الشروط و االحكام
صندوق كسب للتوزيعات
KASB Dividend Fund
(صندوق أسهم استثماري مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية)
مدير الصندوق(شركة كسب املالية)
-

-

-

-

روجعت شروط وأحكام الصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت املوافقة عليها .ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق
مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة في الشروط والحكام .كذلك يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق
ً
ومدير الصندوق بصحة واكتمال املعلومات الواردة في الشروط والحكام ،ويقرون أيضا ويؤكدون أن املعلومات والبيانات الواردة في الشروط
والحكام غير مضللة.
"وافقت هيئة السوق املالية على طرح وحدات صندوق االستثمار .ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات شروط واحكام الصندوق ،وال
تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها او اكتمالها ،وال تعطي هيئة السوق املالية أي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه ،وال تعني
موافقتها على طرح وحدات الصندوق توصيتها باالستثمار فيه ،وتؤكد أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر او من يمثله".
تم اعتماد صندوق كسب للتوزيعات على أنه صندوق متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة ة الرقابة الشرعية بشركة كسب املالية.
إن شروط وأحكام صندوق كسب للتوزيعات والذي تديره شركة كسب املالية واملستندات الخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق اإلستثمار
الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية ،وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة ومحدثة وغير مضللة عن
صندوق اإلستثمار.
يجب على املستثمرين املحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق ت واملستندات الخرى لصندوق اإلستثمار قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق
باإلستثمار في الصندوق من عدمه.
يمكن االطالع على اداء الصندوق ضمن تقاريره.
ننصح املستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصندوق وفهمها .وفي حال تعذر فهم شروط وأحكام الصندوق ،ننصح بالخذ بمشورة مستشار منهي.
لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط والحكام واملالحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء بها واملوافقة عليها وتم الحصول على نسخة منها والتوقيع
عليها.
تمت موافقة هيئة السوق املالية على تأسيس هذا الصندوق بتاريخ 1434/6/25.هـ املوافق 2013/5/5م
تاريخ آخر تحديث بتاريخ 1444/04/20ه ـ املوافق 2022/11/14م
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ملخص الصندوق:

اسم صندوق االستثمار
فئة/نوع الصندوق
اسم مدير الصندوق
هدف الصندوق
مستوى املخاطر
الحد االدنى لالشتراك واالسترداد
أيام التعامل/التقييم
أيام اإلعالن
موعد دفع قيمة االسترداد

صندوق كسب للتوزيعات
صندوق أسهم استثماري مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية
شركة كسب املالية
يهدف إلى تنمية أموال املشتركين
مخاطرة عالية
الحد الدنى لالشتراك خالل فترة الطرح الولى هو ( 1,000الف) ريال سعودي
الحد االدنى لالسترداد 1000 :ريال
يومي االحد والثالثاء
ً
ً
يـتم تقــويم أصــول الصـندوق يــومي االحــد والثالثــاء مـن كــل اســبوع ،وبمــدة ال تتجـاوز يومــا واحــدا بعــد
املوعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد

سعر الوحدة عند الطرح االولي 10ريال
(القيمة االسمية)
عملة الصندوق
الوحدة النقدية لتعامالت الصندوق هي الريال السعودي فقط
مدة الصندوق االستثمار وتاريخ مفتوح املدة
استحقاق الصندوق (حيثما طبق)
تاريخ بداية الصندوق
2014/02/20م
تاريخ إصدار الشروط واألحكام،وآخر ص ــدرت ش ــروط وأحك ــام الص ــندوق بت ــاريخ 2013/05/05م،وت ــم تح ــدياها ف ــي ت ــاريخ 1444/04/20ه ـ ـ
تحديث لها (ان وجد)
املوافق 2022/11/14م.
رسوم االسترداد املبكر
املؤشر اإلسترشادي
اسم مشغل الصندوق
اسم أمين الحفظ

 %0.5في حال تم االسترداد قبل شهر ميالدي من تاريخ االشتراك.
مؤشر كسب الشرعي لألسهم السعودية
شركة كسب املالية
شركة الجزيرة لألسواق املالية

اسم مراجع الحسابات
رسوم إدارة الصندوق

الخراش ي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
تحتسب رسوم االدارة على اساس  %1.75سنويا من صافي اصول الصندوق .ويتم دفع الرسوم
املستحقة كل  3اشهر ملدير الصندوق.
رسوم االشتراك %1.75 :كحد أقص ى
رسوم االسترداد :ال يوجد
مص ــاريف الحف ــت  :تحتس ــب الحف ــت نس ــبه  %0.04م ــن ج ــم الص ــندوق وبح ــد ادن ــى  37,500ري ــال
سنويا تحسب بشكل يومي وتدفع بشكل ربع سنوي
سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف في ملخص اإلفصاح املالي في نهاية السنة

رسوم االشتراك واالسترداد
رسوم أمين الحفظ
مصاريف التعامل
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قائمة املصطلحات:
املصطلحات
صندوق استثماري
صندوق
مفتوح

استثماري

الصندوق
مدير الصندوق
الوحدة
تداول
املشترك
يوم
يوم التعامل
يوم تقويمي
الشروط واألحكام

