية املصدرة لزيادة رأسمال الشركات املدرجة أو  

املقرر إدراجها في أي السوق املالية السعودية )بما فيها األسواق 

الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي أسواق أخرى قد تطلقها أو 

تنشئها الجهات املختصة في املستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك 

 تداولها(؛األوراق أو 

 

 اليوجد % 50 % 0

األسهم املطروحة للجمهور في إطار الطرح األولي من قبل  

الشركات املقرر إدراجها في السوق املالية السعودية )بما فيها 

األسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي سوق أخرى قد 

تطلقها أو تنشئها الجهات املختصة في املستقبل والتي يتم فيها 

 أوراق امللكية العامة أو تداولها(  إدراج

 اليوجد % 50 % 0

املرابحات، وصناديق املتاجرة  وصناديقصناديق أسواق النقد 

الشريعة في   املعاييربالسلع املطروحة طرحا عاما و تكون متوافقة  

واملرخصة من قبل هيئة السوق  ،اململكة العربية السعودية

املالية أو في صفقات املرابحة بالريال السعودي مع البنوك 

السعودية تحت اشراف مؤسسة النقد العربي السعودي تكون 

 مصنفه تصنيف ائتماني ملرتبة استثمارية، 

 كحد أعلى 100% % 50 % 0

 كحد أعلى %100 % 50 % 0 ســيولة نقديــة  

 االستثنائية*في الحاالت 

 :يحق ملدير الصندوق اتباع آلية استثنائية في توزيع أصول الصندوق في الحاالت التالية

 في حال تجاوز العائد اإلجمالي في أي وقت معدل الحاجز .1

 أشهر 3في حال كانت نسبة تذبذب مؤشر السوق الرئيسية )تاس ي( ملدة أسبوع أعلى من نسبة التذبذب لـ  .2

 % في يوم واحد5انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من في حال  .3
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 % في يوم واحد5في حال انخفض مؤشر "إم إس س ي آي" لألسواق الناشئة بأكثر من  .4

 وفق تقديره 
ً
مع مراعاة الحدود املذكورة أعاله، يلتزم مدير الصندوق باتخاذ قرارات االستثمار حسب ما يراه مناسبا

 املطلق.

 االستثمارسياسة تركز  .ج

االستثمار، وهذه يلتزم مدير الصندوق بالقيود/الحدود التي تنطبق على الصندوق واملوضحة في الئحة صناديق  .1

 .الشروط واألحكام

 من صافي قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق استثمار آخر. %25أكثر من  استثمارال يجوز  .2

 . من صافي قيمة أصول الصندوق.  الذي تم تملك وحداته %20ال يجوز امتالك نسبة تزيد على  .3

من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة فئات األوراق املالية املصدرة من مصدر  %20ال يجوز استثمار أكثر من  .4

 واحد. 

 . من األوراق املالية املصدرة ألي مصدر واحد ملصلحة الصندوق  %10يجوز امتالك نسبة تزيد على ال  .5

% من صافي قيمة أصول الصندوق في أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة، بما 25لن يتم استثمار أكثر من  .6

تنتمي إلى نفس املجموعة ومعامالت في ذلك جميع االستثمارات في األوراق املالية الصادرة عن أطراف مختلفة 

 أي إقليم آخر سوق املال الخاضعة لطرف تنظمه مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي هيئة تنظيمية أخرى في 

غير اململكة، يتم إبرامها ألغراض مختلفة لنفس املجموعة، أو ودائع مصرفية ألغراض مختلفة تنتمي لنفس 

 .املجموعة

% من صافي قيمة أصول الصندوق في فئة واحدة من األوراق املالية الصادرة عن أي 10لن يتم استثمار أكثر من  .7

 :ثناءمصدر واحد، باست

دين الصادرة عن حكومة اململكة أو عن جهة سيادية، وال يجوز أن تتجاوز أدوات الدين ما نسبته أدوات ال -

 ستثمار.من صافي قيمة أصول الصندوق، ذلك بما يتوافق مع الئحة صناديق اال  35%

 من صافي قيمة أصول الصندوق. %20أدوات الدين املدرجة، على أال تتجاوز ما نسبته  -

من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم مصدر واحد مدرجة في السوق أو في أو سوق    %10استثمار أكثر من   -

السوقية لجميع مالية منظمة أخرى، على أال تتجاوز نسبة القيمة السوقية لإلصدار إلى إجمالي القيمة 

األسهم املدرجة في السوق ذي العالقة، وذلك للصندوق العام الذي يهدف إلى االستثمار في األسهم املدرجة في 

 السوق أو في أو سوق مالية اخرى منظمة.

األولية ولكن يستثمر في األدوات املالية املتعلقة بإصدارات حقوق    ستثمار في املشتقات املالية يجوز للصندوق اال ال .8

 املالية. تندرج تحت املشتقات ألنها ال
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إال أي ورقة مالية تتيح إجراء مطالبة بأي مبالغ غير مدفوعة بشأنها،  االستثماريةلن تتضمن محفظة الصندوق  .9

الية القابلة للتحويل إلى نقد من محفظة الصندوق أو األوراق امل تغطية هذا السداد بالكامل من النقد أمكنإذا 

 . عمل ( أيام5في غضون خمسة )

 

 اسواق االوراق املالية التي يستثمر بها الصندوق  .د

 .السوق املالي السعودييستثمر الصندوق في 

 القرارات االستثمارية ملدير الصندوق  .ه

املستثمر فيها، وتنوع القطاعات، ورسملة تلك الشركات في  استثمارات محفظة الصندوق من حيث عدد الشركات تتنوع 

دول الشرق األوسط وشمال سواًء كانت أسهم مدرجة في السوق املالية السعودية أو اكتتابات في أسواق األسهم ل السوق 

 أفريقيا، وذلك بغرض تقليص مخاطر السوق الكامنة في تلك املحفظة.

ية لدى مدير الصندوق بين النهج التنازلي والنهج التصاعدي في اتخاذ القرار. ويتولى وتجمع عملية اتخاذ القرارات االستثمار 

، ومعدالت  املحليفريق إدارة محفظة االستثمار، باستخدام النهج التنازلي، تحليل املؤشرات االقتصادية الهامة على الصعيد  

، وحركة القطاعات/الصناعات 
ً
باإلضافة إلى العوامل الجيوسياسية. ويحلل الفريق   ةاملحليالفائدة الحالية واملتوقعة محليا

كذلك العوامل املتعلقة بالسوق، مثل السيولة التاريخية واملتوقعة، ومستوى التذبذب، إلخ. ويتبع النهج التصاعدي، الذي 

 )يشتمل على بناء النماذج املالية والتوقعات املالية التفصيلية( الختيار الفرص ا
ً
 جوهريا

ً
الستثمارية وتكوين يتضمن بحثا

 تقييم الدوري للفرص االستثماريةيقوم فريق إدارة محفظة االستثمارات التابع ملدير الصندوق بإجراء الكما املحفظة. 

 لضمان توافق مخصصات املحفظة مع أهداف العوائد طويلة األمد للصندوق.

أسلوب نشط الدارة تتبع  وهي طريقة، حفظةإدارة املفي مدير الصندوق هي الطريقة التي يستخدمها اإلدارة املرنة 

فريق  وإنما يقوم  تقيد باألوزان السوقية ألي من شركات أو قطاعات السوق.يال يرتبط بمؤشر السوق أو  ، أياالستثمارات

وهي الربحية  عوامل رئيسية ةوذلك بناء على ثالث الشرعية االستثمار ضوابطفرز مبدئي لألسهم املتوافقة مع بإدارة األصول 

به يقوم  التحليل الرأس ي، كما هو موضح في التعريفات، والذيوالقيمة السوقية والتذبذب في السوق، ويعتمد أيضا على 

فريق املحللين لدى مدير الصندوق. وأخيرا يقوم مدير الصندوق ببناء املحفظة االستثمارية باختيار األسهم وأوزانها النسبية 

ة مع تعريض توقعاتهم لسيناريوهات مختلفة لتحديد نقاط الدخول والخروج في األسهم املختارة  في املحفظة االستثماري

 واضعا في عين االعتبار املخاطر املختلفة.

وفيما يتعلق بتحليل التقييم لالكتتابات األولية فستتم وفقا لنفس مبادئ التحليل األساسية، ومن هذا املنطلق تتم مشاركة 

 .بعد الطرح في السوق الثانوي  لألسهماظهرت الدراسة التقييمية عائد متوقع  إذاب األولي الصندوق في االكتتا

ومن ضمن اسلوب اإلدارة املرنة هي الدورة الزمنية القصيرة التي تطبق فيها التحليالت األنف ذكرها. حيث أن مدير املحفظة  

  .فة إلى وزنها في املحفظةيراجع بشكل أسبوعي جميع األسهم في املحفظة ووضع شركاتها باإلضا
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 أنواع األوراق املالية التي ال يمكن االستثمار بها .و

 ال يجوز للصندوق االستثمار في أي أوراق مالية خالف ما ورد أعاله. .1

 ( من الئحة صناديق االستثمار.41يلتزم الصندوق باتباع قيود االستثمار املنصوص عليها في البند ) .2

 

 األوراق مالية أو االصول التي يمكن للصندوق االستثمار بهاقيود أخرى على  .ز

إال أنه يحق ملدير الصندوق وضع  على األوراق مالية أو االصول التي يمكن للصندوق االستثمار بهاال توجد أي قيود اخرى 

 .القيود الالزمة في املستقبل كما تستدعي الضرورة وذلك من خالل تعديل شروط وأحكام الصندوق 

 االستثمار في وحدات صندوق أو صناديق أخرى يديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق آخرون األدنى دالح .ح

 .(في مذكرة املعلومات حسب الجدول الذي يوضح حدود استثمارات الصندوق  ( فقرة )ب()2حسبما ذكر في مادة )

ممارسة صالحيات االقتراض، وبيان سياسته صندوق االستثمار في االقتراض، وسياسة مدير الصندوق بشأن صالحيات  .ط

 فيما يتعلق برهن أصول الصندوق 

، بشرط أال تزيد هذه وفقا للمعايير الشرعية يجوز للصندوق الحصول على التمويل لالستثمار في األوراق املالية املستهدفة

ال أنه يجوز للصندوق االقتراض . إسنة واحدةصافي قيمة أصول الصندوق وملدة استحقاق ال تزيد عن  من    %10القروض عن  

من مدير الصندوق أو أي من تابعيه أو الهيئات املصرفية األخرى )املرخص لها وفق األصول من البنوك املركزية املختصة في 

، من صافي قيمة أصول الصندوق   %10يخضع هذا االقتراض لحد الـ  ال  اإلقليم ذي الصلة( لتغطية طلبات االسترداد، على أن  

 من الئحة صناديق االستثمار. (64) نحو املنصوص عليه في املادة على ال

  الحد االعلى للتعامل مع أي طرف نظير .ي

% من صافي قيمة أصول الصندوق في أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة، بما في ذلك جميع 25لن يتم استثمار أكثر من  

االستثمارات في األوراق املالية الصادرة عن أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة ومعامالت سوق املال الخاضعة لطرف 

غير اململكة، يتم إبرامها ألغراض مختلفة   أي إقليم آخري هيئة تنظيمية أخرى في  تنظمه مؤسسة النقد العربي السعودي أو أ

 .لنفس املجموعة، أو ودائع مصرفية ألغراض مختلفة تنتمي لنفس املجموعة

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق  .ك

وقت ممكن واإلفصاح عنها  أقربفي املخاطر املحتملة  وتقويم مخاطر تهدف إلى تحديديتبع مدير الصندوق سياسة إدارة 

 .ملجلس إدارة الصندوق التخاذ اإلجراءات املناسبة للتقليل من أثرها

 االسترشادياملؤشر  .ل

 يأي مؤشر استرشادي ولكن سيكون مؤشر ستاندرد
ً
االسالمي )العائد   السعودي املحلي بورز آند لن يكون الصندوق مرتبطا

 ملقارنة أداء  (SPSHDSADT ورمزه S&P SAUDI ARABIA DOMESTIC SHARIAH TOTAL RETURN) الكلي(
ً
معيارا

 .us.spindices.comزيارة املوقع  خالل من االسترشادي املؤشر معلومات على الحصول  الصندوق فقط، ويمكن
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 إعفاءات توافق عليها هيئة السوق املالية بشأن القيود والحدود على االستثمار .م

 .هيئة السوق املاليةمن  إعفاءاتال يتقدم مدير الصندوق لطلب أي ال ينطبق حيث 

 

 املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق  . 3

 يتطلب االستثمار في الصندوق 
ً
كما هو مبين في مذكرة املعلومات هذه، دون وجود أي ضمان لتحقيق عائد من رأس املال  التزاما

 
ُ
ن الصندوق غير قادر على تحقيق عائدات إيجابية من استثماراته، وربما يتعذر بيع أصول الصندوق ر. ومن املمكن أن يكو ستثمّ امل

عليه، قد يعجز  أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف بالسعر الذي يعتبره الصندوق أنه يمثل القيمة العادلة. وبناءً 

 األصول. هذهالصندوق عن تحقيق أي عوائد من 

 

 سوق األسهممخاطر تقلب  -أ

تتمثل املخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها االستثمار في الصندوق في تقلب أسعار األسهم، مما قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في 

أسعار استثمارات الصندوق. وترتبط الزيادة في عائدات األسهم على املدى الطويل بمستوى أعلى من التذبذب. ومن ثم، يجب 

يكونوا على استعداد لتحمل مخاطر فقدان رأسمالهم املستثمر أو جزء منه، والتسليم بأنه ال توجد   على مالكي الوحدات أن 

ضمانات لتحقيق عوائد من هذا االستثمار. وليس هناك ضمان بأن يحقق االستثمار عوائد إيجابية أو أي عائدات على  

. وقد يتعذر على مدير الصندوق بيع طبيعة تعامالتهأو بأن العائدات ستتناسب مع مخاطر االستثمار في الصندوق و  اإلطالق

االستثمارات بأسعار يعتبرها مدير الصندوق عادلة، أو قد يتعذر عليه بيعها في الوقت الذي يرغب فيه، وبالتالي قد ال يتمكن 

 الصندوق من تحقيق أي عوائد على اإلطالق.

 األداء السابق للصندوق  -ب

  ُيعّد  ال للمؤشر السابق األداء أو صندوق لل السابق األداءإن 
ً
 .املستقبل في الصندوق  أداء ىعل مؤشرا

 ضمان أداء الصندوق  -ج

 .السابق األداء يماثل أو يتكرر  سوف باملؤشر مقارنة أداءه أو صندوق لل املطلق األداء أن  الوحدات ملالكي ضمان  يوجد ال

 

 

 عدم اعتبار االستثمار في الصندوق وديعة بنكية -د

مصرف أي  ج أو تبيع األوراق املالية، أو وديعة لدى  االستثمار في الصندوق وديعة لدى أحد املصارف املحلية التي ترّو ال يعتبر  

 .صندوق لتابع ل

 بيان تحذيري حول املخاطر املحتملة املتعلقة باالستثمار في الصندوق  -ه
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إلى ، والتي من شأنها أن تؤدي كما هو مبين في القائمة أدناه ة عديدة تتعلق باالستثمار في الصندوق لخاطر محتممهنالك 

 صندوق.الاألموال عند االستثمار في  خسارة

 املحتملة حول االستثمار في الصندوق  الرئيسية قائمة باملخاطر -و

الضوابط الشرعية : النطاق الذي يستثمر فيه الصندوق محدود وفق ما تسمح به املخاطر املرتبطة بالضوابط الشرعية

للصندوق؛ مما قد يحد من اتساع ذلك النطاق مقارنة بالسوق بشكل عام. مما سيؤدي إلى تركيز استثمارات الصندوق على 

الشركات التي تخرج عن نطاق  أسهمالتخلص من افقة مع الشريعة اإلسالمية فقط و عدد محدود من الشركات املتو 

ر مالئمة أو بسعر منخفض، مما ينعكس بشكل سلبي على أداء الصندوق وقيمة الضوابط الشرعية في ظروف استثمارية غي

 وحداته.

