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إن جميع المعلومات والبنود المذكورة في ن شرة المعلومات الخا صة ب صندوق الم ستثمر للمرابحة بالريال ال سعودي والذي تديره
شركة المستثمر لالوراق المالية مطابقة ألحكام الئحة صناديق االستثمار في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة
السوق المالية بموجب القرار رقم ( )1-219-2006وتاريخ 1427/12/3هـ الموافق 2006/12/24م.

نشرة المعلومات

صندوق املستثمر للمراحبة -ابلرايل السعودي
تــنـبـيــه
ينطوي االستتتتثمار في الصتتتندوق على مستتتتون منخخا من المخاررى لذا يرجى مراجعة فقرة االمخارر الرئيستتتيةا رقم ()10
ضتتمن ش ترور وأحكام هذا الصتتندوق (صتتخح  )12قبل اتخاذ اي قرار استتتثماري بشتتلن الصتتندوق .كما يجب على المستتتثمرين
الراغبين في شتتتراح وحدات بالصتتتندوق قراحة نشتتترة المعلومات بعناية حيث ان هذه النشتتترة هي مرجعام الوحيد الذي يستتتتندون
علي في عملياتام.
هذه هي النسخة المعدلة من شرور وأحكام صندوق المستثمر للمرابحة بالريال السعودي التي تعكس التغييرات التالية:
•

التغييرات بموجب تعميم هيئة السوق المالية رقم ص 17/7215 /6 /1/الصادر بتاريخ 1439/04/13هـ الموافق
 2017/12/31م بخصوص اعخاح مديري الصناديق االستثمارية من بعا المتطلبات حسب اللوائح ذات العالقة لمرة
واحدة الضافة رسوم ضريبة القيمة المضافة في نشرة الشرور و األحكام.

•

تعيين األستاذ /فايز البكري رئيسا لمجلس إدارة الصندوق بدالً من األستاذ /سعد القحطاني.

•

تعيين األستاذ /وائل اسماعيل هالل كعضو غير مستقل بدالً من األستاذ /رياض اليامي.

حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ  2018/02/25م
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مالحظات هامة:
 -1يجب على الراغبين في االستتتثمار في الصتتندوق االرالر ودراستتة نشتترة المعلومات بصتتخة وافية قبل اتخاذ اي قرار
استثماري بشلن الصندوق.
 -2يصتتنا االستتتثمار في هذا الصتتندوق على ان منخخا المخاررةى وقد تم ذكر المخارر التي يتضتتمناا هذا االستتتثمار
بوضوح ضمن االشرور واألحكاما ويجب على المستثمر قبل اتخاذ أي قرار أن يكون مدركا لذلك.
 -3صندوق المستثمر للمرابحة بالريال السعودي هو صندوق استثمار مختوح يخضع لالئحة صناديق االستثمار الصادرة
عن مجلس هيئة الستتوق المالية في المملكة العربية الستتعوديةى وقد صتتدرت موافقة الايئ على انشتتاح الصتتندوق بتاريخ
.2009/04/06
 -4صندوق المستثمر للمرابحة بالريال السعودي ليس كيانا قانونيا مستقال عن شركة المستثمر لألوراق المالية لكن صمم
ليكون مستتتتتتقال إداريا وماليا عناا كما يجب على مجلس إدارة الصتتتتتندوق التقيد وااللتزام في إدارت بجميع الشتتتتترور
واألحكام المذكورة في هذه النشرة.
 -5آراح ووجاات نظر مدير الصتتندوق حول الصتتندوق ومستتتقبل آدائ معرضتتة للخطل والصتتواا وتعتبر خاصتتة ب وال
يوجد ضمان على صحة آرائ وتوقعات .
 -6يمكن للمستتتثمرين االشتتترال بالصتتندوق خالل فترة الطرح االولي بستتعر الوحده المقترحى كما يمكنام االشتتترال باي
وقت بسعر الوحده المعلن في حين ى على ان يتلكد مدير ال صندوق من ح صول جميع المالل على نسخة من الشرور
واألحكام.
 -7يجب على المستتتثمري ن أن يدركوا ان صتتندوق المستتتثمر للمرابحة بالريال الستتعودي هو صتتندوق استتتثمار مختوح و ذو
سيولة عالية اي ان يمكنام االشترال في واالسترداد من بساول .
 -8إن شراح اي وحده من صندوق المستثمر للمرابح بالريال السعودي تختلا عن ايدار مبلغ لدن بنك محلي.
 -9مدير الصندوق غير م لزم بقبول رلب استرداد الوحدات بقيمة الطرحى كما ان قيمة الوحدات وايراداتاا عرض للصعود
والابور.
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دليل الصندوق
اسم الصندوق
صندوق المستثمر للمرابحة بالريال السعودي

مدير الصندوق
شركة المستثمر لألوراق المالية  -ترخيص رقم 06047-37
المقر الرئيسي :

رريق الملك فاد -مركز الجميع  -الدور الثاني.
هاتا)011( 2007002 :
فاكس )011( 2102254 :

ص.ا - 67838 :الرياض11517 :
www.theinvestor.com.sa

مراجع الحسابات
شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه -المحاسبون المتحدون محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص رقم 323/11/168
رريق الملك عبدهللاى مبنى رقم 17ى مكتب رقم 7
ص.ا8246 .

الرمز البريدي 3988-12274

الرياض ى المملكة العربية السعودية
www.rsm.global/saudiarabia/about-us

أمين الحفظ
شركة المستثمر لألوراق المالية
المقر الرئيسي :

رريق الملك فاد -مركز الجميع  -الدور الثاني.
هاتا)011( 2007002 :
فاكس )011( 2102254 :

ص.ا - 67838 :الرياض11517 :
www.theinvestor.com.sa
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ملخص الصندوق
صندوق المستثمر للمرابحة بالريال السعودي
نوع الصندوق

مختوح

عملة الصندوق

الريال السعودي.

مستوى المخاطرة

منخخا

المؤشر االرشادي

سعر الودائع بالريال السعودي لمدة  3أشار.

استراتيجية االستثمار

توفير السيولة وتنمية رأس المال بدرجة منخخضة من المخارر من خالل االستثمار في عقود المرابحة قصيرة
األجل بالريال السعودي والعمالت الرئيسية والخليجية األخرن وأدوات التمويل المتوافق مع الشريعة كالصكول.

الحد األدنى لالشتراك

 10,000لاير سعودي

الحد األدنى لألشتراك االضافي

 2,000لاير سعودي

الحد األدنى لالسترداد

 2,000لاير سعودي

قبول طلبات االشتراك
واالسترداد

أيام العمل لسوق المال السعودي

ايام التقييم

أيام العمل لسوق المال السعودي

موعد دفع قيمة الوحدات
المسترده

خالل يومي عمل من تاريخ إعالن قيمة الوحدة ليوم العمل التالي

رسم االشتراك

اليوجد

رسـوم اإلدارة

( )12%سنويا ً من صافي ارباح الصندوق على أن ال تتجاوز ( )1%من اجمالي اصول الصندوق يتم احتساباا
بشكل يومي وتدفع على أقسار ربع سنويةى تخضع رسوم اإلدارة لضريبة القيمة المضافة  ،و يتم تحميلها على
أصول الصندوق بشكل منفصل وفقا للنسب التي ينص عليها نظام ضريبة القيمة المضافة و سيكون الصندوق
مسؤوال عن تحصيل هذه الضريبة و الضرائب و الرسوم األخرى إن وجدت.