مجلس إدارة الصندوق
العضو املستقل

اململكة
الهيئة
مؤشر
للتوزيعات

كسب

املعايير الشرعية
العامة

الطروحات
االولية
أدوات اسواق النقد
منهج االدارة النشطة

املعنى
ً
برنامج استثماري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمشتركين فيه باملشاركة جماعيا في أرباح البرنامج ،ويديره مدير
الصندوق مقابل رسوم محددة.
صندوق استثمار ذو رأسمال متغير تزداد وحداته بطرح وحدات جديدة أو تنقص باسترداد املشتركين لبعض أو كل
ً
وحداتهم ،ويحق للمشتركين استرداد قيم وحداتهم في هذا الصندوق وفقا لصافي قيمتها في أوقات االسترداد
ً
املوضحة في شروط وأحكام الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار.
صندوق كسب للتوزيعات
شركة كسب املالية وهو شخص مرخص له بممارسة أعمال اإلدارة بموجب الئحة الشخاص املرخص لهم ،يكون
ً
مسؤوال عن إدارة أصول الصندوق وحفظها.
حصة واحدة من الوحدات الساسية املراد إصدارها من قبل مدير الصندوق.
هي سوق للتداول في اململكة العربية السعودية و التي يتم تداول االسهم فيها بعد اتمام عملية الطرح في اململكة
العربية السعودية عند تاريخ إصدار هذه الشروط و الحكام.
الشخص الذي يملك وحدات في الصندوق ويشار لهم مجتمعين بـ "املشتركين".
ً
يوم عمل في اململكة طبقا ليام العمل الرسمية في الهيئة.
أي يوم يتم فيه بيع واسترداد وحدات صندوق اإلستثمار.
أي يوم ،سواء كان يوم عمل أم ال.
العقد بين مدير الصندوق واملشتركين والذي يحتوي على بيانات وأحكام ،يلتزم من خالله مدير الصندوق بإدارة
استثمارات املشتركين وحفظها والعمل بأمانة ملصلحة املشتركين ،ويتقاض ى في مقابل تأدية العمال وخدمات اإلدارة
ً
أتعابا وعموالت ومبالغ أخرى كما هو منصوص عليها في ملخص اإلفصاح املالي.
مجلس ّ
يعين مدير الصندوق أعضاءه بموجب الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية
ملراقبة أعمال مدير الصندوق.
ً
عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ليس موظفا وال عضو مجلس إدارة لدى مدير الصندوق أو تابع له أو أمين حفت
الصندوق كما أنه ليس لديه عالقة جوهرية أو عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو تابع له أو أمين حفت ذلك
الصندوق .
وتعني اململكة العربية السعودية.
وتعني هيئة السوق املالية وهي هيئة حكومية تتولى اإلشراف على تنظيم وتطوير السوق املالية وإصدار اللوائح
والقواعد والتعليمات الالزمة لتطبيق أحكام نظام السوق املالية باململكة العربية السعودية.
مؤشر كسب للتوزيعات " :مؤشر استرشادي يستدل من خالله على أداء أسهم الشركات املدرجة في سوق السهم
السعودية واالسواق الخليجية ولديها سجل تاريخي لتوزيعات الرباح الي عام من االعوام الثالثة السابقة .والتي
يتوافق نشاطها مع الضوابط الشرعية املحددة من قبل الهيئة الشرعية في شركة كسب املالية .ويتم احتسابه
بنفس الطريقة املتبعة في احتساب املؤشر العام للسوق املالية السعودية ويمكن الحصول عليه في موقع شركة
كسب املالية اإللكتروني.
وتعني املعايير املعتمدة من قبل الهيئة الشرعية للصندوق  ،و التي يتم بناء عليها تحديد الشركات املؤهلة لالستثمار
فيها من قبل الصندوق  ،و املوضحة في الفقرة ( )21من هذي الشروط و االحكام.
وتعني أسهم الشركات املطروحة لالكتتاب العام لول مرة.

املرابحات و عقود تمويل التجارة و التي تتسم بسيولتها العالية و قلة املخاطر.
هو منهج يقوم من خالله مدير الصندوق بإتخاذ قرارت استثمارية بناء على عدة عوامل مثل التحليالت و التوقعات
املالية وخبرات مدير الصندوق و مراقبة قيمة االستثمارات بشكل مستمر وذلك دون إتباع مؤشر قياس االداء .
ُ
رسوم ضريبة القيمة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها وتقديمها من قبل املنشآت
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املضافة

()1

للعمالء أو أطراف ذو عالقة حسب الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة املضافة في اململكة العربية السعودية

صندوق االستثمار:
(أ)

اسم صندوق االستثمار  ،فئته ونوعه:
صندوق كسب للتوزيعات
صندوق أسهم استثماري مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية

(ب)

تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق:
ص ـ ــدرت ش ـ ــروط وأحك ـ ــام الص ـ ــندوق بت ـ ــاريخ 2013/05/05م،وت ـ ــم تح ـ ــدياها ف ـ ــي ت ـ ــاريخ 1444/04/20ه ـ ـ ـ املواف ـ ــق
2022/11/14م.

(ج)

تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته:
ً
تمت موافقة هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية على تأسيس هذا الصـندوق وطـرح وحداتـه طرحـا
ً
عاما بتاريخ 1434/6/25هـ املوافق 2013/5/5م

(د)

مدة صندوق االستثمار وتاريخ استحقاقه:
إن صــندوق كســب للتوزيعــات هــو صــندوق أســهم اس ــتثماري عــام مــن النــوع "املفتــوح" أي أنــه بإمكــان املش ــترك
االشتراك واالسترداد خالل فترة عمر الصندوق ،وعمر الصندوق هو مفتوح املدة.

()2

النظام املطبق:
إن الصندوق و مدير الصندوق خاضعان لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذيـة والنظمـة واللـوائح الخـرى ذات العالقـة
املطبقة في اململكة العربية السعودية.

()3

سياسات االستثمار وممارساته:
(أ)

األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار:
“ص ــندوق كس ــب للتوزيع ــات” ه ــو ص ــندوق اس ــتثماري مفتوح،يه ــدف إل ــى توزي ــع ارب ــاح عل ــى املش ــتركين و تنمي ــة
أمـوالهم علـى املــدى الطويـل مــن خـالل االســتثمار بشـكل رئي ـ ي فـي أســهم الشـركات الســعودية والخليجيـة املوزعــة
لألرباح و املدرجة في سوق السهم السعودية واالسواق الخليجية علـى أن تكـون متوافقـة مـع الضـوابط الشـرعية
املح ــددة م ــن قب ــل الهيئ ــة الش ــرعية التابع ــة لش ــركة كس ــب املالي ــة ،كم ـا ق ــد يس ــتهدف م ــدير الص ــندوق اس ــتثمار
السـيولة الفائضــة (النقديــة) فــي عمليــات أو صــناديق املرابحــة املتدنيــة املخــاطر .ويســتى هــذا الصــندوق إلــى توزيــع

 %100مــن الربــاح التــي توزعهــا الشــركات املســتثمر بهــا باإلضــافة إلــى تحقيــق عوائــد إيجابيــة خــالل مــدة طويلــة الجــل يمكــن
ً
ً
خاللهــا أن يتف ـاوت ســعر وحــدة الصــندوق .ونظ ـرا للتذبــذب أو التقلــب املرتفــع نس ـ يا واملــرتبط بــأداء أســواق الســهم فــإن
الصـندوق يعتبــر مـن فئــة االسـتثمارات عاليــة املخـاطر ،وهــو مصـمم للمســتثمرين الـذين يرغبــون فـي الحصــول علـى دخــل مــن
خالل إستثمار طويل الجل .املؤشر اإلرشادي للصندوق هو مؤشر كسب للتوزيعات املتوافقة مع أحكام الشريعة
6