صدر
ُ
: وهي مخاطر التغيير في األوضاع املالية للمصدر نتيجة لتغيرات في اإلدارة أو الطلب على منتجاته املخاطر املرتبطة بامل

خالفات قد يرتكبها، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة أو خدماته. وتشمل هذه املخاطر تعرض املصدر إلجراءات قانونية بسبب م

 أسهمه، وبالتالي التأثير سلبا على أداء الصندوق وقيمة وحداته.

: هي مخاطر التغيير في األوضاع السياسية السائدة في الدول التي يهدف الصندوق لإلستثمار في أسوقها املخاطر السياسية

 .لها، والتي تؤثر سلبا على أداء الصندوق وقيمة وحداته املالية أو مخاطر التغيير في الدول املجاورة

: يمكن للصندوق ان يستثمر الفائض النقدي في صفقات أو صناديق انخفاض التصنيف االئتمانياملخاطر االئتمانية و 

 ،طرافاال اخرى. وفي حال انخفض التصنيف االئتماني لتلك    أطرافمرابحة متوافقة مع الضوابط الشرعية والتي قد تتم مع  

 في تاريخ 
ً
 أو جزئيا

ً
فإن مخاطر االئتمان تنتج عن عدم التزام الطرف اآلخر الذي يتعامل معه الصندوق بدفع التزاماته كليا

 على أداء الصندوق وقيمة وحداته.
ً
 االستحقاق. مما يؤثر سلبا

: تتمثل هذه املخاطر في أن قيمة األوراق املالية وأسهم الشركات تتأثر بشكل سلبي بسبب التغيير في مخاطر سعر الفائدة

 على أداء الصندوق وقيمة وحداته.
ً
 أسعار الفائدة في الدول التي يهدف الصندوق لإلستثمار في أسوقه املالية مما يؤثر سلبا

القدرة على تنفيذ عمليات االسترداد أو خسارة فرصة : قد يتعرض الصندوق ملخاطر عدم مخاطر سيولة الصندوق 

استثمارية نتيجة نقص السيولة الناجم عن إنخفاض أحجام التعامل في السوق املالية السعودية "تداول" والذي قد يؤثر 

با على سعر على قدرة الصندوق لتسييل أصولة ملواجهة طلبات االسترداد أو الستغالل الفرص االستثمارية، والتي قد تؤثر سل

  .الوحدة

 املحتملون  املستثمرون يستطيع ال وبالتالي .سابق أداء سجل الصندوق  لدى يوجد : المخاطر السجل التشغيلي الحديث

 فيه. باالستثمار قراراهم اتخاذ قبل للصندوق  السابق األداء االطالع على

: لن يكون للمستثمرين أي حق أو صالحية في املشاركة في إدارة الصندوق، أو التأثير في أي من قرارات عدم املشاركة في اإلدارة

االستثمار التي يتخذها. وسوف ُيعهد إلى مدير الصندوق بجميع مسئوليات اإلدارة، وبالتالي فإن تملك وحدات في الصندوق 

 لك قد اليتناسب مع أهداف املستثمر.ال يمنح املستثمرين الحق في السيطرة على استثماراته وذ
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: يعتمد نجاح الصندوق، بشكل أساس ي، على نجاح فريق إدارته. وإن فقدان خدمات أي من االعتماد على كبار املوظفين 

أعضاء فريق الصندوق، بوجه عام )سواء كان ذلك باالستقالة أو غيرها(، أو العجز عن جذب وتدريب موظفين إضافيين، 

 هريا في أعمال الصندوق ونجاحه مستقبال.يؤثر تأثيرا جو 

من الئحة صناديق   (50)  املادة: في حال وافقت هيئة السوق املالية على طلب اإلستثناء من الفقرة )أ( من  القيود على املستثمر

من صافي قيمة الصندوق وبالتالي فإن أي حركة اشتراك أو  %10ستكون نسبة تملك بعض املستثمرين أكثر من  اإلستثمار

 استرداد ألوالئك املستثمرين ستؤثر على نسبة تعرض املستثمرين اآلخرين للصندوق.

وقد   .لية في السوق األولي: أسهم الشركات العامة يتم طرحها طرحا عاما من خالل الطروحات األو االولية مخاطر الطروحات

االستثمار في الطروحات األولية مخاطر محدودية األسهم املتاحة لالكتتاب فيها خالل فترة الطروحات األولية العامة  تضمن

. كما أن معرفة املستثمر بالشركة املصدرة لألسهم قد تكون غير كافية أو قد يكون لها تاريخ أداء محدود، كما أن الشركات 

ة لألوراق املالية قد تنتمي لقطاعات اقتصادية جديدة، وبعض الشركات قد تكون في مرحلة التطوير وال تحقق دخال املصدر 

تشغيليا على املدى القصير مما يزيد من مخاطر االكتتاب في أسهمها، مما يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى 

 مالكي وحدات الصندوق.

: إن مدير الصندوق ال يستطيع ضمان تلقي الدعوة للمشاركة في الطروحات األولية في ناديقالص مشاركة عملية توقف

 الطروحات األولية. ما قد يؤثر ذلك سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

: حيث أنه يتم دعوة عدد من الشركات املرخصة وصناديق االستثمار لعملية بناء سجل األوامر التخصيص نسبة تضاؤل 

من املمكن تضاؤل نسبة التخصيص بسبب ازدياد عدد الشركات والصناديق املشتراه في االكتتاب، ما يؤثر سلبا على  فإنه

 أداء الصندوق وسعر الوحدة.

 الصندوق بمصلحة مدير قرار واستقاللية موضوعية فيها تتأثر التي  األوضاع في املخاطر : تنشأ هذهباملصالح تضارب مخاطر

 وصناديق الصندوق  بين  في املصالح تضارب نشوء حالة في أو الصندوق، حساب على تهمه معنوية أو مادية شخصية

 اختيار في الصندوق  مدير قرارات على  يؤثر والذي مدير الصندوق  قبل من مداره استثمارية محافظ أو أخرى  استثمارية

 الصندوق. وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا مما استثماراته،

 إغفال األولية أو الطروحات إصدار نشرة في صحيحة غير بيانات وجود بإمكانية اإلفصاح : تتعلق مخاطراإلفصاح مخاطر

 .صحيحة غير بيانات تقديم أو بيانات جوهرية الدوري بإغفال إفصاحاها في املدرجة الشركات قيام أو فيها جوهرية بيانات

 اتخاذ مخاطر فإن  عنها يفصح التي  املعلومات على االستثمار قرار في اتخاذ جوهري  بشكل الصندوق  مدير العتماد وبالنظر

 إصدار في نشرات صحيحة غير بيانات وجود أو جوهرية بيانات إغفال حالة في احتماال قائما تظل غير سليم استثماري  قرار

 .الصندوق  مالكي وحدات وعلى وأدائه الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا مما الشركات،



19 

 

: قد يحدث تباطؤ في عملية طرح االصدارات األولية نتيجة للظروف االقتصادية األولية تاإلصدارا عملية تباطؤ مخاطر

الكلية لسوق االصدارات األولية ما يؤثر على تحقيق الصندوق ألهدافه االستثمارية، وبالتالي ينعكس سلبا على أداء 

 .الصندوق 

: هي املخاطر الناتجة عن تركز استثمارات الصندوق في بعض شركات وقطاعات السوق والذي ستثماراتاال  تركز مخاطر

يجعل أداء الصندوق عرضة للتقلبات الحادة نتيجة التغير في األوضاع الخاصة في الشركات والقطاعات التي يستثمر بها 

 الصندوق والتي تؤثر سلبا على أداء الصندوق.

تمد مدير الصندوق على استخدام التقنية في إدارة الصندوق وحفظ أصول العمالء، إال أن أنظمة : يعالتقنية املخاطر

املعلومات لديه قد تتعرض لعمليات اختراق أو فيروسات أو تعطل جزئي أو آلي على الرغم من االحتياطات األمنية املشددة 

 املتبعة لديه، ما يؤثر ذلك سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

: من أهم األدوات التي يبني مدير الصندوق قراراته االستثمارية عليها هي املساهمة للشركات املستقبلية املالية النتائج توقع

توقع النتائج املالية املستقبلية للشركات، إال أن هذه التوقعات عرضة للخطأ، ما قد يؤثر سلبا على اداء الصندوق وسعر 

 الوحدة. 

 لها تأثير والتي يكون  واالستثمارية االقتصادية القطاعات كافة أداء على الطبيعية تؤثر الكوارث :عيالطبي الكوارث مخاطر

 قد مما وغيرها، الشديدة والتقلبات الجوية والبراكين  الزالزل  مثل الصندوق  مدير إرادة عن خارج الصندوق  أداء على سلبي 

 وحدات الصندوق. مالكي وعلى الصندوق  استثمارات على يؤثر سلبا

: حقوق األولوية املتداولة معرضة لتقلبات سعرية بسبب ظروف السوق بشكل عام أو مخاطر االستثمار في حقوق األولوية

 .الشركات ذات العالقة مما قد يكون له تأثير قيمة استثمارات وأداء الصندوق 

 املخاطر نفس  إلى  فيها االستثمار الصندوق  يستهدف التي  األخرى  الصناديق : تتعرضمخاطر االستثمار في صناديق أخرى 

 استثمارات على يؤثر سلبا مما واألحكام الشروط هذه الصندوق" من في لالستثمار الرئيسة فقرة "املخاطر الواردة في

 .الصندوق  وحدات مالكي وعلى وأدائه الصندوق 

ائتماني ألدوات دين غير مصنفة ائتمانيا يرغب : في حالة عدم توفر تصنيف مخاطر االستثمار في أدوات غير مصنفة

الصندوق االستثمار فيها، سيقوم مدير الصندوق بدراسة وتحليل وتقييم تلك الصكوك بما تشمله من تحليل ائتماني 

 .للمصدر ولإلصدار ذي العالقة قبل اتخاذ القرار االستثماري وذلك يعتبر جزء من املخاطر التي قد يتأثر بها أداء الصندوق 

قد يؤدي التقلب في أسعار صرف العمالت الستثمارات الصندوق املقومة بغير عملة الصندوق الى زيادة   مخاطر تغير العملة:

 .أو انخفاض قيمة وحدات الصندوق، حسب الحال

عن أي خسارة مالية قد يتم تكبدها نتيجة االستثمار في الصندوق والتي قد تكون ناجمة عن  املسئوليةويتحمل كل مستثمر 

أي من املخاطر املذكورة أعاله أو غيرها من املخاطر، دون أي ضمانات من مدير الصندوق على اإلطالق، إال في حالة اإلهمال 

 ًقا للشروط واألحكام.أو سوء اإلدارة من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بالتزاماته وف
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: يسعى الصندوق لتحقيق عوائد إيجابية وتبعا لذلك فقد يكون هنالك حاالت يرتفع فيها السوق أكثر بكثير من مخاطر األداء

 .ارتفاع أداء الصندوق كما يمكن للصندوق أن يحقق عائدا سلبيا بسبب انخفاض مفاجئ أو غير متوقع لألسواق

 في  االستثمار على ينطبق بعضها متنوعة، ضريبة مخاطر على الصندوق  في االستثمار ينطوي : مخاطر القيمة املضافة

 ملثل الصندوق  تكبد وتؤدي. معين  بمستثمر صلة ذات تكون  قد معينة ظروف على ينطبق االخر والبعض نفسه الصندوق 

 مع  التشاور  املحتملين  املستثمرين على  ويجب الصندوق. لعمليات املتاحة النقدية املبالغ  تخفيض الى الضرائب هذه

الشركة  الى املستحقة الرسوم ان . وبيعها وتملكها الوحدات  في االستثمار على املترتبة الضرائب بشأن  الضريبين  مستشاريهم

 للمواد  وفقا منفصل بشكل تحميلها يتم التي  املضافة القيمة ضريبة تشمل الالسعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق املالية 

 .املضافة القيمة ضريبة والئحة نظام في عليها املنصوص

وبناء على كل ما سبق، قد ينخفض سعر وحدة الصندوق وقد يتعذر على املستثمر عند االسترداد الحصول على كامل مبلغ  

 إضافة، قد يخسر املستثمر جزًء من أو كامل استثماره في الصندوق. استثماره.

خسارة مالية نتيجة االستثمار في الصندوق، والتي قد تنجم عن أي من املخاطر املذكورة    لية عن أيويتحمل املستثمر املسئو 

أو عن مخاطر أخرى، دون أي ضمان من جانب مدير الصندوق، باستثناء اإلهمال أو إساءة االستخدام من طرف مدير   أعاله

 
ً
 للشروط واألحكام. الصندوق فيما يتعلق بالتزاماته وفقا

 

 معلومات عامة .4

 الفئة املستهدفة من املستثمرين  .أ

 للمخاطر امل
ً
 للمستثمرين الذين  3رتبطة باالستثمار املبينة في الفقرة )نظرا

ً
( أعاله، ال يعتبر االستثمار في الصندوق مناسبا

 .املستوى  ليس لديهم املقدرة ملواجهة نسبة مخاطر عالية

 سياسة التوزيعات .ب

. وال يجوز توزيع أي أرباح؛ وإنما ُيعاد استثمار صافي تنمية رأس املال في املدى الطويلإن الهدف االستثماري للصندوق هو 

التي يتلقاها الصندوق. وسوف تنعكس إعادة استثمار الدخل   توزيعات األرباحدخل الصندوق كامال باإلضافة إلى األرباح/

 على قيمة وسعر الوحدات.

 األداء السابق للصندوق  .ج

   جدول مقارنة لصافي قيمة أصول الصندوق للسنوات الثالث األخير

 معيار اآلداء
القيمة بالريال السعودي 

2017 

القيمة بالريال السعودي 

2018 

القيمة بالريال السعودي 

2019 

صافي قيمة أصول الصندوق 

   في نهاية السنة
14,962,061 10,172,752 

                         10,834,933  
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صافي قيمة أصول الصندوق 

 لكل وحدة  في نهاية السنة
9866،105  3682،107  

                            114.3572  

أعلى صافي قيمة أصول 

 الصندوق لكل وحدة 
7189،113  6208،118  

                            126.2346  

أقل صافي قيمة أصول 

 الصندوق لكل وحدة 
0534،102  9369،99  

                            106.9948  

عدد الوحدات املصدرة في  

 نهاية السنة
- 91,475 - 

عدد الوحدات القائمة في 

 نهاية السنة
141,169 94,746                                 94,746   

قيمة األرباح املوزعة لكل 

  وحدة
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

(83،2) إجمالي نسبة املصروفات  (57،3)                                     )4.32(  
 

وخمس سنوات: سنوات،وثالث  واحدة،الجدول التالي يوضح العائد االجمالي لسنة   

 لخمسة سنوات لثالث سنوات لسنة واحدة منذ التاسيس معيار اآلداء

 %14.36 العائد االجمالي 
 

 ال ينطبق 4.84% 6.51%

 

 الجدول التالي يوضح العائد االجمالي السنوي لكل سنة من السنوات املالية السابقة ) منذ تأسيس الصندوق(:

 2019 2018 2017 2016 معيار اآلداء

 6,51%   % 1،30 % 2،83 - % 9،08 العائد السنوي 

 على القوائم املالية السنوية تم حساب األداء السنوي بناءا

 ريخ توزيع األرباح على مدار السنوات املالية الثالث املاضيةتا (1)

 .يقوم الصندوق بتوزيع األرباح ن، حيث ل ينطبق على هذا الصندوق ال

 .ملدير الصندوق ني من خالل املوقع االلكترو لجميعن تقارير الصندوق متاحة الطالع اإ (2)

 مالكي الوحدات  حقوق  .د

رحت عليهم في اجتماع مالكي لالوحدات  تمنحال 
ُ
حامليها أي حقوق تصويت فيما يتعلق بالصندوق خالف املسائل التي ط

 ( من الشروط واألحكام.33الوحدات على النحو املحدد في البند )

 مسؤوليات مالكي الوحدات  .ه

مبلغ استثماراتهم في   وتقتصر مسؤوليتهم فقط علىديون أو التزامات الصندوق،    مسؤولية عن  مالكو الوحدات أي  يتحمل  ال

 الصندوق.