اتعاب مراجع الحسابات

 15,000لاير سعودي سنويا

اتعاب اللجنة الشرعية
المراجعة ومتابعة االفصاح
رسوم النشر
سعر الوحدة األولي
تاريخ طرح الصندوق

 30,000لاير سعودي تدفع مره واحدة يتم خصماا خالل السن االولى وتحتسب بشكل يومي على مدن  12شارا
من تاريخ بداية الصندوق وتدفع على أقسار ربع سنويةى ومبلغ  7000لاير سنويا إبتداحا من بداية العام المالي
 2012تحتسب بشكل يومي على مدن  12شارا وتدفع على أقسار ربع سنوية
 7500لاير سنويا ً المقابل المالي المتعلق بمراجعة االفصاح للصندوق (البند  7من تعميم هيئة السوق المالية رقم
 10494/5بتاريخ 2010/12/27م
 5000لاير سنويا مقابل رسوم النشر بموقع السوق المالية السعودية (تداول)
 10لاير سعودي
خالل الربع الثالث لعام 2009م
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التعريفات
يكون للعبارات التالية المعاني المبينة أماماا مالم يقتا سياق النص خالف ذلك:

أ -الصندوق

:

صندوق المستثمر للمرابحة بالريال السعودي

ا -مدير الصندوق

:

شركة المستثمر لألوراق المالية.

ت -مدير المحفظة

:

موظا لدن مدير الصتتتندوق يتولى إدارة الصتتتندوقى ومستتتجل لدن هيئة الستتتوق المالية

ث -أمين الحفظ

:

شركة المستثمر لألوراق المالية.

ج -الوحدات

:

حصص مشاعة في صافي أصول الصندوقى متساوية في الحقوق وااللتزامات.

بموجب أحكام الئحة األشخاص المرخص لام.

ح -مالك الوحدات

:

الشخص الذي يمتلك وحدات في الصندوق وفقا للشرور واألحكام.

خ -المستثمر

:

الشخص الذي يرغب في امتالل وحدات في الصندوق.
هو تاريخ اإلعالن عن قيمة الوحدة عبر قنوات النشر المذكورة في هذه األحكام والشرور.

د -تاريخ اإلعالن :
ذ -حساب الصندوق :

حستتاا منخصتتل عن حستتابات الشتتركة يقوم مدير الصتتندوق بختح لدن بنك محلي باستتم
الصتتندوق إليدار جميع المبالغ الخاصتتة بالصتتندوق التي يتم استتتخداماا في تغطية نخقات
الرأستتتتتمالية ومصتتتتتاريا التشتتتتتغيل وخدمات إدارة الصتتتتتندوق وفقا لالئحة والشتتتتترور
واألحكام.

ر -تاريخ التنفيذ

التاريخ الذي تنخذ في عمليات رلب االشترال بالوحدات وعمليات رلب االسترداد.

:

شرور وأحكام صندوق المستثمر للمرابحة بالريال السعودي.

ز -الشروط واألحكام:
س -النظام

:

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2هـ.

ش -الالئحة

:

الئحة صناديق االستثمار في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق
المتتتاليتتتة بموجتتتب القرار رقم ( )1-219-2006وتتتتاريخ 1427/12/3هـتتتتتتتتتتتت الموافق
2006/12/24م.

الجهة اإلشرافية والرقابية المسؤولة عن تنظيم السوق المالية بالمملكة
ص  -هيئة السوق المالية :
ض  -تعريف نظام ضريبة القيمة المضافة  :نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية .
ط  -تعريف ضريبة القيمة المضافة  :ضريبة غير مباشرة تُفرض على السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قِبل
المنشآت أو الجهات أو األشخاص الذين يقومون بنشاط اقتصادي و تُدفع وتُحصل في كل
مرحلة من مراحل سلسلة التوريد .ولمعلومات أشمل يرجى مراجعة الموقع االلكتروني
التالي h t t p s : / / w w w . v a t . g o v . s a / a r :
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ملخص الشروط و األحكام
 .1بموجب هذه األحكام والشتتتتترور يطلب مالكي الوحداتى من مدير الصتتتتتندوق ويخوضتتتتتون بثدارة واستتتتتتثمار أصتتتتتول
الصندوق عن رريق إبرام عقود مرابحة شرعية بنسبة الربح التي يراها مناسبة وذلك مقابل أجر تم تعيين في االتخاقية
المرفقة.
 .2يخول مالكو الوحدات مدير ال صندوق بلن يخوض صالحيات أو يحولاا بالطريقة التي يراها منا سبة إلى واحدة أو أكثر
من األرراف األخرن ذات العالقة لتقدم خدمات الحخظ والوصاية على أصول الصندوق-وفق العرف السائد.
 .3يعطى مدير الصندوق صالحية التعامل والتعاقد مع مثل هذه األرراف وفقا لما تتطلب الظروف من وقت آلخر.
 .4يقوم مدير الصتتتندوق باالستتتتعانة بخدمات أشتتتخاص ميهلين للقيام بالماام اإلشتتترافية واإلدارية و المحاستتتبية والكتابية
بغرض إدار ة الصتتتتتندوق بطريقة فعالة بما في ذلك حخظ الدفاتر والستتتتتجالت وإدخال رلبات االشتتتتتترال واالستتتتتترداد
الخاصتتة بالوحدات وإصتتدار التحويالت النقدية ومطابقة معلومات الحستتاا واألرصتتدة ومعالجة ومتابعة استتتخستتارات
المشتتتركين وتقديم كشتتوفات الحستتاا .ويحق لمدير الصتتندوق بموجب هذا أن يعاد بلي من الماام المذكورة أعاله إلى
ررف ثالث مرخص ل .
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الشــرور واألحـــكــام
 -1اسم صندوق االستثمار
صندوق المستثمر للمرابحة بالريال السعودي

 -2عنوان مدير الصندوق
شركة المستثمر لألوراق المالية
رريق الملك فاد -مركز الجميع  -الدور الثاني.

المقر الرئيسي :

هاتا)011( 2007002 :
فاكس )011( 2102254 :
ص.ا - 67838 :الرياض11517 :
www.theinvestor.com.sa

 -3تاريخ بدء الصندوق
سوف يبدأ عمل الصندوق بتاريخ 2009/05/02م الموافق 1430/05/07هـ
وتقبل اشتراكات المستثمرين بعد هذا التاريخ بسعر الوحدة المعلن في حين

 -4الهيئة المنظمة
مدير الصتتتندوق مرخص من هيئة الستتتوق المالية بموجب الترخيص رقم ( )37-06047بمزاولة انشتتتطة التعامل بصتتتخة اصتتتيل
ووكيل والتعاد بالتغطية واالدارة والترتيب وتقديم المشتتتتتتورة والحخظ في االوراق المالية .وقد روعي االلتزام بالئحة صتتتتتتناديق
االستتتتثمار في المملكة العربية الستتتعودية الصتتتادرة عن مجلس هيئة الستتتوق المالية بموجب القرار رقم ( )1-219-2006وتاريخ
1427/12/3هـ الموافق 2006/12/24م .كما روعي في تصميم هذا الصندوق مطابقت ألحكام الشريعة اإلسالمية.

 -5تاريخ اصدار الشروط واألحكام
صدرت بتاريخ 2009/04/06م
حدثت بتاريخ 2012/5/28م
حدثت بتاريخ 2013/7/10م
حدثت بتاريخ 2014/01/06م
حدثت بتاريخ 2014/04/29م
حدثت بتاريخ 2015-03-22م
حدثت بتاريخ 2015-08-20م
حدثت بتاريخ 2016-04-21م
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حدثت بتاريخ 2016-08-18م
حدثت بتاريخ 2016-09-26م
حدثت بتاريخ 2017-12-17م
حدثت بتاريخ 2018-02-25م

 -6االشتراك في الصندوق
أ-

الحد األدنى لالشترال هو ( 10,000لاير) عشرة آالف لاير سعودي

ا -حدد سعر الوحدة األولي بمبلغ ( )10لاير سعودي.
ت -يمكن االشترال في الصندوق في اي وقت بسعر الوحدة المعلن حيناا
ث -الحد األدنى لألشترال االضافي واالسترداد ( 2,000لاير) فقط الخا لاير سعودي

 -7عملة الصندوق
أ-

وتقـوم باا استثمارات ووحدات .
عملة الصندوق هي الريال السعوديى
ّ

ا -ال تقبل اإلشتراكات باي عملة أخرن .