(ب)

نوع (أنواع) األوراق املالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساس ي:
االســتثمار بشــكل رئي ـ ي فــي أســهم الشــركات الســعودية و االســواق الخليجيــة املوزعــة لألربــاح و املدرجــة فــي ســوق
السهم

الســعودية وبورصــة االســواق الخليجيــة علــى أن تكــون متوافقــة مــع الضــوابط الشــرعية املحــددة مــن

قبــل الهيئــة

الشــرعية التابعــة لشــركة كســب املاليــة ،كمــا قــد يســتهدف مــدير الصــندوق اســتثمار الســيولة

الفائضة (النقدية) في عمليات أو صناديق املرابحة املتدنية املخاطر .ويستى هـذا الصـندوق إلـى توزيـع  %100مـن
الربــاح التــي توزعهــا الشــركات املســتثمر بهــا باإلضــافة إلــى تحقيــق عوائــد إيجابيــة خــالل مــدة طويلــة الجــل يمكــن
خاللها أن يتفاوت سعر وحدة الصندوق.
(ج)

سياسات تركيز االستثمار:
ستتركز إستثمارات الصندوق في أسهم الشركات املدرجة في سوق السهم السعودية و االسواق الخليجيـة والتـي
توزع أرباح على مساهميها.

(د)

جدول موضح فيه نسبة االستثمار في كل مجال استثماري بحده األعلى و األدنى:
نوع اإلستثمار
السهم السعودية والخليجية وتشمل الطروحات الولية
إدوات اسواق النقد بشكل مباشر و غير مباشر
الصناديق االستثمارية

الحد الدنى
%50
%0
%0

الحد العلى
%100
%15
%15

وف ــي حال ــة اذا كان ــت التوقع ــات تش ــير ال ــى ازم ــة اقتص ــادية او جيوسياس ــية محتمل ــة يمك ــن ان ت ــؤدي ال ــى هب ــوط
الس ــوق ،يح ــق مل ــدير الص ــندوق تخف ــيض الح ــد االدن ــى إلس ــتثماراته ف ــي الس ــوق االس ــهم الس ــعودية ال ــى  %0و ه ــي
االســتراتيجية االمثــل ملــدير الصــندوق و ذلــك بهــدف الحفــاا علــى االداء و رفــع نســبة االســتثمار الــى  %50علــى االقــل عنــدما
تكون الظروف مناسبة.
(ه)

أسواق األوراق املالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته:
سوق السهم السعودية و االسواق الخليجية .

(و)

اإلفصاح عما إذا كان مدير الصندوق ينوي االستثمار في وحدات صندوق االستثمار.
قـ ــد يسـ ــتثمر مـ ــدير الصـ ــندوق فـ ــي الصـ ــندوق بصـ ــفته مسـ ــتثمر وذلـ ــك وفقـ ــا لتقـ ــديره الخـ ــاص .ويحـ ــتفت مـ ــدير
ً
الصــندوق بحقــه فــي اســترداد جــزء مــن او كــل مشــاركته حســب مــا يـراه مناســبا ،وســوف يفصــح مــدير الصــندوق

عن استثماراته في الصندوق في تقارير الصندوق (البيان الربع سنوي-القوائم املالية الوليـة-والتقـارير السـنوية-بمـا فـي ذلـك
القوائم املالية السنوية).
(ز)

أنواع املعامالت واألساليب واألدوات التي يستخدمها مدير الصندوق بغرض اتخاذ قراراته االستثمارية
لصندوق االستثمار:
ً
ً
عنــد اختيــار الســهم ســيقوم مــدير الصــندوق باســتخدام خبراتــه ومــوارده لتقيــيم االقتصــاد الكلــي عامليــا ومحليــا،
ومــن ثــم ســيقيم أساســيات الشــركات التــي تقــع فــي املجــال االســتثماري حيــث ســيقوم بدراســة البيانــات والنســب
املاليــة للشــركات ووضــع توقعــات لنتائجهــا املســتقبلية ومقارنتهــا بأســعار أســهمها فــي الســوق بهــدف انتقــاء أفضــلها
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مــن حيــث القيمــة وفــرص النمــو إلضــافتها إلــى الصــندوق لــن يلتــزم باالســتثمار بــأوزان مشــابهة لتلــك املوجــودة فــي
املؤشر االسترشادي ،على الرغم من أنه قد يقوم بذلك في بعض الحيان.
(ح)

أنواع األوراق املالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق:
ً
لــن يق ــوم الصــندوق باالس ــتثمار فــي أوراق مالي ــة غيــر الت ــي ت ــم ذكرهــا س ــابقا فــي الفق ــرة ( ) مــن امل ــادة (سياس ــات
االستثمار وممارساته) من هذه املذكرة.

(ط)

أي قيد آخر على نوع (أنواع) األوراق املالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار فيها:
ل ــن يس ــتثمر الص ــندوق فـ ــي أي أوراق مالي ــة ال تتواف ــق مـ ــع الض ــوابط الش ــرعية املعتمـ ــدة م ــن اللجن ــة الشـ ــرعية
للصندوق ويلتزم الصندوق بقيود االستثمار الواردة في املادة ( )41من الئحة صناديق االستثمار.

(ي)

الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها مدير
الصندوق أو مديرو صناديق آخرون:
يحق ملدير الصندوق استثمار ماال يزيد عـن  %10مـن صـافي أصـول الصـندوق فـي صـناديق مماثلـة بمـا يتوافـق مـع
الضــوابط الشــرعية ووفــق مــا يقــرره املــدير علــى أن ال تزيــد عــن  %10مــن صــافي قيمــة أصــول الصــندوق الــذي تــم
تملك وحداته.

(ك)

صالحيات صندوق االستثمار في الحصول على تمويل ،وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة صالحيات
الحصول على تمويل ،ورهن أصول الصندوق:
م ــن ح ــق م ــدير الص ــندوق أن يلج ــأ للتموي ــل ف ــي الح ــاالت الت ــي يقره ــا مجل ــس إدارة الص ــندوق وبحي ــث أال يتج ــاوز
تمويـل الصـندوق مـا نسـ ته ( )%10مـن صـافي قيمـة أصـوله وذلـك حسـب الضـوابط الشـرعية ،علـى أن ال تتعـدى
مدة التمويل سنة ميالدية وال يجوز ملدير الصندوق رهن أصول الصندوق.

(ل)

الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير:
الحد العلى للتعامل مع أي طرف نظير هو  %25من جم صافي أصول الصندوق.