 انهاء الصندوق  .و
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 وذلكمو   املاليةيجب على مدير الصندوق إشعار هيئة السوق  في حال انهاء الصندوق،  
ً
   21قبل    الكي الوحدات كتابيا

ً
من   يوما

  التاريخ املزمع إنهاء الصندوق فيه.

يبدأ مدير الصندوق تصفية الصندوق عند انتهائه ويتولى مدير الصندوق اإلفصاح عن إنهاء الصندوق واإلطار الزمني 

 على املوقع اإللكتروني لتداول.و لتصفيته على موقعه اإللكتروني 

 تقويم املخاطر .ز

 يم املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق.يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقو 

  

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .5

 أصول الصندوق  املقتطعة مناملدفوعات  .أ

 أتعاب اإلدارة  (1)

 إدارية سنوية )"
ً
"( بما يعادل أتعاب اإلدارةيدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته ألصول الصندوق أتعابا

بناء على آخر تقويم لصافي  عملُتحسب أتعاب اإلدارة وتستحق في كل يوم . و صافي قيمة أصول الصندوق  من  0.75%

وال تشتمل جميع املبالغ املذكورة  .في نهاية كل شهر ميالديقيمة األصول. ويلتزم مدير الصندوق بخصم أتعاب اإلدارة 

 تقويم ودفعها عند االقتضاء.على ضريبة القيمة املضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم 

 أتعاب األداء (2)

أداء أعلى من معدل الحاجز وتحسب   حقق مدير الصندوق   إذا  %20بنسبة    أداء  ملدير الصندوق أتعاب   الصندوق   يدفع

 كالتالي: 

 .  ومعدل الحاجزضرب الفرق بين أداء الصندوق  20%

حسابه في يوم العمل الثالث قبل األخير من شهر ديسمبر من السنة ويتم معدل الحاجز يتغير كل سنة تقويمية 

 ( كالتالي:0التقويمية السابقة )سنة 

 شهرا + معدل التضخم 12معدل الحاجز= سايبد 

 بحيث: %7.5والحد األعلى  %2.5الحد األدنى ملعدل الحاجز 

 في مستوى األداء فرق التعديلو تكون مكونة من أتعاب أساسية 

أو يطرح منها بالنسبة والتناسب، وذلك بناًء على مقارنة   الصندوق  إدارة أتعابيضاف فرق التعديل في مستوى األداء الى  

 .0. على أن ال ينخفض مجموع فرق التعديل وأتعاب إدارة الصندوق عن ومعدل الحاجزأداء الصندوق 

 فياألداء  أتعابحق مدير الصندوق ست، وياملالية السنة نهاية فيوتدفع  بع سنوي يتم احتساب أتعاب االداء بشكل ر 

 .عند استرداد قيمة الوحداتأو  التالية املالية السنة
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 في خر السنة املالية املنتهيةآمن تاريخ انطالق الصندوق الى بشكل ربع سنوي لسنة املالية االولى لاالداء  تحسب أتعاب

 سنة ماليةكل ومن ثم تدفع الرسوم بعد انتهاء من تاريخ االنطالق، شهرا  12تدفع بعد مرور  ولكنم 2016ديسمبر  31

وال تشتمل جميع املبالغ املذكورة على ضريبة القيمة املضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها   للصندوق.

 .عند االقتضاء

 والخدمات اإلدارية رسوم الحفظ (3)

سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق، وبحد أدنى  %0.10ن الحفظ والخدمات اإلدارية والتي تساوي دفع رسوم أميتُ 

ريال سعودي سنويا. وتجدر اإلشارة إلى أن الصندوق سيتحمل رسوم اضافية ألمين الحفظ والخدمات 100.000يساوي 

أخرى تتفاوت قيمها حسب السوق   اإلدارية مقابل تكاليف أمناء الحفظ من الباطن وأتعاب فتح حسابات في أسواق

وال تشتمل جميع املبالغ املذكورة على ضريبة القيمة املضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم  ووقت فتح الحساب.

 تقويم ودفعها عند االقتضاء.

 مصروفات الصندوق األخرى  (4)

    الصندوق   يحتسب
ً
 تشمل: و   ته،وإدار   هتشغيل  على  واملترتبة  الصندوق   عن  نيابة  إنفاقها  يتم  التي   املصروفات  جميعيوميا

  سعودي ريال 20،000غ مبل عن يزيد ال بما الصندوق  إدارة جلساألعضاء املستقلين مل مكافأة
ً
 وتحسب يوميا

ً
سنويا

. وتدفع
ً
 سنويا

 وتحسب 30،000وتساوي  املحاسب القانونيأتعاب 
ً
  ريال سعودي سنويا

ً
. وتدفع يوميا

ً
 سنويا

ريال سعودي  50،000الشرعية وتساوي واملراجعة ة الشرعيالهيئة  أعضاء مكافأةأتعاب الرقابة الشرعية وتتضمن  

 وتحسب
ً
  سنويا

ً
. وتدفع ربع يوميا

ً
 سنويا

  ريال سعودي وتحسب 7،500وتساوي  الرقابية الرسوم
ً
. عوتدف يوميا

ً
 سنويا

  ريال سعودي وتحسب 5،000وتساوي  تداول  موقع على الصندوق  بيانات نشر رسوم
ً
 كل  نهاية في خصمها يتمو  يوميا

 .الصندوق  أصول  إجمالي من مالية سنة

فقط   الفعلية  املصاريف  جميع  حساب  ويتم.  سنويا  سعودي  ريال  320،000عن    األخرى   املصروفات  اجمالي  يتجاوز   ولن

 . تقويم يوم كل  في كوحدات تخصيصها بعد الصندوق  أصول  من وخصمها

وال تشتمل جميع املبالغ املذكورة على ضريبة القيمة املضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند 

 االقتضاء.

 التعامل  مصاريف (5)

 من وتدفع  ،السوق  في السائدة لألسعار وفقا املالية األوراق في (الوساطة) التعامل يتحمل الصندوق كافة تكاليف

والتقارير  سنوية  النصف التقارير في مالية سنة كل  نهاية في املالي في امللخص قيمتها إجمالي عن اإلفصاح ويتم أصوله،

 املدققة. السنوية
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 وكيفية احتسابها ووقت دفعها واملصاريفجدول الرسوم  .ب

 التفاصيل البند

 مة االشتراك وتدفع مقدمأ يمن قتحتسب  %2ما ال يتجاوز  االشتراك رسوم

 إدارة أتعاب

 الصندوق 

  وتدفعتحتسب يوميا  الصندوق  أصول  قيمة صافي من 0.75%
ً
 شهريا

 معدل  من افضل أداء الصندوق  مدير حقق إذا % 20 بنسبة أداء رسوم الصندوق  يدفع األداء رسوم

 :كالتالي يحسب والذي الحاجز

 .الحاجز معدل و الصندوق  أداء بين  الفرق  ضرب % 20

 :أن  بحيث

 األداء مستوى  في التعديل فرق  و أساسية أتعاب من مكونة تكون   •

 منها يطرح أو الصندوق  إدارة أتعاب الى األداء مستوى  في التعديل فرق  يضاف  •

 أن  على .الحاجز  معدلو  الصندوق  أداء مقارنة على ء بنا وذلك والتناسب، بالنسبة

 . )صفر( عن الصندوق  إدارة وأتعاب التعديل فرق  مجموع ينخفض ال

 ويستحق املالية، السنة نهاية في وتدفع سنوي  ربع بشكل االداء رسوم احتساب يتم  •

 قيمة استرداد عند أو التالية املالية السنة في األداء رسوم الصندوق  مدير

 .الوحدات

 انطالق تاريخ من سنوي  ربع بشكل االولى املالية للسنة االداء رسوم تحسب  •

 بعد تدفع ولكن م 2016 ديسمبر 31 في املنتهية املالية السنة آخر الى الصندوق 

 مالية سنة كل  انتهاء بعد الرسوم تدفع ثم ومن االنطالق، تاريخ من شهرا 12 مرور

 .للصندوق 

 أمين  رسوم

  والخدمات الحفظ

 اإلدارية*

  وتدفع الصندوق  أصول  قيمة صافي من سنويا احتسابها يتم 0.10%
ً
 دنى يساوي أبحد و  شهريا

 سنويا سعودي ريال 100.000

يوم من االشتراك وتخصم من قيمة  30خالل  املستردة الوحدات قيمة صافي من %1.00 االسترداد رسوم

 االسترداد

 أعضاء تكاليف

مجلس اإلدارة 

 املستقلين 

 تحتسب يوميا وتدفع  سعودي ريال 20،000غ مبل عن يزيد ال
ً
من إجمالي أصول  سنويا

 الصندوق 

مراجع   تكاليف

 الحسابات 

 وتدفع   ريال سعودي تحتسب يوميا 30،000
ً
 الصندوق  أصول  إجمالي من سنويا

الرقابة   تكاليف

 الشرعية

  وتدفع يومياتحتسب  ريال سعودي 50،000
ً
. وتشمل الصندوق  أصول  إجمالي من ربع سنويا

 تكاليف الرقابة الشرعية و الهيئة الشرعية.

 الصندوق  أصول  إجمالي من سنويا وتدفع يوميا تحتسبريال سعودي  7،500 الرقابية الرسوم

 بيانات نشر رسوم

 على الصندوق 

 تداول  موقع

  أصول  إجمالي من مالية سنة كل  نهاية في خصمها يوميا ويتم تحتسبريال سعودي  5،000

 الصندوق 

 

 تفاصيل الرسوم املفروضة فيما يتعلق بطلبات االشتراك واالسترداد
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 رسوم االشتراك (1)

بحد أقص ى من مبلغ االشتراك على كل عملية اشتراك مبدئية أو الحقة  %2ال يتجاوز  تحتسب رسوم اشتراك مقدارها

ة استالم مبلغ "(. ويتم استقطاع رسوم االشتراك لحظرسوم االشتراكيقوم بها املستثمر في وحدات الصندوق )"

ما يراه ولتجنب الشك، يحق ملدير الصندوق أن يتنازل عن أي رسوم اشتراك ك دفع إلى مدير الصندوق.تُ االشتراك، و 

.
ً
 مناسبا

  رسوم االسترداد (2)

 .االشتراكمن تاريخ  عمليوم  30حال طلب املستثمر استرداد الوحدات خالل  في وحدات املستردةمن قيمة ال 1%

 ضريبة القيمة املضافة (3)

تخضع جميع الرسوم واألتعاب واملصاريف املنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام لضريبة القيمة املضافة حسب 

تنص عليه أنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية. ولذلك فإن جميع الرسوم واألتعاب ما 

واملصاريف املنصوص عليها في هذه الشروط واالحكام ال تشمل احتساب ضريبة القيمة املضافة، ولذلك يتعين على 

)أو أي نسبة أخرى قد يتم تعديلها   %5املستحقة بنسبة  مدير الصندوق إضافة واحتساب مبلغ ضريبة القيمة املضافة  

 . من حين إلى آخر(. ويتوجب على مدير الصندوق جمع املبلغ املستحق للضريبة وسداده إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل

 مثال افتراض ي يوضح جميع الرسوم واملصاريف التي تدفع من أصول الصندوق أو من مالكي الوحدات  .ج

 ريال سعودي في الصندوق إذا كان حجمه كالحالتين التالية: 100،000ميل ما استثمر مبلغ بافتراض أن ع

 حجم الصندوق 
100،000،000 

 ريال سعودي

200،000،000 

 ريال سعودي

 الرسوم واملصاريف
قيمة الرسوم على املستثمر 

 )ريال سعودي(

قيمة الرسوم على املستثمر 

 )ريال سعودي(

أتعاب إدارة 

 الصندوق 
0.75% 750 750 

 رسوم األداء* 

ضرب الفرق بين أداء  20%

 .ومعدل الحاجزالصندوق 

 

2000 2000 

رسوم أمين 

الحفظ  

والخدمات 

 اإلدارية *

ريال سعودي  100.000و أ 0.10%

 كحد أدنى
100 100 

تكاليف أعضاء 

مجلس اإلدارة 

 املستقلين

20،000 20 10 

تكاليف مراجع 

 الحسابات
30،000 30 16 
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تكاليف الرقابة 

 الشرعية
50،000 50 26 

الرسوم  

 الرقابية
7،500 8 4 

رسوم نشر 

بيانات 

الصندوق على 

 موقع تداول 

5،000 6 2 

 2908 2964 قيمة الرسوم على املستثمر دون رسوم االشتراك 

 2000 2000 %2.00 رسوم االشتراك 

 4908 4964 اجمالي قيمة الرسوم على املستثمر**

 .من أول العام %10من معدل الحاجز بنسبة  أفضل* بافتراض أن أداء الصندوق كان 

 من قيمة االشتراك وال يتم احتسابها من صافي قية االصول كما هو الحال للرسوم 
ً
** رسوم االشتراك تستحق وتدفع مقدما

 واملصاريف األخرى.

 

 والعموالت واألتعاب التي تحملها صندوق االستثمار على مدار العامجدول يوضح مقابل الخدمات           .د   

 القيمة بالريال السعودي البند

  50,000  مصروفات ادارية

  116,668  مصروفات أداء

  30,000  أتعاب مهنية

  50,000  أتعاب أمين الحفظ

  12,500  مصاريف تنظيمية

  50,000  مصاريف الهيئة الشرعية

  20,000  مصاريف مجلس إدارة الصندوق 

الصندوق  سجلعمليات مصاريف    100,000  

  23,100  الرسوم القانونية

  18,341  ضريبة القيمة املضافة

 ال يوجد أي ظروف طارئة من مدير الصندوق لإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها         

 

 التسعيرالتقويم و  .6

 األصول األساسيةوصف لطريقة التقويم وأساس  .أ

 التالي: على بناء الصندوق  أصول  قيمة إجمالي احتساب يتم

 التقويم. يوم في الصندوق  يمتلكھا التي  األسھم إغالق أسعارحسب  األسهميتم تقويم س (أ)

 . الصندوق  قبل من معلن وحدة سعر آخر احتساب فسيتم استثمارية صناديق في االستثمار حال في (ب)

 بناء املالية الورقة وتداول  االكتتاب بين  ما الفترة في األولية الطروحات في بھا املشاركة تمت التي  األسھم تقويم سيتم (ج)

 .االكتتاب سعر على
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 . يتم تقويم حقوق االولوية حسب سعر االغالق في يوم التعاملس (د)

 اليه  األجل بناءً  قصيرة املرابحة صفقاتيتم تقويم س (ه)
ً
االرباح املستحقة للفترة املنقضية الى  على مبلغ االستثمار مضافا

 تاريخ يوم التعامل.