 -8أهداف الصندوق
المحافظة على رأس المال وتحقيق عوائد مجزية بلقل المخارر من خالل االستثمار في صخقات المرابحة ق صيرة األجل بالريال
الستتتتعودي والعمالت الرئيستتتتية والخليجية األخرن وررق التمويل المتوافق مع الشتتتتريعة كالصتتتتكول وكذلك وحدات صتتتتناديق
االستثمار العامة في اسواق النقد و/أو الصكول وتوفير إمكانية االسترداد حسب الحاجة بلمثل الطرق.

 -9استراتيجية االستثمار
 )1أنواع األوراق المالية:
• صخقات السلع القائمة على المرابحة بالريال السعودي والعمالت الرئيسية والخلجية األخرن بحد أدنى نسبة  %20من
صافي قيمة أصول الصندوق وبحد أقصى نسبة  %100من صافي قيمة أصول الصندوق .يستثمر الصندوق في صخقات
السلع القائمة على المرابحة مع أرراف نظيرة بحد أقصى نسبة  %50من صافي قيمة أصول الصندوق لكل ررف
نظير.
ً
• يستثمر الصندوق في الصكول باختالف أنواعاا عامة وخاصة وتحديدا صكول المشاركةى المرابحة اإلجارةى وصكول
االستصنار والسلمى بشكل مباشر مع المصدر وغير مباشر من خالل االستثمار في وحدات صناديق تستثمر في صكول
مالئمة الستراتيجية االستثمار الخاصة بالصندوق بحد أدنى  %0من صافي قيمة أصول الصندوق وبحد أقصى %40
من صافي قيمة أصول الصندوق .وكذلك من خالل شراحها من خالل االسواق المتداول والثانوي في السعودية ودول
المجلس التعاون الخليجي وذلك بالريال السعودي والعمالت الرئيسية والخليجية األخرن.
• وحدات صناديق استثمارية عامة مرخصة تستثمر في المرابحات و  /أو الصكول بشكل رئيسي وبحد أقصى  %40من
اجمالي اصول الصندوق في وحدات صناديق استثماري أخرن تستثمر بشكل رئيسي في المرابحة أو الصكول أو
المضاربة أو اإلستصنار أوصناديق الدخل الثابت أو صناديق المتاجرة أو صناديق أسواق المال بشرر أن تكون هذة
الصناديق متوافقة مع الضوابط الشرعية لإلستثمار وتكون عملتااالريال السعودي والعمالت الرئيسية والخليجية
األخرن.
 )2تركز االستثمارات:
تكون استثمارات الصندوق فقط في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي اإلمارات والبحرين وسلطنة عمان
وقطر والكويت و المملكة العربية السعوديةى حيث يتم التعامل مع ميسسات مالية حسب ما تحدده واحدة من ثالث من وكاالت
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التصنيا االئتماني الدولية والمصنخة بحد أدنى كالتالي :ستاندرد آند بورز()B-ى موديز ()B3ى فتيش ( .)B-وإذا لم يوجد تصنيا
إئتماني للميسسة المالية يتم النظر إلى متانة مركزها المالية واالهتمام بالتصنيا اإلئتماني لبلد المصدر بشرر أن يكون التصنيا
ذا درجة استثمارية كحد أدنى :ستاندرد آند بورز()B-ى موديز ()B3ى فتيش (.)B-
تلخيص تركيز استثمارات الصندوق في كل فئة ومنطقة استثمار على النحو التالي:
الحد األدنى

الحد األعلى

نوع االستثمار
صخقات السلع القائمة على المرابحة (أسواق النقد)

%20

%100

الصكول بمختلا أنواعاا

%0

%40

وحدات صناديق استثمارية تستثمر في أسواق النقد و /أو الصكول بشكل رئيسي.

%0

%40

االستثمار مع الطرف النظير الواحد في صخقات المرابحة واسواق النقد

%0

%25

 )3أنواع المعامالت واألساليب واألدوات :يقرر مدير الصندوق التوزيع األمثل الستثمار أموال الصندوق في أدوات استثمارية
مثل المرابحات والصكول واالستثمار في وحدات صناديق استثمارية تتوافق مع أهداف الصندوق .يادف الصندوق من خالل
اإلدارة النشطة وسياسة تنويع االستثمارات إلى إبقاح مستون المخارر عند أدنى مستون ممكن .تتراكم أرباح الصندوق في
ويعاد استثمارها وتنعكس األرباح في قيمة الوحدات وسعرها.
• يسعى الصندوق للمحافظة على أن ال تزيد آجال ومدد استحقاق وتسييل صخقات المرابحاتى عن ( )12شارا ً وأن يحافظ
على تواريخ آجال اإلستحقاق بتواريخ ال تتباعد أكثر من  3أشار عن بعضاا .على أن تكون نسبة االستثمار مع الطرف
النظير الواحد  %25كحد أقصى.
• تحددت آلية اختيار الصكولى أن تكون صادرة من جاات سيادية أو شب سيادية مصدرة من قبل ميسسات حكومية أو
شركات تمتلك الحكومة باا ما يتجاوز نسبة  %51منااى وإصدارات شركات يعتقد مدير الصندوقى أناا تحقق قيمة
مضافةى والمصدرة في المملكة العربية السعودية وفي الدول األعضاح في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .يتم
الحصول على التصنيا االئتماني للصكول من وكاالت التصنيا االئتماني الدولية الثالث الرئيسية وهم ستاندرد آند
بورز ى وموديزى وفيتش المصنخة كصكول استثمارية حسب ما تحدده واحدة من ثالث من وكاالت التصنيا االئتماني
الدولية والمصنخة بحد أدنى كالتالي :ستاندرد آند بورز ()BBB-ى موديز ()Baa3-ى فتيش ( .)BBB-ومن الممكن أن
يستثمر الصندوق في إصدارات صكول ليس لدياا تصنيا ائتماني من قبل شركات التصنيا االئتمانيى وفقا لضوابط
الساسية الداخلية المتبعة للمخارر والتي يتم اختيارها على أساس التقييم الداخلي لمدير الصندوق والتي تلخذ في االعتبار
على سبيل المثال ال الحصر تقييم الجدارة االئتمانية للمصدرى معدل الربح (العائد)ى الاامش النسبيى الربحية المستمرة
للمصدرى مدة الصكى والخترة الزمنية حتى تاريخ االستحقاق .على أن يكون التصنيا اإلئتماني لبلد المصدر درجة
استثمارية كحد أدنى :ستاندرد آند بورز()B-ى موديز ()B3ى فتيش (.)B-
• يتم االشترال في وحدات صناديق استثمارات مماثلة بناح على عدة عوامل مناا :استراتيجية االستثمار الخاصة
بالصندوق المستادفة ان تكون مالئم الستراتيجة الصندوق وكذلك األداح التاريخي لصندوق االستثمار المستادف.
كذلك سيتم األخذ باالعتبار االصول تحت اإلدارة لمدير الصندوق والرسوم ذات العالقة وخبرة الخريق االداري لمدير
الصندوق .يشترر ان تكون صناديق االستثمار صناديق عامة ومرخصة من الجاات التنظيمية لبلد المنشل للصندوق
على أن تكون عملة الصندوق الرئيسية الريال السعودي أو العمالت الرئيسية أو عمالت دول المجلس التعاون الخليجي.
وسيلخذ عند اختيار الصندوق التصنيا االئتماني لمصدر الصندوق و/أو بلد المصدر.
 )4أنواع األوراق المالية التي ال يمكن ادراجها في محفظة الصندوق :لن يقوم الصندوق باالستثمار في أي من أنشطة البنول
أو شركات التلمين التقليدية أو أي نشار مرتبط بالخائدة أو أي أنشطة محظورة بموجب الضوابط الشرعية لإلستثمار .كما لن
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)5
)6
)7