(م)

سياسة مدير الصندوق في إدارة مخاطر الصندوق:
 ستكون قرارات االستثمار التي يتخذها مدير الصـندوق منسـجمة مـع ممارسـات االسـتثمار الجيـدة والحكيمـة
التــي تحقــق الهــداف االســتثمارية املحــددة للصــندوق واملــذكورة فــي شــروط و أحكــام الصــندوق واملســتندات
الخرى ذات العالقة ،ويشمل ذلك بذل مدير الصندوق كل ما في وسعه للتأكد من:
 oتوفر السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد متوقع.
 oعــدم تركيــز اســتثمار الصــندوق فــي أي ورقــة أو أوراق معينــة ،أو فــي أي بلــد أو منطقــة جغرافيــة أو
صناعية أو قطاع معين.
 oعدم تحمل الصندوق أي مخاطرة استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهدافه االستثمارية.
 سيكون هناك مجلس إدارة للصندوق وستكون طبيعة الخدمات التي يقدمها املجلس كالتالي:
ً
 oاملوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها.
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ً
 oاإلشراف ،ومتى كان ذلك مناسبا ،املصادقة على أي تضـارب مصـالح يفصـح عنـه مـدير الصـندوق
ً
وفقا لالئحة صناديق االستثمار.
ً
 oاالجتمــاع مــرتين ســنويا علــى القــل مــع مســؤول املطابقــة وااللتـزام (لجنــة املطابقــة وااللتـزام) لــدى
مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل الموال وتمويل اإلرهاب لديه ،للتأكد مـن التـزام مـدير
الصندوق بجميع اللوائح والنظمة املتبعة.
 oإقرار أي توصية يرفعها املصفي في حالة تعيينه.
 oالتأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكـام الصـندوق ومـذكرة املعلومـات واملسـتندات الخـرى ذات
العالقة بالئحة صناديق االستثمار.
ً
 oالتأكــد مــن قيــام مــدير الصــندوق بمسـؤولياته بمــا يحقــق مصــلحة مــالكي الوحــدات وفقــا لشــروط
وأحكـ ـ ــام الصـ ـ ــندوق ومـ ـ ــذكرة املعلومـ ـ ــات واملسـ ـ ــتندات ذات العالقـ ـ ــة وأحكـ ـ ــام الئحـ ـ ــة صـ ـ ــناديق
االستثمار.
 oالعمل بأمانة و ملصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه.
(ن)

املؤشر االسترشادي ،و الجهة املزودة للمؤشر واألسس واملنهجية املتبعة لحساب املؤشر:
مؤشــر استرشــادي يســتدل مــن خاللــه علــى أداء أســهم الشــركات املدرجــة فــي ســوق الســهم الســعودية و االســواق
الخليجي ــة ول ــديها س ــجل ت ــاريخي لتوزيع ــات الرب ــاح مل ــدة  3س ــنوات مض ــت .والت ــي يتواف ــق نش ــاطها م ــع الض ــوابط
الشـ ــرعية املحـ ــددة مـ ــن قبـ ــل الهيئـ ــة الشـ ــرعية فـ ــي شـ ــركة كسـ ــب املاليـ ــة .ويـ ــتم احتسـ ــاب املؤشـ ــر بإعطـ ــاء أوزان
متســاوية لجميــع الشــركات التــي يتضــمنها املؤشــر علــى أن يتجــاوز عــدد الســهم الحــرة لكــل شــركة جــم الســهم
املصدرة ،وأن ال يقل جـم التـداول اليـومي عـن  200ألـف دوالر والحـد الدنـى للقيمـة السـوقية لكـل شـركة 100
مليون دوالر.

(س)

التعامل مع أسواق املشتقات املالية:
ال يوجد.

(ع)

أي اعفاءات موافق عليها من هيئة السوق املالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار:
ال يوجد.

()4

املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق.
(أ)

يج ببب عل ببى املس ببتثمر ان يعل ببم ب ببان االس ببتثمار ف ببي االس ببهم ينط ببوي عل ببى مخ بباطرة عالي ببة ،اال ان االس ببتثمار ف ببي
الصندوق يعتبر اكثر امانا نسبيا من االستثمار املباشر في السوق نظرا لتوزيع استثمارات الصندوق.

(ب)

ان االداء السابق لصندوق االسبتثمار او االداء السبابق للمؤشبر ال يعبد مؤشبرا علبى اداء الصبندوق مسبتقبال
او يماثل االداء السابق.
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(ج)

ان الصببندوق ال يضببمن ملببالكي الوحببدات ان اداءه املطلببق (او اداءه مقارنببة باملؤشببر) سببوف يتكببرر مسببتقبال
او يماثل االداء السابق.

(د)

االسببتثمار فببي الصببندوق ال يعببد ايببداعا لببدى اي بنببك محلببي يسببوق او يبيببع االوراق املاليببة او تببابع لصببندوق
االستثمار.

(ه)

يقببر مالببك الوحببدات ويتحمببل املسببؤولية عببن اي خسببارة ماليببة قببد تترتببب علببى االسببتثمار فببي الصببندوق اال اذا
كانت ناتجة عن اهمال متعمد او تقصير متعمد من مدير الصندوق.

(و)

قائمة للمخاطر الرئيسة املحتملة املرتبطة باالستثمار في صندوق االستثمار:
فيمــا يلــي ،قائمــة للمخــاطر الرئيســية املحتملــة املرتبطــة باالســتثمار فــي صــندوق االســتثمار ،واملخــاطر املعــرض لهــا
صندوق االستثمار وأي ظروف من املحتمل أن تؤثر في صافي قيمة أصول الصندوق وعائداته.