يتمثل سعر الوحدة عند االشتراك أو سعر الوحدة عند االسترداد في صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة، وتحتسب صافي 

قيمة األصول عن طريق طرح قيمة إجمالي مطلوبات الصندوق من قيمة مجموع أصول الصندوق، حيث يتم خصم 

. وسوف يتم احتساب سعر الوحدة رسوم املتغيرة املستحقةصاريف والرسوم الثابتة أوال ومن ثم خصم املصاريف والامل

بتقسيم صافي قيمة أصول الصندوق، عند انتهاء العمل في كل يوم تعامل، على العدد اإلجمالي للوحدات القائمة عند انتهاء 

 .العمل في ذلك اليوم

 رهاوتكرا التقويم عدد نقاط  .ب

 كما  الصندوق   أصول   قيمة  تقويم   يتم
ً
 كحد األسهم السعودي  موعد اغالق سوق    في  مرتين أسبوعيا

ً
في الساعة العاشرة صباحا

 وافق  حال وفي .التقويم ليوم التالي اليوم بنھاية الوحدة سعر عن اإلعالن  ويتم التقويم، أقص ى من يوم العمل الذي يلي يوم

التعامل   يوم  في  الصندوق   أصول   تقويم  سيتم  حينئذ  األسهم مقفلة،  سوق   فيه  تكون   اململكة  في  رسمية  عطلة  يوم  التعامل  يوم

 التالي.

 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها في حال الخطأ في التقويم أو تحديد األسعار  .ج

يجب على مدير الصندوق  خاطئ،في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل  (أ)

 توثيق ذلك.

يجب على مدير الصندوق تعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين( عن جميع  (ب)

 أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.

 سعر من أكثر أو %0.5 نسبته ما بشكل التسعير أو التقويم في خطأ اي عن فورا الهيئة إبالغ دوق الصن مدير على يجب (ج)

 مدير   يعدها   التي   الصندوق   تقارير  وفي  للسوق   واملوقع االلكتروني  اإللكتروني  موقعه  في  فورا  ذلك  واإلفصاح عن  الوحدة

 االستثمار.الئحة صناديق  من( 71) للمادة وفقا الصندوق 

 ملخصا الئحة صناديق االستثمار من( 72) للمادة وفقا املطلوبة للهيئة تقاريره في يقدم أن  الصندوق  مدير على يجب (د)

 .والتسعير التقويم أخطاء بجميع

   وصف طريقة حساب سعر الوحدة  .د

يتم تحديد سعر الوحدة في الصندوق عن طريق قسمة صافي قيمة أصول الصندوق على عدد الوحدات املصدرة ويتم تحديد 

أسعار االشتراك واالسترداد من خالل ضرب عدد الوحدات املطلوب شراءها أو استردادها في سعر الوحدة، مع إضافة رسوم 
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أعلى من قيمة االشتراك وذلك في حالة طلبات االشتراك فقط كما ان هذه ( كحد  %2االشتراك إن وجدت والتي تمثل ما نسبته )

 .املعامالت تخضع لضريبة القيمة املضافة

 عالن عن سعر الوحدةكيفية اإل  .ه

الخاص بمدير   اإللكتروني سيتم نشر صافي قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة في كل يوم عمل يلي يوم التقويم على املوقع 

 واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( عبر الرابط www.sedcocapital.com الصندوق عبر الرابط

www.tadawul.com.sa. 

 

 لالتعام .7

 الطرح األولي،  .أ

ليس هناك حد أدنى لحجم أصول الصندوق يعتزم مدير الصندوق لجمعه. وسيبدأ الصندوق في قبول طلبات االشتراك في  .ب

م وحتى تاريخ 8/5/2016م يبدأ الصندوق في قبول طلبات االشتراك في فترة الطرح األولي من تاريخ 25/5/2016الطرح بتاريخ 

آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد في أي يوم  م. 25/5/2016م. ويبدأ تشغيل الصندوق في تاريخ 24/5/2016

 تعامل 

 العربية  اململكة بتوقيت مساءً  الرابعة قبل الساعة وطلبات االستردادبها  املتعلقة يتم قبول طلبات شراء الوحدات واملبالغ

من  مساءً  الرابعة الساعة بعد الطلب استالم تم حال التالي. وفي التعامل يوم في الطلب تنفيذ ويتم أي يوم عمل في السعودية

 الطلبات  يتم رسمية فسوف عطلة التعامل يوم صادف التالي. وإذا التعامل ليوم طلب أنه على معاملته يوم التعامل فسيتم

 التالي. التعامل يوم في

إذا تم استالم طلب االشتراك واملبالغ املتعلقة به قبل الساعة الرابعة مساًء من يوم التعامل فسيكون نافذا في يوم التعامل 

 التالي. وفي حال تم االستالم بعد الوقت املحدد فسيتم معاملته على أنه طلب ليوم التعامل التالي. 

 استردادهاإجراءات تقديم التعليمات لالشتراك في الوحدات أو  .ج

استيفاء وتقديم املستندات التالية إلى من خالل ذلك ب  يقومإذا رغب أي مستثمر في شراء وحدات في الصندوق، فيجب أن 

 مدير الصندوق:

 /ومعتمدةاتفاقية العميل، مستوفاة  -
ً
  موقعة )ما لم يكن املستثمر عميال

ً
 لدى مدير الصندوق(؛ قائما

 موقعة )ما لم يكن املستثمر /ومعتمدةالشروط واألحكام، مستوفاة  -
ً
  عميال

ً
 لدى مدير الصندوق(؛  قائما

 موقع. /ومعتمدنموذج طلب االشتراك، مستوفى  -

يلتزم املستثمرون الراغبون في شراء وحدات في الصندوق بتقديم املستندات املذكورة أعاله إلى مدير الصندوق عن طريق 

 السريع أو باليد، أو إرسالها عبر الوسائط اإللكترونية املعتمدة. البريد أو البريد

http://www.sedcocapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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 إذا تلقى مدير الصندوق املستندات املطلوبة سالفة الذكر، باإلضافة إلى مبالغ االشتراك في 
ً
ُيعتبر طلب االشتراك مستوفيا

 
ً
 على امتالك الوحدات من مدير أرقام الحسابات املحددة للصندوق. على أن يتسلم مالك الوحدات، بعد االشتراك، تأكيدا

 الصندوق، ويتضمن هذا التأكيد تفاصيل االشتراك.

ويعتمد كل تاريخ اشتراك على تاريخ استالم طلب االشتراك املكتمل. ففي حال استالم الطلب في يوم أو قبل آخر موعد الستالم 

ا في حال استالم الطلب بعد آخر موعد، فيكون الطلبات، يكون تاريخ االشتراك في نفس يوم العمل املقدم الطلب خالله. أم

 تاريخ االشتراك في يوم العمل التالي.

مكافحة غسل األموال و "اعرف عميلك" أو أي تعليمات تصدر عن أي جهة رقابية  تقاريريجوز ملدير الصندوق، بناء على و 

يخالف نظام السوق املالية. وفي هذه  حكومية، رفض طلبات االشتراك. وملدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك يرى أنه قد

وملدير الصندوق الحق   تاريخ الرفض.  عمل منأيام    5خصومات خالل فترة  أي رسوم أو   خصم، ُيرد مبلغ االشتراك دون  الحال

في تبادل املعلومات املتعلقة باملستثمرين مع أمين الحفظ بغرض تلبية متطلبات التدقيق الداخلي ومتطلبات مكافحة غسل  

 األموال واإلرهاب.  

 عملية االسترداد

 إلى مدير  يمكن ملالكي الوحدات طلب استرداد كل أو بعض وحداتهم بعد استيفاء وتوقيع نموذج  
ً
االسترداد وتقديمه مستوفيا

 الصندوق عن طريق البريد أو البريد السريع أو باليد، أو إرساله عبر الوسائط اإللكترونية املعتمدة.

. وفي حال    تاريخويعتمد كل يوم استرداد على  
ً
طلب االسترداد املستوفى قبل حلول املوعد    استالمتلقي طلب االسترداد مستوفيا

طلب االسترداد   استالمالطلب. وفي حال    استالمقي الطلبات، يكون يوم االسترداد هو نفسه يوم العمل الذي تم فيه  النهائي لتل

. وفي أي من  ليوم استالم الطلب املستوفى بعد املوعد النهائي لتلقي الطلبات، يكون يوم االسترداد هو يوم العمل التالي

 .ستردادمدير الصندوق، يتضمن تفاصيل اال  الحالتين، يحصل مالكو الوحدات على تأكيد من

بناء على التعليمات الكتابية املوجهة إلى مالك الوحدات، يحق للصندوق استرداد كامل الوحدات اململوكة ملالك الوحدات،  

بشكل إجباري، بسعر االسترداد الساري )الذي سيمثل صافي قيمة أصول الصندوق( إذا رأى مدير الصندوق أن ذلك في 

 ة الصندوق. ويحق ملدير الصندوق كذلك استرداد الوحدات في الصندوق بشكل إجباري في األحوال التالية:مصلح

مدير الصندوق أن استمرار ملكية املستثمر للوحدات يضر بمصلحة الصندوق من الناحية املالية أو  رأىإذا  -

 ام واتفاقية االشتراك؛ أوالضريبية أو القانونية أو التنظيمية، أو يتعارض مع هذه الشروط واألحك

 إذا تبين أن أي من اإلقرارات املقدمة من مالك الوحدات في اتفاقية االشتراك غير صحيحة أو لم تعد سارية. -

 في رفض  رفض أو تأجيل عمليات االشتراك أو االسترداد في الصندوق  -
ً
ويحتفظ بالحق مدير الصندوق أيضا

املستثمر ألنظمة ولوائح هيئة السوق املالية والتي قد تفرضها الهيئة من وقت إلى آخر، االشتراكات في حال مخالفة 

أو عند عدم تمكنه من استيفاء متطلبات هذه الشروط واألحكام، أو عدم تمكنه تقديم نموذج االشتراك كامال 

  .وموقعا ومستوفي مبلغ االشتراك املطلوب
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من صافي قيمة  %10في حال فاق مجموع طلبات االسترداد في أي يوم تعامل يحق ملدير الصندوق تأجيل أي طلب استرداد 

 ،
ً
أصول الصندوق في يوم التعامل ذو العالقة، وقد يقّرر مدير الصندوق، وفق تقديره، تأجيل أي استرداد، بالكامل أو جزئيا

يد الطلبات التي سيتم تأجيلها كليا أو وفي تلك الحالة سيتم تحد  .في أي يوم من أيام التعامل %10بغية عدم تخطي نسبة ال 

 جزئيا بناء على أسبقية تقديم طلب االسترداد بحيث تكون األولوية لتنفيذ الطلبات املستلمة أوال.

وقد يتم تأجيل طلبات االسترداد في حال تم تعليق التعامل والتداول في سوق االسهم السعودية بحيث يتعسر استرداد أو 

وسوف يتم التعامل مع طلبات االسترداد املؤجلة قبل طلبات االسترداد الالحقة في يوم التعامل  تقويم وحدات الصندوق،

 .التالي بحيث تكون األولوية بالتنفيذ للطلبات املقدمة أوال

 

 متحصالت االسترداد ع واالسترداد واملدة بين طلب االسترداد ودف لالشتراكالحد األدنى  .د

 "(.الحد األدنى ملبلغ االشتراكريال سعودي )" 50.000في جميع األوقات هو الصندوق في  االشتراكالحد األدنى ملبلغ يكون 

 .سعوديريال  10.000 )بما في ذلك من خالل نقل ملكية وحدات( يكون الحد األدنى ملبالغ االشتراك الالحقة

ستثمار قيمة اال خفض تاسترداد أن عملية إذا كان من شأن أي  .ريال سعودي لكل مستثمر 50.000الحد األدنى لالسترداد 

استثمار املستثمر. مبلغ في الصندوق إلى أقل من الحد األدنى ملبلغ االشتراك، يتم استرداد كامل املستثمرين  الخاص بأحد

 في حساب مالك الوحدات.   عن طريق اإليداعبعملة الصندوق  االستردادعوائد وتدفع جميع 

جة طلبات اإلسترداد ودفع عوائده ملالكي الوحدات في اليوم الثالث قبل اقفال العمل والتالي لنقطة التقويم الذي سيتم معال

الساعة الرابعة مساًء بتوقيت هو قبل  االسترداد طلباتآخر موعد الستالم ويشار إلى أن  .تم فيه تحديد سعر االسترداد.

 .اململكة العربية السعودية في يوم التعامل

 

  سجل مالكي الوحدات  .ه

 املالكين السجل حجية بالنسبة لألشخاص  ان لهذملالكي الوحدات في اململكة؛ ويكو  باالحتفاظ بسجليلتزم مدير الصندوق 

 للوحدات في الصندوق.

   في صناديق أدوات النقد مبالغ االشتراك استثمار .و

، إلى حين خاضع لتنظيم هيئة السوق املالية واملبرمة مع طرف، النقد أدوات من املمكن استثمار مبالغ االشتراك في صناديق

 املعلومات هذه وشروط وأحكام الصندوق.  ةبما يتوافق مع ما ورد في مذكر   الوصول إلى الحد األدنى من املبلغ املطلوب، وذلك

 الحد األدنى ملبالغ االشتراك .ز

 .املستثمرين قبل بدء عمليات الصندوق لن يكون هنالك حد أدنى للمبالغ االشتراك املستهدف جمعها من 

ريال( أو ما يعادله كحد أدنى   10.000.000ماليين ريال سعودي )  10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب   .ح

 لصافي قيمة أصول الصندوق 
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م مدير الصندوق ، يقو ريال(  10.000.000ماليين ريال سعودي )  10  في حال انخفضت قيمة صافي قيمة أصول الصندوق عن

. والشروط واألحكاماالستثمارية للصندوق بما يتوافق مع حدود استثمارات الصندوق  ةبما يلزم من تغيرات في توازن املحفظ

، فيحق ملدير الصندوق الحصول على اشتراكات إضافية في الصندوق والحصول على تمويل يتيح للصندوق القيام 
ً
إضافة

  باستثمارات إضافية.  

 التعامل في الوحدات   تعليقتأجيل أو  .ط

الصندوق أن يعلق    ديرك وملعلى مدير الصندوق أن يعلق االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق في حال أمرت الهيئة بذل

 كما تنص عليه شروط وأحكام الصندوق. االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق 

 صالحية مدير الصندوق بتعليق طلبات االشتراك أو االسترداد .ي

فيها   يجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد في حال تعليق التعامل في السوق األولية التي يتم

  يعتقد مدير تداول األوراق املالية أو األصول األخرى اململوكة للصندوق، إما بشكل عام أو فيما يتعلق بأصول الصندوق التي 

 أصول الصندوق. قيمةلصافي  جوهرية أنهاالصندوق، ألسباب معقولة، 

 .شروط واحكام الصندوق مدير الصندوق بمعالجة كافة طلبات االشتراك واالسترداد دون أي تأخير، بما يتوافق مع يقوم 

السلطة التقديرية    هذهالصندوق استخدام    وملديريجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد.  و 

التي  املاليةذات الصلة بشكل عام أو التعامل في األوراق  سوق املاليةل في الاملثال ال الحصر( وقف التعام سبيلفي حال )على 

الصندوق ألسباب معقولة صعوبة تحديد صافي قيمة األصول  مديرذات الصلة، ويرى  نسبة كبيرة من حجم السوق تشكل 

 لكل وحدة بسبب هذا التعليق. 