)8

)9

تشمل استثمارات الصندوق أي ورقة مالية يكون مطلوا سداد أي مبلغ مستحق علياا إال في حالة إمكانية تغطية هذا السداد
بالكاملى من النقد أو األوراق المالية التي يمكن تحويلاا إلى نقد من محخظة الصندوق خالل (خمسة) أيام .وباالضافة إلى
ذلك لن يقوم مدير الصندوق باالستثمار في أوراق مالية غير التي ذكرها في بند أنوار األوراق المالية من المادة ( )9من
شرور وأحكام الصندوق.
قيود االستثمار :يستثنى مما سبق اية اوراق مالية غير مطابقة لمعايير الشريعة كما هي موضحة في الملحق ( )1من هذه
المذكرة.
صالحيات الحصول أو طلب التمويل :لن يحصل الصندوق على تمويل بلكثر من  %10من صافي قيمة أصول إال إذا كان
التمويل من مدير الصندوق لتغطية بعا رلبات االسترداد.
أسواق األوراق المالية المعتمدة :يتم التعامل مع بنول وميسسات المالية تتمتع بمركز مالي قوي حسب ما تحدده واحدة من
ثالث من وكاالت التصنيا االئتماني الدولية والمصنخة بحد أدنى كالتالي :ستاندرد آند بورز ()B-ى موديز ()B3ى فتيش
(.)B-ى والتي تعمل في اسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنسبة الستثمارت في صناديق اسواق النقد المقيمة
بالريال السعودي والعمالت الرئيسية والخليجية األخرن وفي ادوات اسواق النقد مباشرة المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
االستثمار في صناديق أخرى :من الممكن للصندوق أن يستثمر في صناديق استثمارية أخرن يديرها مصدير الصندوق وبحد
أقصى نسبة  % 10من صافي قيمة أصول الصندوقى إذا رأن مدير االستثمار أن ذلك من مصلحة الصندوق شريطة أن
تتوافق تلك الصناديق مع أهداف واستراتيجة الصندوق.
المشتقات :لن يتعامل الصندوق في مشتقات األوراق المالية.

 -10المخاطر الرئيسية
يعتبر الصندوق من فئة الصناديق ذات المخاطر المنخفضة إلى المتوسطة .إنخفاض درجة المخاطر ناتج عن مقدرة الصندوق
على االستثمار في أدوات مالية قصيرة ومتوسطة األجل ومتوافقة مع الضوابط الشرعية لإلستثمار .تُتيح اإلدارة النشطة للصندوق
القيام باستخدام تشكيلة متنوعة من األدوات المالية واالستثمارية وتغيير أوزان مختلف األدوات موجها ً بإستراتيجية استثمارية
محددة مع مراعاة التقيد بالضوابط الشرعية لإلستثمار بهدف المحافظة على رأس المال وتحقيق عائدات مجزية.
قد يتعرض أداء الصندوق للمخاطر التالية:
• مخاطر السوق :يتعرض السوق في بعا األحيان لتقلبات حادة وانخخاض مخاجئ وال يمكن إعطاح ضمان أو تلكيد
لألداح المستقبلي للسوقى والتي تنتج عن عدة عوامل مشتركة مثل التذبذا في اسعار الخائدةى التضخمى وتحركات سوق
الصكول وذلك في المنارق التي يادف الصندوق إلى االستثمار بلسواقاا والتي قد تيثر على أداح الصندوق سلبا ً أو
إيجاباً .قد يتراجع دخل الصندوق نظرا ً ألن دخل الصندوق يعتمد على معامالت قصيرة األجل يمكن أن تتقلب خالل
فترة قصيرة من الزمن.
• مخاطر االستثمار في صناديق استثمارية أخرى :إن شراح أي وحدة في الصناديق االستثمارية تختلا عن إيدار مبلغ
لدن بنك محليى حيث أن قيمة الوحدات وإيراداتاا عرضة للابور بسبب انخخاض القيمة السوقية لالستثمارات الخاصة
باا.
• مخاطر السيولة :بسبب اإلستثمار في ادوات استثمارية متوسطة األجل مما قد يحد من ساولة وسرعة تسييل هذه
األدوات.
• مخاطر تقييم االئتمان :شركات تقييم االئتمان هي شركات خا صة تقدم خدمة تقييم مدن جودة االئتمان لألدوات المالية
ذات الدخل الثابت بما فياا األوراق المالية القابلة للتحويل .درجات االئتمان الممنوحة من قبل هذه الشتتتتتتركات ليستتتتتتت
المعيار الناائي لمدن جودة تلك االدوات االئتمانية وال تلخذ في االعتبار مخارر الستتتوق .قد تخشتتتل هذه الشتتتركات في
تغيير التقييم الممنوح من قبلاا لتلك االدوات في الوقت المناستتتتب بينما األحوال المالية لمصتتتتدر ما قد تكون أفضتتتتل أو
أسوأ مما تصخ شركات التقييم.
• مخاطر الطرف النظير :قد يتعرض الصتتتتتتندوق األجنبي الى مخارر االئتمان مع االرراف النظيرة التي يتداول معاا
األوراق المالية ويتحمل مخارر عدم اإليخاح عند التستتتتتوية خاصتتتتتة فيما يخص األواراق المالية الخاصتتتتتة بالديون مثل
السندات وأدوات الدين األخرن.
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مخاطر االستدعاء :قد تحمل بعا الصكول خيار اال ستدعاح الذي يمنح المصدرين حق استدعاح الصكول قبل تاريخ
استحقاقاا .وقد ينتج عن ذلك تعرض الصندوق إلى مخارر إعادة اال ستثمار إذ قد ال يجد الصندوق صكول استثمارية
مماثلة في الدفع.
مخاطر عدم السدددداد :وهي المخاررة بعدم قدرة الطرف االخر على الوفاح بالتزامات والستتتداد في الوقت المحدد او عدم
السداد ناائيا.
مخاطر سددددعر الفائدة :إن اية تغييرات على استتتتعار الخائدة العادي ستتتتوف يكون لاا تلثير على ارباح الصتتتتندوق نزوالً
وارتخاعا ً حيث ان عقود المرابحة مربور على استتتتعار الخائدة بعمالت عقود المرابحة .كذلك قد تتلثر عوائد الصتتتتكول
المرتبطة بلسعار الخائدة بين البنول
مخاطر سددعر الصددرف :حيث يحق لمدير الصتتندوق األستتتثمار في عقود المرابحة والصتتكول والصتتناديق االستتتثمارية
االخرن بالعمالت الرئيستتية والخليجية باألضتتافة الى العقود بالريال الستتعودي وحيث ان العملة الرئيستتية للصتتندوق هي
الريال السعودي فان ارباح الصندوق قد تتلثر باذه التقلبات في اسعار الصرف.
مخاطر تغير اسعار السلع والبضائع :حيث ان التغييرات التي تطرأ على اسعار السلع والبضائع في االسواق العالمية قد
يكون لاا تلثير على ارباح الصندوق.
المخاطر السياسية :تتلثر أسواق المال بالعوامل والتغييرات السياسية مما ينعكس على إستثمارات الصندوق.
المخاطر اإلقتصدددددادية :إن المستتتتتتجدات اإلقتصتتتتتادية تنعكس على أستتتتتواق المال وأستتتتتعار الخائدة لذلك فثن المتغيرات
اإلقتصادية السلبية تيثر سلبا على أداح الصندوق.
خطر تضددارب المصددال  :تنشتتل هذه المخاررفي األوضتتار التي تتلثر فياا موضتتوعية وإستتتقاللية قرارمدير الصتتندوق
بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تام على حساا الصندوقى مما قد ييثر سلبا على أصول الصندوق و سعر الوحدةى
و بالتالي قد ييثر سلبا ً ً على أداح الصندوق وعلى حاملي الوحدات.
مخاطر عمليات اإلسترداد الكبيرة :في حالة ورود رلبات إسترداد كبيرة تتجاوز العشرة بالمئة من أصول الصندوق
في يوم تعامل معينى قد يكون من الصعب على الصندوق توفير أموال كافية لتلبية رلبات االسترداد مما قد ينتج عن
تلجيل رلبات االسترداد اضافة الى أن قد يضطر الصندوق الى تسييل مراكز استثمارية في أوقات أو شرور غير
مالئمة مما قد يعرض الصندوق لتلثير سلبي وخسائر في األرباح.
كما يجب اخذ النقاط التالية باألعتبار:
▪ ال تعتبر استتتثمارات مالكي الوحدات التزامات يضتتمناا مدير الصتتندوق أو أي من شتتركائ أو تابعي  .وتخضتتع هذه
االستثمارات إلى مختلا مخارر االستثمار.
▪ يتعين على مالكي الوحدات الحصتتول على استتتشتتارات مالية واقتصتتادية من جاات أخرن مستتتقلة .كما أن أي أداح
سابق ألسعار الصندوق ليس بالضرورة ميشرا ً ألداح مستقبلي مماثل.
▪ يجب على مالكي الوحدات األخذ في عين االعتبار أن االستتتتتتتثمار في الصتتتتتتندوق ال يعني ضتتتتتتمان الربح أو عدم
الخسارة.
▪ ال يعد االستثمار في الصندوق ايداعا لدن اي بنك محلي يسوق او يبيع االوراق المالية او تابع لصندوق االستثمار.
ولن تكون هنال أي ضمانات بحصول المشتركين على مبالغام األصلية المستثمرة عند االسترداد أو عند إنااح
الصندوق.