مخاطر السوق:
 يجــب أن يعلــم املش ــترك أن االســتثمار فــي س ــوق الوراق املاليــة بش ــكل عــام يعتبــر م ــن االســتثمارات ذات املخ ــاطر
ً
املرتفعـة وبالتـالي قـد تتعـرض اسـتثمارات الصـندوق سـلبا نتيجـة مخـاطر السـوق مثـل التقلـب فـي أسـعار الســهم أو
الســوق بشــكل عــام ،إال أن سياســة مــدير الصــندوق هــي التقليــل مــن تلــك املخــاطر عــن طريــق التوزيــع املناســب
ً
لوزان اصول الصندوق في السهم السعودية واالسواق الخليجية التي توزع ارباحا.
املخاطر املرتبطة بالضوابط الشرعية:
 إن طبيعـ ــة اسـ ــتثمارات الصـ ــندوق الشـ ــرعية تجعـ ــل االسـ ــتثمار فقـ ــط فـ ــي السـ ــهم السـ ــعودية وبورصـ ــة االسـ ــواق
ً
ً
الخليجي ــة التـ ــي تـ ــوزع ارباحـ ــا ،محـ ــدودا بفئـ ــة معينـ ــة مـ ــن الشـ ــركات دون غيرهـ ــا .ممـ ــا يحـ ــد مـ ــن توزيـ ــع أصـ ــول
الص ــندوق بش ــكل أوس ــع .وبم ــا أن م ــدير الص ــندوق يق ــوم بمراجع ــة تواف ــق الش ــركات املس ــتثمر به ــا م ــع الض ــوابط
الش ــرعية وق ــد ين ــتج ع ــن ذلـ ــك تغيي ــر وض ــع بع ــض أسـ ــهم الش ــركات م ــن أس ــهم متوافقـ ــة إل ــى غي ــر متوافقـ ـة مـ ــع
الضــوابط الشــرعية ،وبالتــالي امكانيــة الــتخلص مــن تلــك الشــركات بأســعار غيــر مناســبة .كــذلك املخــاطر املرتبطــة
بتركيز اإلستثمارات في الشركات املتوافقة مع الضوابط الشرعية فقط.
مخاطر التغير في أسعار الصرف:
 إذا كانت دفعات شراء الوحدات بعملة غير عملة الصندوق فإن استثمارات املشترك قد تتأثر بالزيادة أو
النقص نتيجة للتغير في أسعار الصرف.
 على الرغم من أن عملة الصندوق هي الريال السعودي ،إال أن بعض استثمارات الصندوق يتم تقويمها
بعمالت االسواق الخليجية لذلك فإن استثمارات املشترك ـين قد تتأثر بالزيادة أو النقص نتيج ـة للتغ ـير في
أسعـ ـار الص ـ ـ ـرف.
 يتيح الصندوق جزء من أصوله لالستثمار بأسهم بورصة االسواق الخليجية كما هو موضح في أهداف
الصندوق .لذا فإن تلك االستثمارات التي ستقوم بعمالت مختلفة وبالتالي قد تتأثر بالزيادة أو النقص نتيجة
للتغير في أسعار الصرف.
مخاطر التركيز:

10

يخضع االستثمار في الصندوق ملخـاطر التركيـز  ،حيـث يكـون التركيـز علـى شـركات معينـة أو قطـاع واحـد حسـب الحالـة .لـذلك
فقــد تتعــرض اســتثمارات الصــندوق ملخــاطر ناتجــة عــن تركــز اإلســتثمارات فــي الشــركات ذات التوزيعــات املرتفعــة والتــي قــد
تعــرض أداء الصــندوق للتقلبــات الحــادة نتيجــة أي تغيي ـرات فــي تلــك الفئــة مــن الســهم وبالتــالي تــؤثر علــى الصــندوق بشــكل
سلبي.

املخاطر االئتمانية:
املخاطر االئتمانية هي تلـك التـي تتعلـق باحتمـال أن يخفـق أي مـن الجهـات املتعاقـد معهـا فـي الوفـاء بالتزاماتـه التعاقديـة مـع
مــدير الصــندوق وفقــا للشــروط املتفــق عليهــا بينهمــا .و تنطبــق هــذه املخــاطر علــى الصــندوق فــي حالــة إيــداع أمــوال (بصــفة
ودائع أو ما في حكمها) لدى طرف ثالث ،أو من خالل االستثمار في عمليات املرابحة املختلفة.
املخاطر القانونية للشركات املستثمر بها:
ص ــناديق االس ــتثمار معرض ــة للمخ ــاطر القانوني ــة حي ــث أن أي ش ــركة ض ــمن ش ــريحة االس ــتثمار معرض ــة لف ــرض إجـ ـراءات
قانونيـة عليهــا مــن قبــل الســلطات الحكوميــة املختصــة بــالتنظيم واإلشـراف والرقابــة عليهــا .أي تــأثير نــاجم عــن أي قضــية مــع
الغي ــر يمكـ ــن أن يـ ــؤثر علـ ــى السـ ــالمة املاليـ ــة لي ش ــركة مـ ــن الشـ ــركات املسـ ــتثمر فيهـ ــا ،و بالتـ ــالي يمكـ ــن أن يـ ــؤثر علـ ــى قيمـ ــة
االستثمارات التي يستثمرها الصندوق في تلك الشركة.
املخاطر املتعلقة بعدم صحة البيانات:
ً
بم ــا أن الص ــندوق يس ــتثمر بش ــكل رئي ـ ـ ي ف ــي اس ــهم الش ــركات الس ــعودية واالس ــواق الخليجي ــة املدرج ــة الت ــي ت ــوزع ارباح ــا
ً
منتظم ــه او يتوق ــع أن ت ــوزع ارباح ــا فس ــوف يق ــوم م ــدير الص ــندوق بفح ــص نشـ ـرات اإلص ــدارات و الق ــوائم املالي ــة املتاح ــة
للمســتثمرين و ذلــك بشــكل معقــول .إال انــه توجــد مخــاطرة فــي حــال إعطــاء معلومــة غيــر صــحيحة أو إخفــاء أو إهمــال ليــة
ً
ً
معلومــة جوهريــة عــن الســهم فــي التقــارير الدوريــة و نش ـرات اإلصــدار قــد تــؤدي إلــى إتخــاذ مــدير الصــندوق ق ـرارا إســتثماريا
يمكن أن يؤثر على أداء الصندوق بشكل سلبي.
مخاطر اقتصادية وسياسية:
قـد تتــأثر أســواق املــال بظـروف اقتصــادية عامــة أو ظــروف سياسـية فــي املنطقــة ،ويصــعب علـى مــدير الصــندوق التنبــؤ بهــا أو
الــتخلص منهــا .وهــي خاص ــة بمخــاطر التغييــر فــي الوض ــاع اإلقتصــادية أو السياســية فــي املن ــاطق التــي يهــدف الصــندوق إل ــى
اإلستثمار بأسواقها والتي قد تؤثر على الصندوق بشكل سلبي
مخاطر الشركات الصغيرة:
على