 ،
ً
في وحدات الصندوق في حال أمرت الهيئة بذلك وال يحق ملدير  على مدير الصندوق أن يعلق االشتراكات واالسترداد إضافة

 الصندوق أن يعلق االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق، إال في أي من الحاالت اآلتية:

فسيتم ، لالشتراك ملبلغ إذا كان من شأن أي استرداد أن يخفض استثمار املستثمر في الصندوق إلى أقل من الحد األدنى .1

ثمر. وسيتم دفع املبالغ املستردة بعملة الصندوق بقيدها لحساب 
 
ست

ُ
 ملستثمر.ااسترداد كامل املبلغ امل

من صافي قيمة أصول الصندوق في  %10في أي يوم تقويم، إذا تجاوزت قيمة طلبات االسترداد بما فيها التحويل نسبة  .2

 لتقد
ً
يره املطلق أن يؤجل أية طلبات استرداد و/أو تحويل على أساس يوم التقويم السابق فبإمكان مدير الصندوق وفقا

. وسيتم تنفيذ طلبات االسترداد والتحويل التي تم تأجيلها في %10تناسبي بحيث ال يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 

 لنسبة 
ً
 من عمل يومي ملدة األصول  تقويم تأخير يتجاوز  أال على ،%10يوم التقويم الالحق مباشرة مع خضوعها دائما

 .واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائي املوعد
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 خصائص الوحدات .8

 ملذكرة املعلومات والشروط واألحكام
ً
 ملدير الصندوق إصدار عدد غير محدود من الوحدات في الصندوق، من فئة واحدة، وفقا

جوز استرداد الوحدات إال من مدير الصندوق؛ وهي غير قابلة . وتمثل كل وحدة مصلحة مشتركة متساوية في الصندوق. وال يهذه

 للتحويل من فئة إلى أخرى. 

ال يجوز ملدير الصندوق إصدار شهادات ملكية للوحدات في الصندوق، ولكن يحتفظ مدير الصندوق بسجل لجميع مالكي 

 يحتوي على التالوحدات. وبعد كل معاملة يقوم بها املستثمر، يتلقى هذا املستثمر 
ً
 فاصيل الكاملة للمعاملة. وفي حال تأكيدا خطيا

ن صافي قيمة أصول الصندوق املتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات، م حصة مالكي الوحداتتصفية الصندوق، يكون لجميع 

 بمعنى أن حقوق مالكي الوحدات في صافي أصول الصندوق تكون متساوية. نسبة مساهمتهم في الصندوق،حسب 

 

 التقريرتقديم املحاسبة و  .9

بإعداد تقارير سنوية تتضمن  ديسمبر من كل سنة ميالدية( 31)والواقعة في  في نهاية السنة املالية للصندوق  يلتزم مدير الصندوق 

 لالشتراطات الواردة في الئحة ص األوليةالقوائم املالية املدققة للصندوق، وتقاريره السنوية املختصرة، والتقارير 
ً
ناديق وفقا

 االستثمار.

من تاريخ نهاية املدة التي يشملها التقرير،  عمل يوم 70ويجب أن ُتتاح التقارير السنوية الطالع مالكي الوحدات في موعد أقصاه 

 وذلك بنشرها على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وعلى املوقع اإللكتروني لسوق األوراق املالية السعودية )"تداول"(. 

ها التقرير، وذلك بنشرها من تاريخ نهاية املدة التي يشمل  عمل ( يوم35وإتاحتها الطالع الجمهور خالل ) األوليةويجب إعداد التقارير 

 على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وعلى املوقع اإللكتروني لتداول.

 وإتاحة جميع أرقام صافي قيمة األصول  يوفر مدير الصندوق لكل مالك وحدات تفاصيل صافي قيمة أصول الوحدات اململوكة له

، يقوم مدير الصندوق بتوفير السابقة في املكاتب املسجلة ملدير الصندوق 
ً
سجل املعامالت في وحدات الصندوق وذلك . إضافة

 من تاريخ كل معاملة في وحدات الصندوق.15خالل )
ً
 ( يوما

 يلخص معامالت مالكي الوحدات في وحدات الصندوق خالل السنة املالية إلى مالكي الوحدات  
ً
 سنويا

ً
ويرسل مدير الصندوق بيانا

من انتهاء السنة  عمل ( يوما30ات السابقين خالل السنة التي ُيعد فيها البيان(، وذلك في غضون ثالثين ))وكذلك مالكي الوحد

 ملا هو محدد في 
ً
 لرسوم الخدمات والنفقات والرسوم املفروضة على مالك الوحدات، وفقا

ً
املالية. ويتضمن هذا البيان عرضا

 مستند لفات لحدود االستثمار املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار و الشروط واألحكام، باإلضافة إلى تفاصيل كافة املخا

 .للصندوق  الشروط واألحكام

ويتولى مدير الصندوق، عند نهاية كل ربع سنة، باإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بالصندوق على موقعه اإللكتروني أو على املوقع  

 ، كحد أدنى، ما يلي:اإللكتروني لتداول. على أن تتضمن هذه املعلومات
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 قائمة املصدرين الذين تمثل أوراقهم املالية أكبر عشرة استثمارات للصندوق ونسبها كما في اليوم األول من ربع السنة. .1

 نسبة إجمالي الرسوم والنفقات املتعلقة بالربع املعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق خالل الربع.   .2

 .الربع، إن وجدت مبلغ ونسبة األرباح املوزعة في .3

 قيمة استثمارات مدير الصندوق ونسبة صافي قيمة األصول كما في نهاية الربع املعني. .4

 قيمة ونسبة نفقات التعامل خالل الربع املعني إلى متوسط صافي قيمة األصول.  .5

 معايير ومؤشر قياس املخاطر. .6

 معايير ومؤشر أداء الصندوق.  .7

 أصول الصندوق في نهاية الربع املعني.نسبة املديونية إلى صافي قيمة  .8

 تتوافر القوائم املالية السنوية املراجعة ملالكي الوحدات دون مقابل عند طلبها.و 

 

 مجلس إدارة الصندوق  .10

 قام مدير الصندوق بتعيين مجلس إدارة مكون من السادة التالية أسماؤهم:

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة .أ

 الصندوق( إدارة مجلسورئيس )عضو مستقل  طارق حسين لنجاوي  -

 ( عضو مستقلزياد يوسف العقيل ) -

 )عضو غير مستقل( أحمد تورسون  -

 )عضو غير مستقل(  أحمد البشير نأيم -

 عابد )عضو غير مستقل( بعبد الوها -

  يرشحه وعضو مستقلين  عضوين إثنين  بينهم منأعضاء،  خمسةيتكون مجلس إدارة الصندوق من 
ً
 مدير الصندوق، علما

 موافقة الهيئة.  على الحصول  بعدبأن كافة أعضاء املجلس يتم تعيينهم من قبل مدير الصندوق 

يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرتين على األقل في السنة ملراقبة مدى التزام الصندوق باألنظمة واعتماد جميع العقود 

األمانة لضمان إدارة الصندوق بما يخدم مصالح املستثمرين على أكمل   واجبات. وتقع على مجلس إدارة الصندوق الجوهرية

لتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر واملصاريف املعقولة األخرى وي وجه ممكن.

  املتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق.

ريال سعودي   20،000ال يزيد عن مبلغ    اء مجلس إدارة الصندوق )باستثناء األعضاء املستقلين( مكافأة قدرهاستحق أعضيو 

 
ً
 وتحتسب هذه الرسوم  سنويا

ً
 .وتدفع بشكل سنوي  يوميا

 .الصندوق  إدارة مجلس ألعضاء الذاتية السير ملخصوفيما يلي 
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 اسم العضو املؤهالت والخبرة

 

 

األستاذ طارق لنجاوي هو املؤسس والرئيس التنفيذي ملجموعة مشورة 

 والبنك املتحدون، وشغل قبل ذلك عدة مناصب ادارية في البنك األهلي التجاري 

الوطني و األهلي كابيتال بما فيها رئيس تنفيذي مكلف لألهلي كابيتال،  العربي

باالضافة الى توليه منصب رئيس مجلس الصناديق وعضو لجنة االستثمار في 

األهلي كابيتال. حصل األستاذ طارق على درجة املاجستير في إدارة األعمال بتركيز 

اململكة املتحدة عام  على االستراتيجيات والتسويق من جامعة كرانفيلد في

 م.2003

 

)عضو  لنجاوي حسين  طارق 

 مستقل(  

 

 تبوأ خاللها 
ً
لدى األستاذ زياد العقيل خبرة مصرفية ألكثر من ستة عشر عاما

 للرئيس التنفيذي ملجموعة الخدمات 
ً
مناصب قيادية عدة، كان أخرها نائبا

البنكية الخاصة )البنك األهلي التجاري(، ويشغل حاليا الرئيس التنفيذي 

م  2003ت عام والشريك املؤسس لشركة دار الوصال للتسويق والتي  تأسس

كشركة سعودية متخصصة في مجال التطوير والتسويق العقاري وإدارة 

املنشآت. شغل العديد من عضويات مجالس االدارة ومنها: شريك مؤسس وعضو 

مجلس إدارة شركة دار الوصال وشركة ايفن تاج وشركة سيبر املالية في والية 

عقاري وعضو سابق بلجنة تكساس األمريكية، وعضو بصندوق ا النماء الثريا ال

االئتمان املصرفية بمجموعة الشركات )مجموعة سامبا املالية(، وعضو سابق 

.حصل األستاذ زياد على )بلجنة املنتجات االستثمارية )البنك األهلي التجاري 

درجة البكالوريوس في إدارة األعمال تخصص مالية من الجامعة األمريكية في 

  Series 7 )اصل على شهادة الفئة السابعة )م وح 1992واشنطن دي س ي عام 

للتداول في األوراق املالية من والية نيويورك وكذلك رخصة استشارات مالية و 

ادارية من اململكة العربية السعودية، وحاصل على دراسات متقدمة في علوم 

تخطيط التنمية السكنية الشاملة من جامعة جونز هويكينز األمريكية وكذلك 

 . امج التأهيل الدولي للمدراء التنفيذيين من جامعة انسياد بباريسعلى برن

 

 ( مستقل)عضو  العقيل يوسف زياد

 

يشغل األستاذ أحمد حاليا منصب املراقب املالي مدير إدارة العمليات االستثمارية 

كابيتال في عام  واملالية وتقنية املعلومات لدى سدكو كابيتال، انضم الى سدكو

حيث شغل منصب مدير أول للعمليات والحفظ قبل توليه مهام املراقب  2015

يتال كان يعمل لدى شركة ديلويت . قبل انضمامه لسدكو كاب2020املالي في عام 

اند توش الشرق األوسط في مجال املراجعة املالية والتدقيق ملدة تقارب األربعة 

فترة قصيرة في مجال سنوات، كما عمل قبل ذلك في شركة كي بي ام جي ل

االستشارات املالية وتقنية املعلومات. يمتلك خبرة تزيد عن عشر سنوات في  

مارية واألوراق املالية والخدمات املساندة لها مجال العمليات االستث

واالستشارات املالية واملحاسبية واملراجعة. حاصل على درجة البكالوريوس في 

.باململكة 2011-2010املحاسبة من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن عام 

 الظهران. –العربية السعودية 

 )عضو غير مستقل( أحمد تورسون 

م ليطور خبرات متعددة في مجال إدارة 2008انضم أيمن لشركة سدكو في العام 

األصول واختيار مدراء محافظ األسهم العاملية وتوزيع األصول. وهو حاليا 

أيمن أحمد البشير )عضو غير 

 مستقل(  
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مسؤول عن إدارة عالقات عمالء حاليين في سدكو كابيتال باستثمارات تقدر  

عاما.  17على مدى  مليار ريال سعودي من خالل خبراته املتنوعة 10بأكثر من 

شغل قبلها منصب رئيس األصول السائلة العاملية مسؤوال عن أصول تقدر بأكثر 

مليار ريال سعودي على مدى عاميين استطاع خاللها أن يعيد هيكلة برنامج   3من  

 COREاألصول السائلة وتحويل املحفظة االستثمارية ملا يعرف باستراتيجية "

SATELLITE”  والتي تم تصميمها لتقليل التكاليف والتذبذب وزيادة فرص أداء

 املحفظة.

 

 

أحمد عابد منصب مدير إدارة تطوير االعمال املحلية   بعبد الوهايتولى األستاذ  

في سدكو كابيتال في جدة باململكة العربية السعودية. وكان قد عمل لدى الشركة 

سنة. وقبل أن يصبح مديًرا إلدارة تطوير االعمال املحلية، كان يشغل   11ملدة 

منصب مدير إدارة تحويل الشركات باإلنابة وقبل ذلك نائب الرئيس ومدير إدارة 

األسهم الخاصة، والذي من مهامه اإلشراف على االستثمار في الصناديق 

ي الفريق الذي يقوم واالستثمارات املشتركة في جميع أنحاء العالم. وهو عضو ف

استثمار في األسهم الخاصة، ويمتاز بخبرة واسعة في إجراء  100بإدارة أكثر من 

دراسات الحرص الواجب النافية للجهالة لالستثمارات في أسهم الشركات  

الخاصة واإلشراف عليها والتخارج منها. كما أنه أيًضا عضو في لجنة استثمار 

وعة سدكو كابيتال بارتنرز. حاصل على درجة بصندوق االستثمار املشترك بمجم

التمويل من كلية ماكاالم إلدارة األعمال بجامعة  -املاجستير في إدارة األعمال 

   بنتلي.

عابد )عضو غير  بعبد الوها

 مستقل( 

 

 

 أدوار مجلس اإلدارة ومسؤولياته .ب

 تشمل مسؤولية مجلس إدارة الصندوق ما يلي:

 فيها، ويشمل ذلك  العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي  جميع  املوافقة على   (1
ً
على سبيل املثال يكون الصندوق طرفا

 وال يشمل ذلك، ، وعقود تقديم خدمات الحفظللصندوق دارة اإل عقود تقديم خدمات املوافقة على  –ال الحصر 

 لقرارات االستثمار 
ً
 ؛ية في شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في املستقبلالعقود املبرمة وفقا

 فيما يتعلق بحقوق التصويت املتعلقة بأصول الصندوق؛ عتماد سياسة مكتوبةا (2

 اإلشراف، و  (3
ً
 ر الصندوق؛مدي يفصح عنه مصالح أي تعارضاملوافقة أو املصادقة على ، متى كان ذلك مناسبا

 على األقل مع لجنة االلتزام لدى مدير الصندوق أو م (4
ً
ملراجعة لديه االلتزام سؤول املطابقة و االجتماع مرتين سنويا

 – على سبيل املثال ال الحصر -ذلك  ويشمل، القوانين واالنظمة واللوائح ذات العالقة جميعالصندوق  التزام

 الئحة صناديق االستثمار.املنصوص عليها في  تطلباتامل

التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واي مستند اخر )سواء أكان عقدا ام غيره(  (5

يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام، إضافة الى التأكد من توافق ما 

 ه الالئحة.سبق مع أحكام هذ
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 لالئحة صناديق االستثمار  بما يحققولياته ؤ قيام مدير الصندوق بمسالتأكد من  (6
ً
مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 ؛ومذكرة املعلومات والشروط واألحكام

 ؛  وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحداتوحسن نية واهتمام ومهارة العمل بأمانة  (7

 .  جلساملتخذها ااالجتماعات والقرارات التي وقائع جميع  ن تبيتدوين محاضر االجتماعات التي  (8

 تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  .ج

يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر واملصاريف املعقولة األخرى املتكبدة فيما 

املستقلين( مكافأة قدرها  غير ستحق أعضاء مجلس إدارة الصندوق )باستثناء األعضاء يو يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق. 