 -11المصاريف وأتعاب اإلدارة
أ-

يتحمل الصندوق كافة المصاريا الالزمة إلدارة الصندوق ى باالضافة الى المصاريا المذكورة أدناه:
( )1أتعاا مراجع الحسابات تدفع من أصول الصندوق بواقع  15,000لاير سعودي سنوياً.
( )2أتعاب اللجنة الشرعية تدفع من أصول الصندوق بواقع  30,000لاير تدفع مرة واحدة فقط يتم خصمها
خالل السنة االولى وتحتسب بشكل يومي على مدى  12شهرا ً من تاريخ بداية الصندوق وتدفع على أقساط
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ربع سنننوية ،ومبل  7000لاير من بداية العام المالي  2012تحتسننب بشننكل يومي وتدفع على اقسنناط ربع
سنوية.
( )3مكافأة أعضنناء مجلس إدارة الصننندوق بواقع  2000لاير سننعودي عن كل إجتماي يعقده المجلس وذل
لألعضاء المستقلين فقط بحد أقصى  25,000لاير سعودي بالسنة ،وتدفع على اقساط ربع سنوية.
( )4المقابل المالي المتعلق بمراجعة ومتابعة االفصاح للصندوق البال  7500لاير سنويا ً (البند  7من تعميم
هيئة السوق المالية رقم  10494/5بتاريخ 2010/12/27م.
( )5رسوم نشر معلومات الصندوق بموقع السوق المالية السعودية (تداول) البالغة  5000لاير سنويا.
ا-

يتم احتستتاا أتعاا مدير الصتتندوق من أرباح الصتتندوق بواقع ( )12%ستتنويا ً من صتتافي أرباح الصتتندوقى
بعد خصم المصاريا المذكورة في الخقرة (أ) اعالهى ودون اضافة أية خسائر الى أرباح الصندوقى على ان
ال تتجاوز ( )1%من إجمالي أصتتول الصتتندوقى ويتم احتستتاباا بشتتكل يومي وتدفع على اقستتار ربع ستتنويةى
تخضتتع رستتوم اإلدارة لضتتريبة القيمة المضتتافة ى و يتم تحميلاا على أصتتول الصتتندوق بشتتكل منخصتتل وفقا
للنسب التي ينص علياا نظام ضريبة القيمة المضافة و سيكون الصندوق مسيوال عن تحصيل هذه الضريبة
و الضرائب و الرسوم األخرن إن وجدت.

ج-

تقع مسيولية إخراج الزكاة عن الوحدات االستثمارية للصندوق على مالكي الوحدات.

د-

في جميع األحوال لن تتجاوز جميع مصاريا ورسوم الصندوق نسبة  %3من قيمة أصول الصندوقى وفي

حال تجاوز المصاريا والرسوم لنسبة  %3من قيمة أصول الصندوق سيتم تحميل الخارق على مدير الصندوق.
هـ -ضريبة القيمة المضافة  :تجدر اإلشارة إلى أن جميع الرسوم و األتعاا و العموالت و المصاريا التي تستحق
لشركة المستثمر لألوراق المالية و مقدمي الخدمات اآلخرين ال تشمل ضريبة القيمة المضافة و التي سيتم تحميلاا
على أصتتول الصتتندوق بشتتكل منخصتتل أو تحصتتيلاا من المستتتثمرين بشتتكل مباشتتر حيثما ينطبق و ذلك وفقا للنستتب
التي ينص علياا نظام ضريبة القيمة المضافة و سيكون الصندوق مسيوال عن تحصيل هذه الضريبة و الضرائب
و الرسوم األخرن إن وجدت.
ولمزيد من اإليضاح يرجى مراجعة ملخص اإلفصاح المالي.

 -12مصاريف التعامل
يتحمل الصندوق جميع الرسوم التي قد تُخرض من الجاات الرسمية في المملكة العربية السعودية نتيجة ألداح الشركة اللتزاماتاا
بمقتضى هذه االتخاقية .كما يتحمل الصندوق جميع المصاريا التي تتعلق بثستثمارات .

 -13تصفية الصندوق
لايئة السوق المالية صالحية تعيين مدير بديأل ومصخل واتخاذ أي تدبير تراه مناسبا ً وذلك وفقا ً لالئحة صناديق االستثمار.

 -14مجلس إدارة الصندوق
يتولى إدارة الصندوق مجلس ميلا من أربعة أعضاح إثنان منام مستقلين وتبدأ خدمتام للمجلس من تاريخ موافقة هيئة السوق
المالية ولمدة ثالث سنوات وهم :
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(الرئيس – ممثل شركة المستثمر لألوراق المالية
 .2األستاذ /فايز سعيد شكري البكري
األستاذ /فايز البكري حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم اإلدارية  -تخصص أنظمة (قانون) كلية االقتصاد
واإلدارة  -جامعة الملك عبدالعزيز .تخرج عام  2009وعمل منسقا ً لمركز القانون السعودي للتدريب ,كما وعـمل كمحامي
في مكتب د .مـاجد محـمد قـاروا – محـامـون ومسـتشارون قـانونيـون ىو عمل مدير الشئون القانونية بشركة صالح
بن عبدالعزيز الراجحي وشركاؤه المحدودة اضافة الى عمل كمحامي في مكتب فيصل عبدهللا الدهيم وشركاؤه – محامون
ومستشارون قانونيونى والتحق ليعمل كمستشار قانوني بشركة المستثمر لألوراق المالية منذ 2016/2/1م وحتى تاريخ

(عضو)