فــي حــال اســتثمار الصــندوق فــي أســهم الشــركات الصــغيرة ،فقــد يتعــرض ملخــاطر متعلقــة بانخفــاض معــدل ســيولة التــداول
ً
ً
ً
الســهم منهــا مقارنــة بأســهم الشــركات الكبــرى وأســعارها أيضــا أكهــر تقلبــا نظ ـرا لصــغر جمهــا وبالتــالي يــؤثر ذلــك فــي بعــض
الحيان على الصندوق بشكل سلبي بسـ ب التذبـذب فـي سـعر السـهم أو انخفـاض أ جـام التـداول عليهـا .كمـا أن املعلومـات
املتاحة عن الشركات الصغرى في الغالب ليست بنفس الحجـم املتـوفر للشـركات الكبـرى ،وهـذا يـؤثر علـى عمليـة اتخـاذ قـرار
ً
اإلستثمار بشكل دقيق نظرا لعدم توفر املعلومات بشكل أكبر.
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مخاطر أسعار الفائدة :
هي املخاطر الناتجة عن تقلب قيمـة الدوات املاليـة نتيجـة للتغييـر فـي أسـعار الفائـدة .ولـذا فـإن قيمـة الوراق املاليـة وأسـهم
الشركات يمكن أن تتأثر بشكل إيجابي أو سلبي بتقلبات أسعار الفائدة.
مخاطر السيولة :
خطر السيولة هو خطر تكبد صـندوق اإلسـتثمار خسـارة ماليـة نتيجـة اضـطرار مـدير الصـندوق لتسـييل اإلسـتثمارات لتـأمين
السيولة الكافية للوفاء بالتزاماته التعاقدية ،أو نتيجة لإلستثمار في أسواق أو أسهم شركات منخفضة السيولة.
مخاطر التقلبات املحتملة في سوق األسهم :
يستثمر الصندوق بصورة أساسية في السهم املتداولة والتي تتعـرض ملخـاطر التذبـذب السـعري ومخـاطر السـوق ،حيـث أن
اإلس ــتثمارات ف ــي الس ــهم بطبيعته ــا تعتب ــر اس ــتثمارات عالي ــة املخ ــاطر إل ــى جان ــب إمكاني ــة ح ــدو هب ــوط مف ــا ف ــي قيمته ــا
ً
واحتمال خسارة جزء من رأس املال .وبالتالي يتأثر سعر وحدة الصندوق بهذا الهبوط أو التذبذب سلبا.
مخاطر اإلعتماد على موظفي مدير الصندوق :
يعتمد نجاح استثمار أصول الصندوق بدرجة كبيرة على مهارات وخبرات املوظفين املحتـرفين العـاملين لـدى مـدير الصـندو،
إضافة إلى عوامل أخرى .وال يمكن إعطاء أي تأكيد بشأن استمرار أي من هؤالء املوظفين فـي وظيفتـه الحاليـة أو فـي العمـل
لدى مدير الصندوق .وبالتالي قد يؤثر ذلك على أداء الصندوق بشكل سلبي أو إيجابي.
مخاطر تضارب املصالح :
يـزاول مـدير الصـندوق مجموعـة مـن النشـطة التـي تتضــمن اسـتثمارات ماليـة وخـدمات استشـارية .وقـد تنشـأ هنـاك حــاالت
تتضــارب فيهــا مصــالح مــدير الصــندوق مــع مصــالح الصــندوق .وســيقوم مــدير الصــندوق باإلفصــاح عــن أي تضــارب إن وجــد
كما أنه سيبذل جهده ملعالجة أي تضارب في املصالح ملا يحقق مصلحة مالك الوحدات.
ُ
املخاطر املتعلقة باملصدر :
وه ــي مخـ ــاطر التغييـ ــر فـ ــي الوض ــاع املاليـ ــة ُ
للمصـ ــدر نتيجـ ــة لتغيـ ـرات فـ ــي اإلدارة أو املنتجـ ــات والخـ ــدمات مم ــا قـ ــد يـ ــؤدي إلـ ــى
ُ
انخفاض في قيمة أسهمه ،وبالتالي التأثير بشكل سلبي على سعر وحدة الصندوق املستثمر في أسهم املصدر.
املخاطر املتعلقة باألنظمة واللوائح :
قد ينتج اتخاذ بعض اإلجراءات التي قد تؤثر بحال من الحوال على أداء الصندوق في حال تغيير النظمـة واللـوائح الحاليـة
واملعتمدة لعمل هذا الصندوق.
مخاطر العائد :
قـد ال يســتطيع الصـندوق مواصــلة توزيــع الـدخل علــى مــالك الوحـدات بــنفس النسـب الســابقة بسـ ب التغيـرات فــي سياســة
توزع الرباح في الشركات التي يستثمر فيها الصندوق.
12

مخاطر التقنية :
يعتمد مدير الصندوق فـي إدارة الصـندوق وحفـت أصـول العمـالء علـى اسـتخدام التقنيـة مـن خـالل أنظمـة املعلومـات لديـه
والتي قد تتعرض لي عطل جزئي أو كلي خار عن إرادة مدير الصـندوق مـع وجـود أنظمـة الحمايـة .وبالتـالي قـد يـؤدي ذلـك
إلى تأخير في بعض عمليات مدير الصندوق والتأثير بشكل سلبي.

مخاطر الضريبة والزكاة :
قــد يتحمــل مــالكو الوحــدات آثــار ضــري ية مترتبــه علــى اإلشــتراك أو التملــك أو اإلســترداد أو التحويــل أو بيــع وحــدات بموجــب
ً
ً
القوانين السارية في البلدان التي يحملون جنسيتها أو رخصة اإلقامة فيها أو تعتبر محل إقامة عادية لهم أو موطنـا مختـارا.
ويتحمـل مــالكو الوحــدات مســؤولية دفــع الضــريبة إن وجــدت علــى اســتثماراتهم فــي الصــندوق أو علــى أي زيــادة فــي رأس املــال
الناشــئة عنهــا .كم ـا أن دفــع الزكــاة مســؤولية حصــرية علــى مــالكي الوحــدات .ســيتم تطبيــق ضــريبة القيمــة املضــافة حســب
الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة الصادرة عن هيئة الزكاة والدخل.
مخاطر املتابعة :
يســتى الصــندوق إلــى توزيــع أربــاح علــى املشــتركين وتحقيــق أربــاح رأســمالية علــى املــدى الطويــل ،وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإن
قــدرة الصــندوق علــى أداء ذلــك مــرتبط باملصــاريف اإلداريــة والتشــغيلية التــي يتحملهــا الصــندوق .تلــك املصــاريف تتــأثر بعــدة
عوامــل منهــا جــم الصــندوق وتركي تــه وخبــرة ومهــارة مــدير الصــندوق و جــم اإلشــتراكات واإلســتردادات .وبالتــالي يمكــن أن
ي ــؤدي ذل ــك إلـ ــى ارتف ــاع جـ ــم املص ــاريف الت ــي قـ ــد ت ــؤثر علـ ــى ق ــدرة م ــدير الصـ ــندوق ف ــي تحقيـ ــق أداء مق ــارب لداء مؤشـ ــر
استرشادي يحتوي على نفس السهم التي يحتويها الصندوق.
()5

آلية تقييم املخاطر.
يتبع مدير الصندوق آلية داخلية لتقويم املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق.