 وتح سعودي ريال 20،000غ مبل عن يزيد ال
ً
 سنويا

ً
  وتدفعسب يوميا

ً
 .سنويا

 بيان أي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق  .ح

 من تاريخ الصندوق  إدارةيقوم مجلس 
ً
، يكون مجلس اإلدارة مكون هباإلشراف على أي تضارب للمصالح وتسويته. واعتبارا

على أعضاء مجلس اإلدارة واجب بذل العناية تجاه املستثمرين في من أعضاء معينين من قبل مدير الصندوق. ويكون 

بحسن النية،   الصندوق، وذلك بموجب الئحة صناديق االستثمار، باإلضافة إلى بذل أقص ى جهد ممكن لحل تضارب املصالح

.
ً
 كما يرونه مناسبا

 مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها أعضاء مجلس اإلدارة .خ

 أي
ً
من أعضاء مجلس إدارة صندوق أي صندوق استثمار آخر في اململكة العربية السعودية )بما في ذلك صناديق   ال يدير حاليا

  املوضح أسماؤهم في الجدول التالياألعضاء االستثمار العقاري املتداولة(، باستثناء 

 الصناديق االستثمارية األخرى  عضو مجلس اإلدارة

 طارق لنجاوي 

 كابيتال( العقاري األول للتطوير حسب املالءمة  صندوق )سدكو

 صندوق سدكو كابيتال ريت  

 2صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 

  للتطوير حسب املالءمة 2 ثاني صندوق سدكو كابيتال العقاري ال

 زياد العقيل 
 العقاري  للتطوير  االنماء الثريا صندوق  

 صندوق سدكو كابتال ريت 

 عبدالوهاب عابد 

 2صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 

 صندوق )سدكو كابيتال( العقاري األول للتطوير حسب املالءمة 

  للتطوير حسب املالءمة 2ثاني صندوق سدكو كابيتال العقاري ال

 صندوق سدكو كابيتال ريت 

 أحمد تورسون 

 2صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 

  كابيتال( العقاري األول للتطوير حسب املالءمة صندوق )سدكو

 للتطوير حسب املالءمة 2 ثاني صندوق سدكو كابيتال العقاري ال

 ايمن البشير
 2صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 

 صندوق )سدكو كابيتال( العقاري األول للتطوير حسب املالءمة 
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  ملالءمةللتطوير حسب ا 2 ثاني العقاري ال صندوق سدكو كابيتال

 

 الرقابة الشرعية هيئة .11

الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق املالية )سدكو كابيتال( بدور املراقب الشرعي للصندوق. ويوجد لدى شركة  تقوم

، وسوف تتقاض ى هيئة الرقاية الشرعية اتعاب كابيتال وحدة للرقابة الشرعية ومستشار شريعة داخلي وهيئة رقابة شرعية  سدكو

 التالية: هاماملمدير الصندوق  . وسيتولىريال سنويا 50.000قدرها 

 الصندوق بالضوابط الشرعية عن طريق املراجعة الدورية. التزامتحقيق  -

 قود املتعلقة بمعامالت الصندوق.مراجعة االتفاقيات والع -

متابعة عمليات الصندوق ومراجعة أنشطته من الناحية الشرعية والنظر في مدى مطابقتها مع الضوابط الشرعية  -

 .وتوجيهات الهيئة الشرعية

 اإلفصاح للهيئة الشرعية في حال وجود أي مخالفات شرعية محتملة. -

 واعتمادها من قبل الهيئة الشرعية.إعداد ومتابعة مبالغ التطهير الالزمة  -

 من األعضاء التالية أسماؤهم:للصندوق وتتكون الهيئة الشرعية الحالية 

رئيسا، أستاذ االقتصاد اإلسالمي في جامعة امللك عبد العزيز بجدة سابقا،   –القري  محمد بن على /الدكتور  الشيخ -

 الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا. ومن أشهر علماء االقتصاد اإلسالمي في العالم، ويحمل درجة

عضوا، ويتولى حاليا رئاسة املجلس الشرعي االستشاري للبنك املركزي املاليزي وهيئة  –الدكتور / محمد داود بكر  -

م من جامعة 1988األوراق املالية في ماليزيا وهيئات الخدمات املالية في البوان. حصل على أول مؤهل علمي في عام 

م. وشغل 1993ويت وقد حصل بعد ذلك على درجة الدكتوراه من جامعة سانت آندروز في اململكة املتحدة عام الك

الدكتور محمد في السابق منصب نائب رئيس الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا. ويتمتع بعضوية العديد من 

 الهيئات الشرعية للمؤسسات املالية.

عضوا، وهو أستاذ بكلية الشريعة في جامعة الكويت، يحمل الدكتوراه  –القصار الدكتور عبد العزيز بن خليفة  -

من جامعة األزهر، ويشغل منصب أستاذ مساعد بقسم الفقه املقارن والسياسة الشرعية، وهو عضو الهيئة 

 الشرعية لعدة شركات استثمارية أخرى في دول الخليج.

 

 .لجنة الرقابة الشرعيةقرة من يعرض هذا الجدول ضوابط االستثمار الشرعية امل

 األدوات املالية

 أو يستخدم أيا من األدوات التالية أو أي مشتقات منهــا:  يستثمر فييجب على الصندوق أال 

 العقود اآلجـــلة •

 الخيـــارات  •
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 عقود املقايضة  •

 عن املساهمين العاديين في الشركة األسهم املمتــــازة •
ً
 التي تتميز ماليا

 القصـــير )أدوات التحـــوط(البيع  •

 غــير ذلك من األدوات التي يترتب عليها دفـع أو قبض فـوائد تقليدية.  •

 

 االقتراض، الرفــع املالي، والتحـــوط

ــع مالي، أو تحـــوط.  لن يـمارس الصندوق أي عمليات اقتراض تقليدية، أو رفـ

 اختيار االستثمار

 :االستثمار فيال يجوز للصندوق 

الشركـــات التي تبلغ نسبة إجمالي قروضـــها التقليدية مقسومة على متوسط القيمة السوقية أو إجمالي األصول  •

( أكثر من أو يساوي  24للشركة في الـ 
ً
 األخــيرة )أيهما أكبر مقاما

ً
)مالحظة: مجموع القروض التقليدية =  %33شهرا

 طويلة األجل + القروض الطويلة األجل(.القروض القصيرة األجل + الجزء الحالي من القروض 

الشركات التي تبلغ مجموع املبالغ النقدية واألوراق املالية املدرة للفــوائد التقليدية مقسومة على متوسط القيمة  •

( أكثر من أو يساوي  24األصول للشركة في الـ  أو إجماليالسوقية 
ً
 األخــيرة )أيهما أكبر مقاما

ً
 .%33شهرا

   24األصول للشركة في الـ    أو إجماليالشركات التي تبلغ حساباتها املدينة مقسومة على متوسط القيمة السوقية   •
ً
شهرا

( أكثر من أو يساوي 
ً
 .%33األخــيرة )أيهما أكبر مقاما

 سيشار إليها باألعمـــال غير املسموح بها(: )والتي الشركات التي تعمل أو أنشطتها في األعمال التالية  •

o .صنع و/أو بيع و/أو توزيع الكحول، والتبغ، ولحم الخنزير، واملوسيقى واملنتجات اإلباحية 

o /باستثناء تلك التي ال تبيع الكحــول.  املوتيالتاملطاعم والفنادق 

o .تشغيل القمار والكازينوهات وتصنيع آالت القمار املتنوعة 

o .تشغيل دور السينما وشركات البث التلفزيونية 

o على سبيل املثال: البنوك غير املتوافقة مع الشريعة  التقليدية مالية مدرة للفوائد تقديم خدمات(

اإلسالمية، وصناديق االستثمار، وشركات السمسرة، وأعمال التأمين، أو أي نشاط خدمات مالية أخرى  

 مدرة للفوائد التقليدية(

o .صنع املعــدات الدفاعية العسكرية أو األسلحة 

 التطهـــير

ساب مبالغ التطهــير من قبل مدير الصندوق حسب املنهجية املتبعة للمراقب الشرعي، ويتم تبليغ املستثمرين بذلك  يتم احت

 بصفة دورية، وتقع مسؤولية إخراجها على املستثمرين.

 

 
 مدير الصندوق  .12

 اسم مدير الصندوق  .أ

 . سدكو كابيتال(الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق املالية )يدير الصندوق 

 رقم ترخيص مدير الصندوق  .ب

الصادر من قبل هيئة السوق  11157-37رقم الترخيص تم ترخيص مدير الصندوق من قبل هيئة السوق املالية بموجب 

 .م(19/4/2009هـ )املوافق 23/04/1430بتاريخ  املالية

 العنوان املسجل ملدير الصندوق   .ج
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 التالي:عنوان مدير الصندوق هو على النحو 

 شركة السعودية لإلقتصاد والتنمية لألوراق املالية )سدكو كابيتال(ال

 الطابق الثاني –البرج الجنوبي 

  أسواق البحر األحمر

 8والبوابة  7بين البوابة 

 21493 جدة  ،13396ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

  +966 12 690 6555: هاتف

 +966 12 690 6599فاكس: 

  التأسيستاريخ  .د

ريال  200.000.000برأسمال مدفوع بقيمة  هـ(1/12/1430م )املوافق 18/11/2009تم تأسيس مدير الصندوق بتاريخ 

 سعودي.

 

 علومات املاليةملخص امل .ه

  ريال سعودي. 175.890.000:   م2018املالية للسنة اإليرادات إجمالي

 ريال سعودي. 40.689.932: م2018لسنةاألرباح  إجمالي

  

 الصندوق  مدير مجلس إدارة .و

 األعضاء:

 ة أسمائهم:يمن األعضاء التال الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق املالية )سدكو كابيتال(يتكون مجلس إدارة 

 .السيد احمد بن سليمان باناجه -

 عبدهللا الهويشالسيد  -

 . هاني فندقليد/  -

 .بن مبارك باعارمه عبد هللاالسيد  -

 .هاشم املحضارالسيد  -

 . بن محمد الخريجي قعبد الرزاالسيد  -

 .سافيو تونغالسيد  -

 مسؤوليات مدير الصندوق  .ز
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 لالئحة صناديق االستثمار، والئحة األشخاص  -
ً
يلتزم مدير الصندوق بأن يتصرف لصالح مالكي الوحدات وفقا

 املرخص لهم، والشروط واألحكام.

باالمتثال للمبادئ والواجبات املنصوص عليها بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم، بما في  يلتزم مدير الصندوق  -

ذلك العمل بأمانة تجاه مالكي الوحدات والذي يتضمن واجب العمل بما يخدم مصالح مالكي الوحدات إلى أقص ى 

 حد، وواجب بذل العناية واملهارة املعقولة.

 الصندوق ما يلي:تتضمن مسؤوليات مدير الصندوق تجاه  -

 إدارة الصندوق؛ -

 عمليات الصندوق، بما فيها الخدمات اإلدارية املقدمة إلى الصندوق؛  -

 طرح الوحدات؛ -

وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير اكتمالها ومذكرة املعلومات و  دقة الشروط واألحكام التأكد من -

 .مضللة

 املهام املفوضة .ح

 لالئحة صناديق االستثمار أو يقلل من مسؤوليات    يحدال  
ً
أي تفويض ملسؤوليات وواجبات مدير الصندوق إلى أي شخص آخر وفقا

 مدير الصندوق أو يعفيه منها بأي حال من األحوال بموجب الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم.

 املهام األخرى ملدير الصندوق  .ط

رقم  وتقديم املشورة بموجب الترخيص والتعامل بصفة أصيل ندوق تراخيص اإلدارة والحفظ والترتيب منحت الهيئة مدير الص

   بتزويد خدمات إدارية للصندوق.شركة السعودي الفرنس ي كابيتال وقام مدير الصندوق بتكليف  37-11157

 عزل مدير الصندوق أو استبداله .ي

   تراه إجراء أي واتخاذ صندوق الب يتعلق فيما الصندوق  مدير عزل  للهيئة
ً
 أي اتخاذ أو صندوق لل بديل صندوق  مدير لتعيين مناسبا

، تراه آخر تدبير
ً
 :اآلتية الحاالت من أي وقوع حال في وذلك مناسبا

 .لهم املرخص األشخاص الئحة بموجب كبذل الهيئة إشعار دون  اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق  مدير توقف -

 .قبل الهيئة من هتعليق أو هسحب أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق  مدير ترخيص إلغاء -

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

 .التنفيذية لوائح أو النظام بالتزام – جوهريا الهيئة تراه بشكل - أخل دق الصندوق  مدير أن  الهيئة رأت إذا -

  مسجل   آخر  شخص  وجود  عدم  مع  هاستقالت  أو  عجزه  أو  صندوق ال  أصول   يدير  الذي  االستثمارية  املحفظة  مدير  وفاة -

 .صندوق ال أصول  إدارة ىعل قادر الصندوق  مدير ىلد
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أو أكثر من الوحدات في  %75بموافقة مالكي وحدات يملكون ما نسبته  وحداتال مالكي  من خاص قرار صدور  -

 .الصندوق  مدير عزل  الهيئة من هفي يطلبون الصندوق، 

 .جوهرية أهمية ذات أنها - معقولة أسس عل بناءً  - الهيئة اهتر  ى أخر  حالة أي -

 

 أمين الحفظ . 13

 أمين الحفظاسم  .أ

 . شركة السعودي الفرنس ي كابيتال

 أمين الحفظرقم ترخيص  .ب

)املوافق  (م2011/1/31)تاريخ ب (37-11153)رقم السوق املالية بموجب ترخيص من قبل هيئة  أمين الحفظتم ترخيص 

 الصادر من قبل هيئة السوق املالية. ه(1432/2/26)

 ألمين الحفظالعنوان املسجل   .ج

 شركة السعودي الفرنس ي كابيتال العنوان:

  11426الرياض  23454، ص. ب. الفرنس ي كابيتالالسعودي 

 رخيص تاريخ الت .د

 ريال( مليون  500)برأسمال مدفوع بقيمة ( ه1428/3/26))املوافق  (م2007/4/13)بتاريخ  الحفظأمين تم تأسيس 

 .سعودي

 .وصف األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق االستثمار .ه

 عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات،أمين الحفظ يكون 
ً
عن اتخاذ  ك هو مسؤول كذلو  مسؤوال

 الصندوق. ع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول يجم

 ملهام املفوضةا .و

 لالئحة صناديق االستثمار أو يقلل أمين الحفظأي تفويض ملسؤوليات وواجبات  يحدال 
ً
من   إلى أي شخص آخر وفقا

أو يعفيه منها بأي حال من األحوال بموجب الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص أمين الحفظ مسؤوليات 

 .لهم

 أو استبداله أمين الحفظعزل  .ي

، تراه إجراء أي ذواتخا صندوق الب يتعلق فيما أمين الحفظ عزل  للهيئة
ً
 :اآلتية الحاالت من أي وقوع حال في وذلك مناسبا

 .لهم املرخص األشخاص الئحة بموجب كبذل الهيئة إشعار دون  حفظال نشاط ممارسة عن الصندوق  مدير توقف -

 .قبل الهيئة من هتعليق أو هسحب أو لحفظا نشاط ممارسة في أمين الحفظ ترخيص إلغاء -
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 .حفظال نشاط ممارسة في ترخيص إللغاء أمين الحفظ من الهيئة إلى طلب تقديم -

 .التنفيذية لوائح أو النظام بالتزام – جوهريا الهيئة تراه بشكل - أخل دق أمين الحفظ أن  الهيئة رأت إذا -

 .جوهرية أهمية ذات أنها - معقولة أسس عل بناءً  - الهيئة اهتر  ى أخر  حالة أيفي  -

  بشكلى ابي إذا رأتظ املعين من قبله بموجب إشعار كفيجوز ملدير الصندوق عزل أمين الحإضافة إلى صالحية الهيئة، 

  كإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذل مدير الصندوق ى دات، وعلحمعقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الو 
ً
فورا

 وبشكل كتابي.