 .3األستاذ  /وائل اسماعيل هالل

يعمل السيد /وائل هالل بمنصب رئيس إدارة المصرفية اإلستثمارية المكلا في شركة المستثمر لألوراق المالية .بدأ
مسيرت المصرفية في العام 2007ى حيث شملت خبرت الدراسات التحليلية لألسام والسندات ,والخدمات المصرفية
االستثمارية .خالل مسيرت ى شغل وائل مناصب قيادية في عدد من الميسسات البارزة في المملكة العربية السعودية وكندا.
حاصل على درجة البكالوريوس في الخدمات المالية من جامعة الجبل الملكي في والية ألبيرتا الكندية ودرجة الماجستير
في التحليل المالي من جامعة فانكوفر في والية كولومبيا البريطانية بإلضافة لحصول على عدة شاادات مانية ومناا
مدير إستثمار معتمد من الايئة الكندية لإلستثمار.
(عضو  -مستقل)
 .4األستاذ  /ماجد بن عبدالرزاق الثويني
حاصل على الماجستير في االدارة العامة من جامعة كارنجي ميلون بالواليات المتحدة االمريكية ،عمل مع المديرية العامة
للبحوث والتعاون الدولي والمديرية العامة للمناهج ،وكما عمل مديرا ً لعدد من المحافظ االستثمارية لالسهم ،ويعمل حاليا ً
محاضرا ً للمحاسبة في الكلية التقنية بالرياض ومستشارا ً لعدد من المطورين العقاريين ،شار في عدد من لجان التطوير،
وشار في عدد من المؤتمرات والمعارض وحصل على عدد من الدورات التدريبية المهنية.

(عضو  -مستقل)

 .5األستاذ  /عبدالحميد بن حسن العمري

يمل السيد /العمري خبرة عملية تفوق الـ 22عام في مجال االقتصاد واالستثمار في العديد من الشركات والمؤسسات الحكومية
والخاصة كمؤسسة النقد العربي السعودي والراجحي المالية وهيئة سوق المال ،حاصل على شهادة “سياسات وبرمجة االقتصاد
الكلي – ” Financial Programming and Policies FPPصندوق النقد الدولي، ،يحمل السيد /العمري بكالوريس
محاسبة من جامعة المل سعود ،باإلضافة إلى العديد من الشهادات المتقدمة في مجال السياسات االقتصادية والنقدية ،وفي
المجال المصرفي ،وفي مجال القيادة ،والتخطيط ،والهيكلة ،واستراتيجيات االستثمار .عضو جمعية االقتصاد السعودية منذ
العام 1995م حتى تاريخه .وهو يعمل حاليا ً مستشار اقتصادي لدى المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ 2012م.

•

مسئوليات مجلس إدارة الصندوق

تشمل مسيوليات أعضاح مجلس إدارة الصندوقى على سبيل المثال ال الحصرى اآلتي:
أ -الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق ررفا فياا.
ا -اإلشراف ,ومتى كان ذلك مناسباً ,المصادقة على أي تضارا مصالح يخصح عن مدير الصندوق وفقا ً لالئحة صناديق
االستثمار.
ت -االجتمار مرتين ستتتتتتنويا ً على األقل مع مستتتتتتيول المطابقة وااللتزام (لجنة المطابقة وااللتزام) لدن مدير الصتتتتتتندوق
ومستتتتيول التبليغ عن غستتتتل األموال وتمويل اإلرهاا لدي  ,للتلكد من التزام مدير الصتتتتندوق بجميع اللوائح واألنظمة
المتبعة.
ث -إقرار أي توصية يرفعاا المصخي في حالة تعيين .
ج -التلكد من اكتمال والتزام شرور وأحكام الصندوق بالئحة صناديق االستثمار.
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ح -التلكد من قيام مدير الصندوق بمسيوليات بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشرور وأحكام الصندوق ,وقرارات
اللجنة الشرعية وأحكام الئحة صناديق االستثمار.
خ -العمل بلمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات في .
•

عضويات أعضاء المجلس في صناديق إستثمار أخرى

–
–

 -15مدير الصندوق
-

مدير الصتتتندوق  -شتتتركة المستتتتثمر لألوراق المالية – شتتتخص مرخص ل بممارستتتة نشتتتار إدارة األصتتتول بموجب الئحة
األشخاص المرخص لامى ترخيص رقم 06047-37
المقر الرئيسي :

رريق الملك فاد -مركز الجميع  -الدور الثاني.

هاتا)011( 2007002 :
فاكس )011( 2102254 :
ص.ا - 67838 :الرياض11517 :
www.theinvestor.com.sa

-

يتولى ماام شتتيون إدارة وتشتتغيل الصتتندوق بصتتخت كيانا ماليا مستتتقال بذات عن أصتتول الشتتركة وذلك وفقا لألنظمة ووفقا
لمصلحة مالكي الوحدات ويقوم مدير الصندوق بما يلتي:
أ-

تحديد السياسات واألحكام واللوائح التي تحكم عمليات الصندوق وفقا ً لألهداف الواردة في الالئحة والشرور
واألحكام.

ا -وضع إجراحات اتخاذ القرارات الواجب اتباعاا لتنخيذ أعمال الصندوق.
ت -إبالغ هيئة السوق المالية عن أي حدث أو تطور جوهري قد ييثر في عمل الصندوق.
ث -االلتزام بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة ذات العالقة بعمل الصندوق.
ج-

إدارة أصول الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا للشرور واألحكام.

ح-

التلكد من نظامية وسالمة العقود التي يتم إبراماا لمصلحة الصندوق.

خ-

اإلعالن عن أي ررف ثالث يتم تكليخ بلداح أي أعمال تتعلق بالصندوق.
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-

يتولى مدير األلتزام في شركة المستثمر لألوراق المالية مسئولية المطابقة في الصندوق.
يتحمل مدير الصندوق المسئولية المالية عن خسائر الصندوق الناتجة عن األخطاح التي تحصل بسبب إهمال أو سوح سلوك
المتعمد.

 -16أمين الحفظ
شتركة المستتثمر لألوراق المالية  -حستب الترخيص رقم  06047-37حستب الئحة األشتخاص المرخص لام الصتادرة من هيئة
السوق المالية
رريق الملك فاد -مركز الجميع  -الدور الثاني.

المقر الرئيسي :

هاتا)011( 2007002 :
فاكس )011( 2102254 :
ص.ا - 67838 :الرياض11517 :
www.theinvestor.com.sa

 -17مراجع الحسابات
شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه -المحاسبون المتحدون محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص رقم 323/11/168
رريق الملك عبدهللاى مبنى رقم 17ى مكتب رقم 7
ص.ا 8246 .الرمز البريدي 3988-12274
الرياض ى المملكة العربية السعودية
www.rsm.global/saudiarabia/about-us

 -18القوائم المالية
سيقوم مدير الصندوق بثصدار تقارير مالية نصا سنوية غير مدققة وتقارير مالية سنوية مدققة .وسيتم نشر تلك التقارير خالل
 45يوما من تاريخ انتااح الخترة للتقارير النصا سنوية وخالل  90يوما ً من تاريخ نااية السنة بالنسبة للتقارير السنوية المدققةى
علما بلن نااية السنة الميالدية هو آخر يوم من شار ديسمبر في السنة الميالدية .وسوف يتم اصدار أول قائمة مالية سنوية بنااية
عام  2009م.

 -19خصائص الوحدات
يجوز لمدير الصتتتتتتندوق اصتتتتتتدار عدد غير محدود من الوحدات جميعاا من نخس النورى كل وحده تمثل نستتتتتتبة متستتتتتتاوي من
االستثمارات االساسية.