()6

الفئة املستهدفة لالستثمار في الصندوق.
يمكن لألفراد واملؤسسات والجهات الحكومية وغيرها من القطاعات االستفادة من االستثمار فـي الصـندوق علـى أن يتوافـق
ذلك مع أهدافها االستثمارية ومدى تحملها للمخاطر املرتبطة باالستثمار.

()7

قيود حدود اإلستثمار:
إن صــندوق كســب للتوزيعــات ملتــزم مــن خــالل إدارتــه لصــندوق اإلســتثمار بــالقيود والحــدود التــي تفرضــها الئحــة صــناديق
اإلستثمار وشروط وأحكام الصندوق .

()8

العملة:
الوح ــدة النقدي ــة لتع ــامالت الص ـ ـ ـندوق ه ــي الري ــال الس ــعودي فق ــط .وإذا ت ــم س ــداد قيم ــة الوح ــدات بعمل ــة خ ــالف الري ــال
الســعودي ،فســوف يــتم تحويــل عملــة الس ــداد إلــى الريــال الســعودي بســعر الصــرف الس ــائد لــدى البنــك املســتلم فــي ذل ــك
ً
الوقت .ويصبح الشراء نافذا عند تحويل املبالغ إلى الريال السعودي.
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()9

مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:
(أ)

تفاصيل جميع املدفوعات من اصول الصندوق وطريقة احتسابها:
يتحمل الصندوق جميع الرسوم واملصاريف املذكورة ادناه ويتحملها تبعا لذلك املشتركون "مالكي الوحدات" وهي كالتالي:


رسببوم االدارة :تحتس ــب رس ــوم االدارة عل ــى اس ــاس  %1.75س ــنويا م ــن ص ــافي اص ــول الص ــندوق .وي ــتم دف ــع الرس ــوم
املستحقة كل شهر ملدير الصندوق.
رسوم الحفظ :تحتسب الحفت نسبه  %0.04من جم الصـندوق وبحـد ادنـى  37,500ريـال سـنويا تحسـب بشـكل
يومي وتدفع بشكل ربع سنوي
ً
اتع بباب املحاس ببب الق ببانوني :سيحص ــل املحاس ــب الق ــانوني عل ــى مبل ــغ مقط ــوع ق ــدره 25,000ري ــال س ــعودي س ــنويا.
وستقسم الرسوم تناس يا على عدد ايام السنه وتدفع سنويا.
ً
ً
مصباريف اعببداد املؤشببر االسترشببادي :بحــد اقصـ ى  22,500ريــال ســنويا تحســب يوميــا وتــدفع نهايــة كــل ســنة ماليــة
للصندوق.
مصباريف التمويبل :فـي حـال وجـود مصـاريف تمويـل فعليـة ومباشـرة للصـندوق خـالل السـنة (حسـب السـعر السـائد
فــي الســوق) وبشــرط ان ال يتجــاوز تمويــل الصــندوق نســبة  %10مــن صــافي فيمــة اصــوله ,وبعــد اخــذ موافقــة اللجنــة
الشرعية على التمويل.



مكافباه اعضباء اللجنببة الشبرعية :سيحصــل اعضـاء اللجنــة الشـرعية مجتمعــين علـى مكافــاه سـنوية قــدرها 10,000
رياال وستوزع الرسوم املستحقة على الصندوق بشكل تناسبي على ايام السنة ,ويتم دفـع الرسـوم املسـتحقة بشـكل
ربع سنوي العضاء اللجنة الشرعية ً.
مكافببات اعضبباء مجلببس االدارة :تكــون املكافــات املاليــة العضــاء مجلــس ادارة الصــندوق علــى النحــو التــالي :مكافــأة
سنوية بقيمة ( 20,000ريال) وهي لألعضاء املستقلين .لن يتقاضـ ى أعضـاء مجلـس ادارة الصـندوق مـن املـوظفين فـي
الشــركة اي مكافــات او بــدالت نظيــر عضــويتهم فــي مجلــس ادارة الصــندوق .تــوزع الرســوم املســتحقة علــى الصــندوق
بشكل تناسبي على ايام السنة ,ويتم دفع الرسوم الفعلية العضاء مجلس االدارة املستقلين كل سنة.



الرسببوم الرقابيببة :دفــع مبلــغ مقطــوع وقــدره  7,500ريــال ســعودي ســنويا .وستقســم الرســوم تناسـ يا علــى عــدد ايــام
السنة ,ويتم دفع الرسوم املستحقة كل  12شهر.
رسوم نشر املعلومات على موقع تداول :دفع مبلـغ مقطـوع وقـدره  5,000ريـال سـعودي سـنويا لقـاء نشـر املعلومـات
على موقع تداول .وستقسم الرسوم تناس يا على عدد ايام السنة ,ويتم دفع الرسوم املستحقة كل  12شهر.



رسوم االشتراك :رسوم اإلشتراك  %1.75بحد أقص ى.
ً
رسببوم االسببترداد املبكببر %0.50 :كحــد أقص ـ ى عنــد اإلســترداد فــي أي وقــت قبــل مــرور  30يومــا أو أقــل مــن تــاريخ أي
ً
ً
ً
سواء كان أوليا أو إضافيا.
إشتراك
مص بباريف التعام ببل :يتحم ــل الص ــندوق جمي ــع مص ــاريف ورس ــوم التعام ــل املتعلق ــة ب ــالبيع والش ـراء أو اإلكتت ــاب ف ــي
السهم السعودية وسيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف في ملخص اإلفصاح املالي في نهاية السنة.



رسوم الضريبة القيمة املضافة  :سيتم تطبيقها حسب الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة املضافة ،كما ان جميع
الرسوم واالتعاب و املصاريف بموجب الشروط و االحكام الصندوق خاضعه لضريبة القيمة املضافة وسوف يقـوم
مدير الصندوق بعملية احتساب نسبة الضريبة املستحقة وسداد الضريبة الى هيئة الزكاة و الدخل.