 

 املحاسب القانوني .14

 املحاسب القانوني اسم  .أ

 للصندوق  الفوزان وشركاه كي بي ام جيشركة عّين مدير الصندوق 
ً
 قانونيا

ً
 ."(املحاسب القانوني)" محاسبا

 العنوان املسجل للمحاسب القانوني .ب

 الفوزان وشركاه كي بي ام جي شركة

 السعودية العربية اململكة ،11663 الرياض ،92876.: ب.ص

 +966( 1) 8748500: هاتف

 +966( 1) 8748600: فاكس

 هام املحاسب القانونيم .ت

 القانوني بما يلي: يختص املحاسب 

حسابات الصندوق بهدف إبداء الرأي حول القوائم املالية ملالكي الوحدات، وما إذا كانت القوائم لإجراء تدقيق  -

ظهر بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، املركز املالي، ونتائج العمليات، ومعلومات التدفق النقدي املالية تُ 

 
ً
 في اململكة؛للمعايير املحاسبية امل وفقا

ً
 قبولة عموما

تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحاسبية التي أجراها الصندوق، باإلضافة  -

 إلى تقييم العرض العام للقوائم املالية؛

في ظل  دراسة الضوابط الداخلية ذات الصلة بإعداد القوائم املالية للصندوق من أجل وضع إجراءات مالئمة -

 الظروف، وليس بغرض إبداء رأي بشأن فعالية الضوابط الداخلية للصندوق؛

املختصرة للصندوق وفقا ملعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملراجعة  األوليةمراجعة القوائم املالية  -

 .األوليةاملعلومات املالية 
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 املعلومات األخرى   .15

 تضارب في املصالح .أ

اإلفصاح يقوم مدير الصندوق بصناديق املختلفة،  بين  أو    والصندوق بين مدير الصندوق  تضارب في املصالح  في حال وجود أي  

تضارب   ةحالمستثمر يرغب في اإلبالغ عن  ويقوم أي  إلى مجلس إدارة الصندوق في أقرب وقت ممكن.    تضاربكامل عن هذا الال

 وتتوافر اجراءات التعامل مع حاالت التضارب في املصالح عند الطلب ول االلتزام لدى مدير الصندوق.  مسؤ بصالح االتصال  م

 .دون مقابل

 املعلومات املتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة .ب

 .ملالكي الوحدات في الصندوق  ةندوق أي تخفيضات أو عموالت خاصال يقدم مدير الص

 والزكاة معلومات حول ضريبة الدخل  .ج

ة أو التعويض كتساب أو حياز ال يقوم مدير الصندوق بتقديم أي مشورة حول املسؤولية الضريبية أو الزكوية الناتجة عن ا

 حول موقفهم الضريبي أو الزكوي املستثمرين املحتملين الذين هم في شك ويجب على حدات في الصندوق. و أو التخلص من 

من  همأو تخلص تهمأو حياز  همكتساب ا عن جةتستحقة النااملالزكاة  أومن الضرائب طلب املشورة املهنية من أجل التأكد 

 وا خاضعين لها.قد يكونأو تلك التي ذات الصلة  بموجب األنظمة  وحدات في الصندوق 

 

 معلومات حول اجتماعات مالكي الوحدات  .د

 الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات  .1

  .تقديره، الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحداتجوز ملدير الصندوق، بناًء على ي

 طريقة وإجراءات الدعوة الجتماع مالكي الوحدات  .2

( أيام من استالم طلب خطي من 10يتعين على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون ) -

 أمين الحفظ.

( أيام من استالم طلب خطي من 10يتعين على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون ) -

 من قيمة وحدات الصندوق.  %25مالكي الوحدات الذي يملكون على األقل 

يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكتروني الخاص به   -

قع اإللكتروني الخاص بتداول، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين وعلى املو 

 من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعين 21( وال تزيد عن )2( أيام )10( مهلة ال تقل عن )1الحفظ مع إعطاء )
ً
( يوما

قتر ح. كما يتعين على مدير   أن يحدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال
ُ
امل

الصندوق، في نفس وقت إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا  

 اإلخطار إلى هيئة السوق املالية.
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 %25يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين   -

الشروط واألحكام ومذكرة دد في قل من قيمة وحدات الصندوق أو نسبة أكبر على النحو املحعلى األ

 املعلومات.

في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في هذا البند، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل  -

ل إرسال إخطار خطي لجميع اإلعالن على موقعه اإللكتروني وعلى املوقع اإللكتروني الخاص بتداول ومن خال

أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاني )باستثناء  5مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

يوم إرسال اإلخطار ويوم االجتماع(. وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين 

.يمتلكون أي عدد من الوحدات، الحاضرين بصفة 
ً
 قانونيا

ً
 شخصية أو من خالل ممثلين، نصابا

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

 حتى وقت االجتماع. يملكهامارسة صوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات لكل وحدة مكل مالك وحدات حق ل

القرارات من خالل التكنولوجيا الحديثة وفقا ويمكن إجراء اجتماعات مالكي الوحدات ومداوالتها والتصويت على  

 ملتطلبات هيئة السوق املالية.

 

 

 إنهاء الصندوق  .ه

 وذلك
ً
   21قبل    في حال انهاء الصندوق، يجب على مدير الصندوق إشعار هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات كتابيا

ً
من   يوما

  التاريخ املزمع إنهاء الصندوق فيه.

يبدأ مدير الصندوق تصفية الصندوق عند انتهائه ويتولى مدير الصندوق اإلفصاح عن إنهاء الصندوق واإلطار الزمني 

 على املوقع اإللكتروني لتداول.و لتصفيته على موقعه اإللكتروني 

 إجراءات الشكاوى  .و

أو شكاوى تتعلق بعمليات الصندوق خالل مدة الصندوق، على مالك الوحدات   إذا كان لدى أي من مالكي الوحدات أسئلة

 العنوان التالي: على املالية لألوراق والتنمية لالقتصاد السعوديةشركة الفي  تطوير األعمالاملعني االتصال بقسم 

 الثاني  الطابق، القابضة مبنى سدكو

 أسواق البحر األحمر 

 8و 7بين البوابات 

 امللك عبد العزيز طريق 

 13396ص.ب. 

 21493جده، 
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 00966 12 690 6599هاتف: 

 اململكة العربية السعودية

سياسة إدارة شكاوى موثقة والتي تستخدمها مع عمالئها  املالية لألوراق والتنمية لالقتصاد السعوديةشركة التتبنى 

ى مالكي وحدات هذا الصندوق. وعلى املستثمرين الحاليين. وسيقوم مدير الصندوق باستخدام هذه السياسة وتطبيقها عل

تطوير األعمال على العنوان ومالكي الوحدات املحتملين الراغبين في الحصول على نسخة من هذه السياسة االتصال بقسم 

من خالل املوقع االلكتروني دون مقابل ، كما يمكن الحصول على نسخة من سياسات واجراءات الشكاوى املذكور أعاله

 . .comsedcocapitalwww.ركة للش

 تسوية النزاعات .ز

الناشئة من قبل هيئة  لجنة الفصل في منازعات االوراق املاليةيتم تسوية أي نزاع حول أي استثمار في الصندوق من قبل 

 السوق املالية.

 الصندوق الوثائق املتوافرة ملالكي الوحدات في  .ح

 وق بتوفير الوثائق التالية ملالكي الوحدات عند الطلب:ديقوم مدير الصن

 .شروط وأحكام الصندوق  -

 .ملخص املعلومات الرئيسية -

 .وثيقة تبين قيمة صافي أصول الصندوق  -

 .بشكل يتوافق مع الئحة صناديق االستثمارالية ملالتقارير السنوية والدورية والبيانات ا -

 .املالية الخاصة بمدير الصندوق البيانات  -

 ملكية مشاعة .خ

صندوق مملوكة ملالكي الوحدات مجتمعين )ملكية مشاعة( و ليس ملدير الصندوق أو أمين الحفظ أي مصلحة الأصول ان 

أو في أصول الصندوق أو مطالبة إال اذا كان مدير الصندوق أو أمين الحفظ مالكا لوحدات الصندوق وذلك في حدود ملكيته  

و أفصح عنها في شروط و أحكام الصندوق أو مذكرة  الئحة صناديق االستثمارن مسموحا بهذه املطالبات بموجب أحكام كا

 املعلومات.

 إعفاءات من هيئة السوق املالية .ط

 لم يحصل الصندوق على اعفاءات معينة من قبل هيئة السوق املالية.

 ملكية أصول الصندوق  .ظ

http://www.sedcocapital.com/
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 مطالبة ضدأي مصلحة أو أو أمين الحفظ  دير الصندوق ولن يكون مل. أصول الصندوق ملكية شائعة مالكي الوحدات يملك

ام صناديق االستثمار أو شروط وأحكإال للحد الذي يملكون فيه وحدات في الصندوق أو كما تسمحه الئحة هذه األصول 

 الصندوق.

 

 سياسية التصويت .ع

 مع 
ً
يقوم مدير الصندوق بتمثيل مالكي الوحدات في التصويت فيما يتعلق بالشركات املستثمر بها عن طريق الوكالة. وتماشيا

مالكي الوحدات في اجتماعات املساهمين الصندوق و  بالتصويت نيابة عن مدير الصندوق  مبادئ الحوكمة الرشيدة، يقوم

ثمر بها. ويقوم مدير الصندوق بالتصويت آخذا بعين االعتبار أداء الصندوق والجمعية العمومية للشركات السعودية املست

الشركة السعودية لالقتصاد ومصالح مالكي الوحدات كما هو موضح في سياسية التصويت املتوافرة على املوقع االلكتروني 

  .(www.sedcocapital.com) والتنمية لألوراق املالية

 

 

 

 

 

 سامر أبوعكر                                                                                                      سلطان سكر                                        
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 ملخص املعلومات الرئيسية -املرن لألسهم السعودية سدكو كابيتال وق دصن

 

 

 

 

ملخص املعلومات الرئيسية
 

 لصندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 
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 سامر أبوعكر                                                                                                       سلطان سكر                                        

 الرئيس التنفيذي                                 رئيس املطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال                                            



 

 

 ومات الرئيسية لملخص المع -المرن لألسهم السعودية  سدكو كابيتالصندوق 

 

النقاط الرئيسية:
 

أ( املعلومات
 

الرئيسية حول صندوق االستثمار
 

عابب( مقابل الخدمات والعموالت واألت
 

 ج( بيان حول مكان وكيفية الحصول على معلومات اضافية حول صندوق االستثمار ومستنداته

د( اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به 
 

ه( اسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به
 

 و ( اسم وعنوان املوزع )ان وجد( وبيانات االتصال الخاصة به 

أ( املعلو مات الرئيسية حول صندوق االستثمار
 

اسم صندوق اإلستثمار ونوع الطرح وفئة الصندوق ونوعه (1
 

 الشرعية للصندوق( ضوابطصندوق عام مفتوح متوافق مع ال) املرن لألسهم السعودية صندوق سدكو كابيتال

 

 
 وصف موجز لألهداف والسياسات االستثمارية لصندوق االستثمار وممارساته ( 3&  2

اتدددى  صدددندوق  تدددى توقيدددق عوائدددد  يمابيدددة متلقدددة مدددم خدددكل ااسدددتثمار لددد  أسدددهم الشدددركات املدرجدددة لددد  السدددوق املاليدددة السدددعودية باالضدددافةال هدددد ي 

واالردن ومصددر وتددوامل وامل"ددرب لدول الشددرق األوسددط  االسددتثمار لدد  التروحددات االوليددة لدد  السددعودية واالمددارات ومتددر والكويدد  وعمددان وال وددريم

 املاليددة(لددألوراق  والتنميددة لكمتصددادااسددتثمار الشددرعية املعتمدددل مددم الهييددة الشددرعية للشددركة السددعودية  يتفددق مددع ضددوابط )بمددا يددالريقوشددمال أف

 سدكو كابيتال

 

  املخاطر املرتبطة باالستثمارات في صندوق االستثمار (4

ملاليددة ال ددت دسدد.هدفها  ولدديمل ضندداأ أا ضددمان أو تعهددد بتوقيددق ق اوراينتددوا االسددتثمار لدد  الصددندوق علددى مةدداعر مرتفعددة تتعلددق باالسددتثمار لدد  األ 

يلدد  أضدا  االستثمار ل  الصندوق  ويمب على كل مستثمر عند تقويم الجدوى مم االستثمار، مراعال العوامل املرت تة باملخاعر واملوضحة فيما 

ات لددد  الصدددندوق، ولوضهدددا توضدددئ املخددداعر الرئيسدددية املعروفدددة ملدددددير مار سدددتثبعدددين االعت دددار  وال تشدددمل املخددداعر التاليدددة جميدددع املخددداعر املرت تدددة باال 

 الصندوق ل  تاريخ  عداد الشروط واألحكام 

  

 ويتعين على املستثمريم األخذ بعين االعت ار املخاعر التالية:

وق اضدددددافة اتددددى أنددددده تتددددد  ر صدددددندال : يتعدددددرن الصدددددندوق لتقل ددددات سدددددعرية تدددددمدا  تددددى تذبدددددذب ميمددددة االسدددددتثمارات املددددددارل لدددد مخاااااطر أسااااواق األساااا م

لددى استثمارات الصندوق ب عض الت"ييرات ل  الظرو  االمتصادية أو السياسية مما مد يم ر سل ا علددى ميمددة االسددتثمارات املدددارل لدد  الصددندوق وع

 عوائدضا 

 



 

 

 ومات الرئيسية لملخص المع -المرن لألسهم السعودية  سدكو كابيتالصندوق 

صدر: 
ُ
أو التلددب علددى منتماتدده أو خدماتدده  وتشددمل  ارلادوه  مةدداعر الت"ييددر لدد  األوضدداع املاليددة للمصدددر نتيمددة لت"يددرات لدد  ااملخاطر املرتبطة بامل

داة ضددذا املخدداعر تعددرن املصدددر اجددراةات مانونيددة بسدديب مةالفددات مددد يرتواهددا، ممددا يددمدا  تددى انةفددان ميمددة أسددهمه، وبالتددات  التدد  ير سددل ا علددى أ

 الصندوق وميمة وحداته 

 

 
 دسعى الصندوق لتوقيق عوائد  يمابية متلقة وت ع مخاطر األداء: 

ً
ك فقد يكون ضنالك حدداالت يرتفددع فاهددا السددوق أك ددر بوثيددر مددم ارتفدداع أداة لذلا

 سل يا بسيب انةفان مفاجئ أو غير متومع لألسواق  
ً
 الصندوق كما يموم للصندوق أن يوقق عائدا

 

أسدددومها املاليدددة أو مةددداعر  لددد  مارهددد  مةددداعر الت"ييدددر لددد  األوضدداع السياسدددية السدددائدل لددد  الددددول ال دددت يهددد  الصدددندوق ل سدددتثاملخاااطر السياساااية: 

 .الت"يير ل  الدول املجاورل لها، وال ت تم ر سل ا على أداة الصندوق وميمة وحداته

 

ابع ال اارعية:  النتدداق الددذا دسددتثمر فيدده الصددندوق مودددود وفددق مددا تسددمي بدده الضددوابط الشددرعية للصددندوق  ممددا مددد املخاااطر املرتبطااة بالطااو

لسوق بشكل عام  مما سيمدا  تى تركيددا اسددتثمارات الصددندوق علددى عدددد مودددود مددم الشددركات املتوافقددة مددع با رنةيود مم اتساع ذلك النتاق مقا

الشددددركات ال دددت تةدددرج عددددم نتددداق الضدددوابط الشددددرعية لددد   دددرو  اسددددتثمارية غيدددر مكئمدددة أو بسددددعر  أسدددهم والددددتةلص مدددمالشدددر عة ااسدددكمية فقدددط 

 ة وحداته ميمق و منةفض، مما ينعومل بشكل سلبت على أداة الصندو 

 

انخفاااا التصاا يفاملخاااطر االئتمانيااة  يموددم للصددندوق ان دسددتثمر الفددائض النقدددا لدد  صددفقات أو صددناديق مرابوددة متوافقددة مددع  االئتمااا: :  و

م فدد ن مةدداعر االئتمددان تنددت  عددم عددد االعددرا ،اخددرى  ولدد  حددال انةفددض التصددني  االئتمدداا  لتلددك  أعددرا الضددوابط الشددرعية وال ددت مددد تددتم مددع 