 -20صندوق إستثماري متوافق مع الشريعة
تتم إدارة الصندوق ربقا ً للمعايير الشرعية وذلك وفقا ً لتوجياات المستشار الشرعي للصندوق.
يقوم المستتتشتتار الشتترعي للصتتندوق بمراقبة أعمال الصتتندوقى وعمليات و إستتتثمارات للتلكد من التوافق الشتترعي مع المعايير
الشتترعية .كما يشتترف المستتتشتتار الشتترعي كذلك بثستتتمرار على عمليات الصتتندوق والستتياستتات واألنشتتطة المتعلقة بالصتتندوق
للتلكد من توافقاا مع المعايير الشرعية .
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تم تعيين شركة دار المراجعة الشرعية كمستشار شرعي لإلشراف وتقديم المشورة بشلن توافق الصندوق مع المعايير الشرعية
دار المراجعة الشتتتتتترعية مرخصتتتتتتة من قبل مصتتتتتترف البحرين المركزي من أجل توفير خدمات التدقيق الشتتتتتترعيى والايكلةى
والمراجعة واإلعتماد ( الختون)ى وخدمات اإلشتتراف والرقابة الشتترعية .اللجنة الشتترعية التي قامت بمراجعة واعتماد الصتتندوق
هي الشتتيخ محمد أحمد والشتتيخ الدكتور صتتالح بن فاد الشتتلاوا .ستتيقوم المستتتشتتار الشتترعي بالرقابة الشتترعية وإجراح التدقيق
الشرعي السنوي على عمليات وإتخاقيات الصندوق وإبالغ مجلس اإلدارة بمدن توافق عمليات الصندوق وإستثمارات مع أحكام
الشريعة اإلسالمية.
الشيخ  /محمد أحمد:
الشتتتيخ محمد أحمد لدي خبرة تخوق  10ستتتنوات في مجال االستتتتشتتتارات الشتتترعية واألكاديمية الخاصتتتة بالتمويل والمصتتترفية
اإلسالمية والمتعلقة بـتتتتتتتثعادة تصميم المنتجات التقليديةى وإعادة هيكلة الصناديق االستثمارية سواح في البنول وشركات التلمين
وشركات إدارة األوراق المالية.
التاريخ الماني:
المستشار الشرعي المعين من قبل دار المراجعة الشرعية لشركة المستثمر لألوراق المالية.
المستشار الشرعي لشركة ميخك كابيتال.
المستشار الشرعي لشركة الخبير المالية.
المستشار الشرعي لشركة وسارة المالية.
المستشار الشرعي لبنك يوباف الخرنسي.
المستشار الشرعي لشركة وقاية للتلمين التكافلي.
المستشار الشرعي لشركة تعاونية للتلمين التعاوني.
المستشار الشرعي لبنك إيالف – البحرين.

التحصيل العلمي:
حاصتتتل على الشتتتاادة العالية من جامعة دار العلوم المدارة من قبل المختي تقي عثمانيى باإلضتتتافة إلى الشتتتاادة العالمية في الخقة
وأصول من جامعة أحسن العلوم.

الشيخ الدكتور صالح بن فاد الشلاوا:
الشتتيخ الدكتور صتتالح مستتتشتتار شتترعي حاصتتل على شتتاادة الدكتوراة في التمويل اإلستتالمي بجامعة إدنبرة بالمملكة المتحدة
والماجستير من جامعة اإلمام في المملكة العربية السعوديةى يشغل حاليا ً وظيخة أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية و العربية
بكلية الدراستتتتتتات المستتتتتتاندة و التطبيقية بجامعة الملك فاد للبترول والمعادنى كتب العديد من البحوث والمقاالت تتعلق بالقطار
المصرفي اإلسالمي نشرت في صحا عديدة أبرزها صحيخة االقتصادية.
التاريخ الماني:
عضو الايئة الشرعية لشركة وقاية للتلمين التكافلي.
عضو الايئة الشرعية لصندوق المستثمر للسيولة.
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عضو الايئة الشرعية لصندوق استراليا العقاري.
عضو الايئة الشرعية لصندوق دراية للتمويل.
عضو الايئة الشرعية لصندوق وسار للتطوير.
عضو الايئة الشرعية لشركة أمان للتلمين التعاوني.
عضو الايئة الشرعية لشركة إتقان كابيتال.
التحصيل العلمي:
حاصل على شاادة الدكتوراه في التمويل اإلسالمي بجامعة إدنبرة بالمملكة المتحدة.
شاادة الماجستير من جامعة اإلمام في المملكة العربية السعودية.
مطبوعات:
أسام الشركات من منظور إسالمي.
البيع بالتقسيط في الشريعة اإلسالمية  :النظرية والتطبيق.
التورق المنظم في الشريعة اإلسالمية :كدراسة عن التورق المنظم والمطبق في الميسسات المالية اإلسالمية.
التمويل اإلسكاني في الشريعة اإلسالمية :دراسة عن بعا المنتجات العقاري التي تقدماا المصارف اإلسالمية.
• يخصتتص للجنة الشتترعية مكافلة مقطوعة غير متكررة مقدارها  30,000لاير ستتعودي ويتم دفعاا مرة واحدةى ومبلغ 7000
لاير سنويا إبتداحا من بداية العام المالي  2012تحتسب بشكل يومي على مدن  12شارا وتدفع على اقسار ربع سنوية.
• تستند اللجنة الشرعية على الضوابط الشرعية المنصوص علياا في الملحق رقم  2من هذه األحكام والشرور.

 -21الطرح األولي
اليوجد حد أدنى لبدح أعمال الصندوق.

 -22إستثمار مدير الصندوق في الصندوق
يحق لمدير الصتتتندوق اإلكتتاا في الصتتتندوق عند بدايت كما أن ل الحق في تغيير نستتتبة إستتتتثماره في الصتتتندوق وستتتيقوم مدير
الصندوق نااية السنة المالية باإلفصاح عن قيمة هذه اإلستثمارات.

 -23اجراءات االشتراك واالسترداد
االشتراك:
أ-

يقوم الم ستثمر عند رغبت في اال شترال في ال صندوق بختح ح ساا لدن شركة الم ستثمر لألوراق المالية يتم
من خالل تحصيل مبالغ االشترال.

ا -يقوم المستتتثمر بتعبئة نموذج رلب االشتتترال وتوقيع ى كمايقوم بتوقيع نموذج الشتترور و األحكاموتستتليماما
لمدير الصندوق مع تسديد مبلغ االستثمار
ت -يجب على المشتتترل تستتديد قيمة الوحدات كاملة قبل بدح االشتتترال في الصتتندوق وفق ما تنص علي شتترور
الصندوق وأحكام .
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ث -ال يجوز ررح وحدات الصتتتتتندوق واالشتتتتتترال فياا إال من خالل مدير الصتتتتتندوقى الذي يقوم قبل قبول أي
اشترال التلكد من حصول مالك الوحدة على نسخة من الشرور واألحكام والتوقيع علياا.
ج-

يمكن االشترال في الصندوق خالل أي يوم من أيام العمل للسوق المالي السعودي وسيكون سعر الوحدة عند
اإلشترال هو سعر التقييم للوحدة ليوم العمل التالي.

ح-

يُصدر مدير الصندوق إشعار تلكيد لمالك الوحدة عند إكتمال متطلبات وإجراحات االشترال في الصندوق.

خ-

يحتخظ مدير الصتتتندوق بالحق في رفا اي رلب اشتتتترال في اي صتتتندوق دون تقديم اية استتتبااى وفي هذه
الحالة سوف يقوم مدير الصندوق بثعادة المبالغ التي دفعت مقابل االشترال المرفوض دون تلخير.