 علدددى أداة الصدددندوق وميلتدددا ا
ً
 لددد  تددداريخ االسدددتوقاق  ممدددا يدددم ر سدددل ا

ً
 أو جائيدددا

ً
مدددة ام التدددر  ا خدددر الدددذا يتعامدددل معددده الصدددندوق بددددفع التااماتددده كليدددا

 وحداته 

 

ائدل ل  الدددول الفار : تتمثل ضذا املخاعر ل  أن ميمة األوراق املالية وأسهم الشركات تت  ر بشكل سلبت بسيب الت"يير ل  أسعمخاطر سعر الفائدة

 على أداة الصندوق وميمة وحداته 
ً
 ال ت يهد  الصندوق ل ستثمار ل  أسومه املالية مما يم ر سل ا

  

: مدددد يتعددرن الصدددندوق ملخددداعر عددددم القددددرل علددى تنفيدددذ عمليدددات االسدددترداد أو خسددارل فرصدددة اسدددتثمارية نتيمدددة نقدددص مخاااطر سااايولة الصاااندوق 

لتعامددل لدد  السددوق املاليددة السددعودية لتددداولل والددذا مددد يددم ر علددى مدددرل الصددندوق لتسددييل أصددولة ملواجهددة م احجدداالسيولة الناجم عددم  نةفددان أ

 .عل ات االسترداد أو الست"كل الفرص االستثمارية، وال ت مد تم ر سل ا على سعر الوحدل

  

تيع املسدددتثمرون املحتملدددون االعدددكع علدددى األداة دسدددتال وبالتدددات   .: ال يوجدددد لددددى الصدددندوق سدددجل أداة سدددابقمخااااطر ال اااشل الت ااايي ي ا  اااد  

 السابق للصندوق م ل اتةاذ مراراضم باالستثمار فيه 

  

: لدددم يكدددون للمسددتثمريم أا حدددق أو صددكحية لددد  املشددداركة لدد   دارل الصدددندوق، أو التدد  ير لددد  أا مدددم مددرارات االسدددتثمار ال دددت عاادم امل اااار ة فااي اإلدارة

عهددددد  تددددى  لصددددندوق بمميددددع مسدددديوليات اادارل، وبالتددددات  فدددد ن تملددددك وحدددددات لدددد  الصددددندوق ال يمددددني املسددددتثمريم الحددددق لدددد  ر امدددددييتةددددذضا  وسددددو  د 

 مع أضدا  املستثمر  بال يتناسالسيترل على استثماراته وذلك مد 

 

م أعضددددداة فريدددددق ا مددددد ت أدعتمدددددد نمددددداح الصدددددندوق، بشدددددكل أسادددددد ت، علدددددى نمددددداح فريدددددق  دارتددددده  و ن فقددددددان خددددددمااالعتمااااااد ع اااااظ  باااااار املاااااو ف ن: 

الصددددندوق، بوجدددده عددددام )سددددواة كددددان ذلددددك باالسددددتقالة أو غيرضددددا(، أو ال،جددددا عددددم جددددذب وتدددددريب مددددو فين  ضددددافيين، يددددم ر تدددد  يرا جوضريددددا لدددد  أعمددددال 

 الصندوق ونماحه مستق ك 



 

 

 ومات الرئيسية لملخص المع -المرن لألسهم السعودية  سدكو كابيتالصندوق 

 

سددتكون  االسددتثمارمددم الئوددة صددناديق   50ادلل  حال وافق  ضيية السددوق املاليددة علددى علددب ااسددتفناة مددم الفقددرل )أ( مددم املدد القيود ع ظ املستثمر: 

مددم صددال  ميمددة الصددندوق وبالتددات  فدد ن أا حركددة اشددتراأ أو اسددترداد ألوالئددك املسددتثمريم سددتم ر علددى  ٪10اس ة تملك بعض املستثمريم أك ددر مددم 

 اس ة تعرن املستثمريم ا خريم للصندوق 

 

االستثمار لدد   ومد تضمم .عاما مم خكل التروحات األولية ل  السوق األوت حا عر  أسهم الشركات العامة يتم عرحها مخاطر الطروحات االولية: 

كمددددا أن معرفددددة املسددددتثمر بالشددددركة  العامددددة التروحددددات األوليددددة مةدددداعر مودوديددددة األسددددهم املتاحددددة لككتتدددداب فاهددددا خددددكل فتددددرل التروحددددات األوليددددة 

ود، كمددا أن الشددركات املصدددرل لددألوراق املاليددة مددد تنتقددت لقتاعددات امتصددادية موددداة املصدددرل لألسددهم مددد تكددون غيددر كافيددة أو مددد يكددون لهددا تدداريخ أد

توقق دخك تش"يليا علددى املدددى القصددير ممددا يايددد مددم مةدداعر االكتتدداب لدد  أسددهمها، ممددا  جديدل، وبعض الشركات مد تكون ل  مرحلة التتوير وال

 وق صندال يم ر سل ا على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالك  وحدات

 

 ن مدير الصددندوق ال دسددتتيع ضددمان تلقدد  الدددعول للمشدداركة لدد  التروحددات األوليددة  مددا توقف عملية م ار ة الصناد ق في الطروحات األولية: 

 مد يم ر ذلك سل ا على أداة الصندوق وسعر الوحدل 

  

لعمليدددة بنددداة سدددجل األوامدددر ف نددده مدددم املموددددم ار تثمحيدددن أنددده يدددتم دعدددول عددددد مدددم الشدددركات املرخصدددة وصدددناديق االسددد تطاااانل :سااابة التخصاااي : 

 تضاؤل اس ة التةصيص بسيب ازدياد عدد الشركات والصناديق املشتراا ل  االكتتاب، ما يم ر سل ا على أداة الصندوق وسعر الوحدل 

  

صددندوق بمصددلحة ةخصددية ماديددة أو ال ديرتنش  ضذا املخاعر ل  األوضاع ال ت تت  ر فاها موضددوعية واسددتقكلية مددرار مدد  مخاطر تطارب باملصا ح: 

الئ بددين الصددندوق وصددناديق اسددتثمارية أخددرى أو موددافظ اسددتثمارية مدددارا معنوية تهمه على حساب الصندوق، أو لدد  حالددة اشددوة تضددارب لدد  املصدد 

مددم م ددل مدددير الصددندوق والددذا يددم ر علددى مددرارات مدددير الصددندوق لدد  اختيددار اسددتثماراته، ممددا يددم ر سددل ا علددى اسددتثمارات الصددندوق وأدائدده وعلددى 

 مالك  وحدات الصندوق 

 

ية وت عا لذلك فقد يكون ضنالك حاالت يرتفع فاها السوق أك ر بوثير مم ارتفاع أداة دسعى الصندوق لتوقيق عوائد  يماب مخاطر األداء: 

 الصندوق كما يموم للصندوق أن يوقق عائدا سل يا بسيب انةفان مفاجئ أو غير متومع لألسواق 

 

 

 البيانات السابقة املتعلقة بأداء صندوق االستثمار: (5

نوات الثكث األخيرجدول مقارنة لصال  ميمة أصول الصندوق للس   

 معيار اآلداء
القيمة بالريال السعودي 

2017 

القيمة بالريال السعودي 

2018 

القيمة بالريال السعودي 

9201  

صال  ميمة أصول الصندوق 

   ل  نهاية السنة
14,962,061 10,172,752 

10,834,933  

صال  ميمة أصول الصندوق 

 لكل وحدل  ل  نهاية السنة
9866،105  8236،107  

114.3572  

أعلى صال  ميمة أصول 

 الصندوق لكل وحدل 
7189،113  6208،118  

126.2346  
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أمل صال  ميمة أصول 

 الصندوق لكل وحدل 
0534،102  9369،99  

106.9948  

عدد الوحدات املصدرل ل   

 نهاية السنة
- 91,475 - 

عدد الوحدات القائمة ل  

 نهاية السنة
141,169 94,746 94,746 

 

ألرباح املوزعة لكل ميمة ا

  وحدل
 ال ينت ق ال ينت ق ال ينت ق

(83،2)  جمات  اس ة املصروفات  (57،3)  (4.32) 
 

 

وخممل سنوات: سنوات،و كث  واحدل،الجدول التات  يوضئ العائد االجمات  لسنة   

 

  خمسة سنوات لثالث سنوات لسنة واحدة التأسيسمنذ  معيار اآلداء

 ٪14.36 العائد االجمات  

 
 ال ينت ق 4.84٪ 6.51٪

 

 الجدول التات  يوضئ العائد االجمات  السنوا لكل سنة مم السنوات املالية السابقة ) منذ ت سيمل الصندوق(:

 2019 2018 2017 2016 معيار اآلداء

 6,51%   % 1،30 % 2،83 - % 9،08 العائد السنوا 

 يةتم حساب األداة السنوا بناةا على القوائم املالية السنو 

 تاريخ توز ع األرباح على مدار السنوات املالية الثكث املاضية (1)

 ال ينت ق على ضذا الصندوق، حين لم يقوم الصندوق بتوز ع األرباح 

 capital.comwww.sedco ملدير الصندوق ا  مم خكل املومع االلوترو لجميعن تقارير الصندوق متاحة العكع ا  (2)

 

ب( مقابل ا خدمات والعموالت واالتعاب:
 

 التفاصيل البند

 مة االشتراأ وتدفع مقدم  يمم متوتسب  ٪2ما ال يتماوز  االشتراأ رسوم

  وتدفعتوتسب يوميا  الصندوق  أصول  ميمة صال  مم ٪0.75 الصندوق   دارل أتعاب
ً
 شهريا

http://www.sedcocapital.com/
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 معدل  مم افضل أداة الصندوق  مدير حقق  ذا % 20 بنس ة أداة رسوم الصندوق  يدفع األداة رسوم

 :كالتات  يوسب والذا الحاجا

 .الحاجا معدل و الصندوق  أداة بين  الفرق  ضرب % 20

 :أن  بوين

 األداة مستوى  ل  التعديل فرق  و أساسية أتعاب مم مكونة تكون   •

 مضها يترح أو الصندوق   دارل أتعاب اتى األداة مستوى  ل  التعديل فرق  يضا   •

 أن  على .الحاجا  معدلو  الصندوق  أداة مقارنة على ة بنا وذلك والتناسب، بالنس ة

 . )صفر( عم الصندوق   دارل وأتعاب التعديل فرق  ممموع ينةفض ال

 و ستوق املالية، السنة نهاية ل  وتدفع سنوا  ربع بشكل االداة رسوم احتساب يتم  •

 ميمة استرداد عند أو اليةالت املالية السنة ل  األداة رسوم الصندوق  مدير

 .الوحدات

 انتكق تاريخ مم سنوا  ربع بشكل االوتى املالية للسنة االداة رسوم توسب  •

 بعد تدفع ولوم م 2016 ددسمبر 31 ل  املن.هية املالية السنة آخر اتى الصندوق 

 مالية سنة كل  ان.هاة بعد الرسوم تدفع  م ومم االنتكق، تاريخ مم شهرا 12 مرور

 .ندوق للص

 الحفظ أمين  رسوم

 اادارية* والخدمات

  وتدفع الصندوق  أصول  ميمة صال  مم سنويا احتسابها يتم 0.10٪
ً
داى أبود و  شهريا

 سنويا سعودا ريال 100.000 دساوا 

يوم مم االشتراأ وتةصم مم ميمة  30خكل  املستردل الوحدات ميمة صال  مم ٪1.00 االسترداد رسوم

 االسترداد

مململ  عضاةأ تكالي 

 اادارل املستقلين

 توتسب يوميا وتدفع  سعودا ريال 20،000غ م ل عم يايد ال
ً
مم  جمات  أصول  سنويا

 الصندوق 

 وتدفع   ريال سعودا توتسب يوميا 30،000 مراجع الحسابات  تكالي 
ً
 الصندوق  أصول   جمات  مم سنويا

  دفعوت توتسب يوميا ريال سعودا 50،000 الرمابة الشرعية  تكالي 
ً
  وتشمل الصندوق  أصول   جمات  مم ربع سنويا

 تكالي  الرمابة الشرعية و الهيية الشرعية 

 الصندوق  أصول   جمات  مم سنويا وتدفع يوميا توتسبريال سعودا  7،500 الرمابية الرسوم

 بيانات اشر رسوم

 مومع على الصندوق 

 تداول 

  أصول   جمات  مم مالية سنة كل  نهاية ل  خصمها يوميا ويتم توتسبريال سعودا  5،000

 الصندوق 

 

 :يوضئ مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب ال ت توملها صندوق االستثمار على مدار العامجدول 

 القيمة بالريال السعودي البند

  50,000  مصروفات ادارية
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  116,668  مصروفات أداة

  30,000  أتعاب مهنية

  50,000  أتعاب أمين الحفظ

  12,500  ري  تنظيميةمصا

  50,000  مصاري  الهيية الشرعية

  20,000  مصاري  مململ  دارل الصندوق 

  100,000  الصندوق  سجلعمليات مصاري  

  23,100  الرسوم القانونية

  18,341  ضري ة القيمة املضافة

 

 ج( معلومات اضافية  

 صندوق االستثمار ومستنداتهبيان حول مكان و يفية ا  صول ع ظ معلومات اضافية حول  ❖

 ب ا ممشر استرشادا ولوم سيكون ممشر ستاندرد آند بورز السعودا املحل  االسكم 
ً
 S&P SAUDI) لم يكون الصندوق مرت تا

ARABIA DOMESTIC SHARIAH  ورمزهSPSHDSAD)  ملقارنة أداة الصندوق فقط، ويموم الحصول على 
ً
معيارا

  .us.spindices.comwww خكل زيارل املومعمعلومات املمشر االسترشادا مم 

  
 كما يموم الحصول على معلومات كاملة عم الصندوق ومستنداته مم خكل زيارل املومع االلوتروا  ملدير الصندوق 

 www.sedcocapital.com  

 

د( مد ر الصندوق 
 

 الصندوق وبيانات االتصال ا خاصة به  وعنوان مد ر اسم  ❖

 )لسدكو كابيتالل( الشركة السعودية ل متصاد والتنمية لألوراق املالية 

 
 التابق الثاا  –البرج الجنوب  

 أسواق ال ور األحمر

 8وال وابة  7بين ال وابة 

 13396ص ب 

 21493جدل 

 اململوة العربية السعودية

 + 966 12 690 6555ضات : 

http://www.us.spindices.com/
http://www.us.spindices.com/
http://www.sedcocapital.com/
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 +966 12 690 6599فاكمل: 

www.sedcocapital.com 

❖ 
: 

 ولمزيد من المعلومات 

 هاتف: 6555 690 12)0( 966+

  فاكمل: 1582 215 12)0( 966+

13396 جدل   21493,  ق بريد:صندو     

 اململوة العربية السعودية 

 11157-37    رمم رخصة ضيية سوق املال

www.sedcocapital.com 

info@sedcocapital.com 

SEDCO Capital, Head Office 

 
ها( أم ن ا  فظ

 

 ا  فظ وبيانات االتصال ا خاصة به أم ن وعنواناسم  ❖

 شركة السعودا الفراس ت كابيتال  

عريق امللك فهد 749الريان   

)شارع التولية(  ع د العاياتقاعع شارع األمير مومد بم   

11426الريان  23454ص ب   

+  966 11 282 6666ضات :   

    + 966 11 282 6743الفاكمل: 

http://www.sfc.sa 

 و( املوزع

 اسم وعنوان املوزع )ان وجد( وبيانات االتصال ا خاصة به ❖

 ال يوجد

 

 

 سامر أبوعكر                                                                                                        سلطان سكر                                        

 الرئيس التنفيذي                                 رئيس املطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال                                            

http://www.sedcocapital.com/
http://www.sedcocapital.com/
mailto:info@sedcocapital.com
http://www.sfc.sa/
http://www.sfc.sa/
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