االسترداد:
أ -يجوز لمالكي الوحدات استرداد كل وحدات االستثمار الخاصة بام او جزح مناا
ا -يقوم المستثمر بتعبئة نموذج رلب االسترداد وتوقيع وتقديم لمدير الصندوق وسيكون اإلسترداد ربقا لسعر
تقييم الوحدة ليوم العمل التالي
ت -يتم دفع عوائد االسترداد في مدة اقصاها يومي عمل من تاريخ إعالن قيمة الوحدة ليوم العمل التالي
ث -يجوز لمدير الصتتتتتتندوق تلجيل تلبية اي رلب استتتتتتترداد حتى يوم التعامل التاليى وذلك في اي من الحالتين
التاليتين:
( )1اذا بلغ اجمالي نستتتتتتبة جميع رلبات االستتتتتتترداد المطلوا تلبيتاا في اي يوم تعامل  %10او اكثر من
صافي قيمة اصول الصندوقى وفي هذه الحال سوف يتم تلجيل الطلبات الزائدة الى اليوم التالي
( )2اذا تم تعليق التعامل في السوق الرئيسية التي يتعامل باا الصندوقى إما بشكل عام او بالنسب الى اصول
الصندوق التي يرن مدير الصندوق بشكل معقول اناا مام نسبة الى صافي قيمة اصول الصندوق.
إن رلبات اإلشترال واالسترداد التي لم يتم تلبيتاا في أي يوم تعامل لألسباا السابقة ستكون لاا األولوية على رلبات
اإلشترال واالسترداد الجديدة في يوم التعامل التالي .و بخالف ذلكى سوف يتم تنخيذ عمليات اإلشترال واالسترداد
على أساس أولوية التنخيذ للطلبات الواردة أوالى وبعد إتمام عملية االشترال أو االستردادى يتسلم المستثمر تلكيداً
يحتوي على التخاصيل الكاملة للعملية.

 -24تقييم أصول الصندوق
أ-

يُحتستتتتتب صتتتتتافي قيمة الوحدة في الصتتتتتندوق بطرح إجمالي التزامات الصتتتتتندوق كاألتعاا االدارية او اية
مصروفات اخرن من إجمالي قيمة المحخظة باإلضافة الى الدخلى ويقسم الناتج على عدد وحدات الصندوقى
ويعد ذلك السعر المعتمد للوحدة.

ا -سوف يتم تقييم الصندوق يوميا
ت-

ررق اإلعالم عن سعر الوحدة:
 -1يتم إرسال إشعار كل ثالثة أشار لحاملي الوحدات بقيمة الوحدة وقيمة األصول اإلجمالية.
 -2إصدار كتيبات عن الصندوق توزر بمكاتب مدير الصندوق وتشمل سعر الوحدة.
 -3اإلعالن عن جميع المعلومات والبيانات على موقع الشركة اإللكترونيوموقع السوق المالية (تداول)

 -25رسوم االسترداد المبكر
اليوجد رسوم استرداد مبكر.
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 -26إنهاء الصندوق
أ-

يمكن لمدير الصتتندوق تصتتخيت بالكامل إذا تيقن أن االستتتمرار في تشتتغيل ستتيلحق ب خستتارة ال يمكن تالفياا عاجال أو
آ جال وأن ذلك ستتتتيحد من تخاقمااى بستتتتبب التغيرات التي تحدث في األنظمة و في األستتتتواق أو إلنخخاض قيمة اصتتتتول
الصندوق أو ألسباا أخرن رارئة.

ا -عند اتخاذ قرار التصخية على مدير الصندوق اتبار اإلجراحات التالية:
 -1الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
 -2إشعار مالكي الوحدات بقرار التصخية في أجل ال يقل عن  60يوما تقويميا قبل التاريخ المحدد لتصخية الصندوق.
 -3اتبار إجراحات التصخية حسب القوانين والتراتيب الجاري العمل باا.

 -27رفع التقارير لمالكي الوحدات
يقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير لمالكي الوحدات كل ثالثة أشار كحد أعلى تتضمن المعلومات التالية:
أ-

صافي قيمة أصول وحدات الصندوق.

ا -عدد وحدات الصندوق التي يملكاا كل مالك وصافي قيمتاا.
ت -سجل بصخقات كل مالك وحدات على حده.

 -28تضارب المصال
مالم يخصح مدير الصندوق بشكل مسبق (حيثما امكن ذلك) أو فوري عن تضارا المصالح لمجلس ادارة الصندوقى ويحصل
على موافقت على هذا التصرفى ومع عدم االخالل باألحكام ذات العالق من المادة ( )41من الئحة االشخاص المرخص لامى
ال يجوز لمدير الصندوق ممارسة اي عمل ينطوي على:
أ -اي تضارا جوهري بين مصلحت ومصلحة اي صندوق استثمار يديره
ا -اي تضارا بين مصلحة الصندوق ومصلحة اي صندوق استثمار اخر يديره او مصلحة حساا عميل
وسوف يقوم مديرالصندوق بتقديم اإلجراحات التي ستتبع لمعالجة تضارا المصالح عند رلباا.

 -29تعديل شروط وأحكام الصندوق
ستتتوف يتم تبليغ مالكي الوحدات بلية تعديالت على شتتترور وأحكام الصتتتندوق قبل ستتتتين يوما ً من تاريخ تطبيقاا .علما بلن هذه
التعديالت ال تتم إال بعد موافقة مجلس إدارة الصتتندوق وهيئة الستتوق المالية واللجنة الشتترعية لشتتركة المستتتثمر لألوراق المالية
وفقا لالئحة صناديق االستثمار.

 -30اجراءات الشكاوي
في حال وجود اي شكون تتعلق بالصندوق الرجاح تقديماا الى العنوان التالي:
ادارة االلتزام والمطابقة
شركة المستثمر لألوراق المالية
رريق الملك فاد -مركز الجميع  -الدور الثاني.
هاتا)01( 2007002 :
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 -31النظام المطبق
تخضتتع شتترور واحكام الصتتندوق وتخستتر حستتب األنظمة الستتائدة والقوانين الستتارية المخعول في المملكة العربية الستتعودية بما ال
يخالا أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالميةى كما تخضع أيضا ً لنظام السوق المالية ولالئحة صناديق االستثمار التي يجري تعديلاا
وتوزيعاا بين حين وآخر من قبل هيئة السوق المالية.
وتختص لجنة الخصل في منازعات األوراق المالية في النظر في الخالفات التي تنشل بين ارراف هذه االتخاقية.

 -32اإللتزام بالئحة صناديق االستثمار
إن هذه الشتترور واألحكام وملحقاتاا موافقة ألحكام الئحة صتتناديق اإلستتتثمار الصتتادرة من هيئة الستتوق المالية كما أناا تحتوي
على إفصاح كامل وصحيح لجميع الحقائق الجوهرية ذات العالقة بالصندوق.

اإلقرار و التوقيع
لقد قمت /قمنا بقراحة الشرور واألحكام والمالحق الخاصة بالصندوق وفام ما جاح باا والموافقة علياا و تم الحصول على نسخة
مناا والتوقيع علياا.
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االسم ......................................... :
اهلاتف......................................... :
العنـوان ...................................... :
الربيد اإللكرتوين................................:
اجلوال ............... ......................... :
التوقـيع ..................................... :
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ملحق الضوابط واإلجراءات الشرعية
الضوابط الشرعية
•

يجب استثمار معظم اصول الصندوق في عقود المرابحة الشرعية بلسعار ميجلة

•

يجب ان تكون البضائع أوالمعادن التي تعقد على اساساا عقود المرابحة جائزه شرعا ً

•

ال يجوز ان يبرم عقد المرابحة على معدني الذهب و الخضة

•

يجب ان يتم ابرام عقد المرابحة بشكل صحيح وكامل بين ررفين مختلخين

•

يجب ان يكون الطرف البائع في عقد المرابحة قد أمتلك البضاعة او المعدن موضور العقد قبل البيع
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