(ب)

آلية حساب األتعاب واملصاريف
نوع الرسوم واملصاريف
رسوم اإلدارة

طريقة احتسابها
تحتسب بشكل يومي من إجمالي قيمة اصول الصندوق وتدفع بشكل شهري.
(إجمالي الصول xالنس ية املئوية).
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تحسب بشكل يومي من إجمالي قيمة أصول الصندوق وتدفع بشكل ربع سنوية
ً
تحسب بشكل يومي وتدفع سنويا

رسوم الحفت
أتعاب املحاسب القانوني

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

تحسب بشكل يومي وتدفع ربع سنوية
ً
تحسب بشكل يومي وتدفع سنويا.
ً
تحسب بشكل يومي وتدفع سنويا

مكافأة اللجنة الشرعية

رسوم نشر معلومات موقع تداول

تحسب بشكل يومي وتدفع سنويا

مصاريف التعامل:

سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف في ملخص اإلفصاح املالي في نهاية السنة

الرسوم الرقابية

(ج)

جدول افتراض ي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق على مستوى
الصندوق ومالك الوحدة خالل عمر الصندوق ،على أن يشمل نسبى التكاليف التكررة والغير متكررة :
الجــدول التــالي يوضــح مثــال افتراض ـ ي وتوضــيمي الســتثمار عميــل فــي الصــندوق بمبلــغ  100,000ريــال ســعودي لــم
تتغير طوال السنة ،وبافتراض أن جم الصندوق في تلك الفتـرة هـو  10,000,000ريـال سـعودي ولـم تتغيـر طـوال
السنة ،وعلى افتراض أن يحقق الصندوق عائد  %10عائد سنوي على االستثمار الجدول التالي :
قيمة الرسوم من اجمالي

نوع الرسوم

نسبة الرسوم من اجمالي قيمة االصول

رسوم االشتراك

%1.75

1,750

رسوم اإلدارة

%1.75

1,750

رسوم الحفت

%0.5

500

مجموع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 20,000ريال سنويا للصندوق ()%0.2

200

أتعاب املحاسب القانوني

 25,000ريال سنويا للصندوق ()%0.15

250

مكافأة اللجنة الشرعية

 10,000ريال سنويا للصندوق ()%0.1

100

مصاريف إعداد مؤشر استرشادي

22,500ريال سنويا للصندوق ()%0.225

225

الرسوم الرقابية
رسوم نشر معلومات الصندوق على
موقع تداول

%0.0500

 7500ريال سنويا للصندوق
()%0.075
 5000ريال سنويا للصندوق
()%0.05

50.00
مصاريف أخرى (نسبة افتراضية
إجمالي الرسوم السنوية
العائد االفتراض ي  +%10رأس املال
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قيمة االصول

75

50

%0.0001

0.1

%3.925

4,675

 + %10رأس املال

110,000

110.000
 + 10راس املالي – اجمالي الرسوم

صافي االستثمار االفتراض ي


السنوية

105,325

العائد املذكور أعاله هو عائد افتراض ي كمثال توضيمي فقط ،وال يعني إطالقا أن الصندوق سوف يحقق هذا العائد أو أي عائد أخر.

تفاصبيل مقاببل الصبفقات املفروضبة علبى االشبتراك واالسببترداد ونقبل امللكيبة التبي يبدفعها مبالكو الوحببدات،
(د)
وطريقة احتساب ذلك املقابل.:
نوع الرسوم واملصاريف
رسوم االشتراك
رسوم االسترداد املبكر

التوضيح
 %1.75بحد اقص ى
ً
 %0.50كحــد أقص ـ ى عن ــد اإلســترداد فــي أي وق ــت قبــل مــرور  30يوم ــا أو أقــل مــن ت ــاريخ أي
ً
ً
ً
سواء كان أوليا أو إضافيا.
إشتراك

شرح سياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات العموالت الخاصة واملعلومات املتعلقة بها:

(ه)

يق ــر العمي ــل ويواف ــق عل ــى أن ــه يج ــوز للش ــركة ال ــدخول ف ــي ترتيب ــات العمول ــة الخاص ــة ،بحي ــث تحص ــل بموجب ــه
الشــركة مــن وســيط عل ــى ســلع وخــدمات إضــافية إل ــى خــدمات تنفيــذ الصــفقات مقاب ــل العمولــة املدفوعــة عل ــى
الصفقات املوجهة من خالل ذلك الوسيط وفي هذه الحالة يتعين على الشركة التأكد مما يلي:
 أن يقدم الوسيط املعني إلى الشركة خدمة التنفيذ بأفضل الشروط.
 أن السلع أو الخدمات التي تحصل عليها الشركة يمكن اعتبارها بدرجة معقولة ملصالحة عمالء الشركة.
 أن مبل ــغ أي رس ــوم أو عمول ــة ي ــتم دفعه ــا إل ــى مق ــدم الس ــلع أو الخ ــدمات ه ــو مبل ــغ معق ــول ب ــالنظر إل ــى الظ ــروف
القائمة.

املعلومات املتعلقة بالزكاة و /أو الضريبة (إن وجدت):

(و)

س ــيتم تطبي ــق ض ــريبة القيم ــة املض ــافة حس ــب الالئح ــة التنفيذي ــة لض ــريبة القيم ــة الص ــادرة ع ــن هيئ ــة الزك ــاة و
الدخل.
أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق:

(ز)

رسوم اإلسترداد املبكر:


سيتم فرض رسوم استرداد مبكر على الصندوق:
ً
ً
ً
 %0.50كح ــد أقص ـ ى عن ــد اإلس ــترداد ف ــي أي وق ــت قب ــل م ــرور  30يوم ــا أو أق ــل م ــن ت ــاريخ أي إش ــتراك س ــواء ك ــان أولي ــا أو
ً
إضافيا.



ظروف فرض هذه الرسوم وأي ظروف يمكن فيها اإلعفاء عنها:
فــي حالــة طل ــب اســترداد مبــالغ أو وح ــدات لــم يمــض عل ــى اشــتراكها شــهر ،يس ــتوفي الصــندوق رســم اس ــترداد مبكــر بنس ــبة
ً
مــن "مبلــغ االســترداد" ،ويــتم إعفــاء املشــتركين مــن هــذه الرســوم عنــد احتفــاظهم بوحــداتهم بعــد مــرور  30يومــا أو أقــل مــن
ً
ً
ً
سواء كان أوليا أو إضافيا.
تاريخ أي إشتراك

%0.5
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(ح)

أساس حساب قيمة هذه الرسوم ،بما في ذلك حصر الوحدات موضوع اإلسترداد:
س ــيتم احتس ــاب قيم ــة الرس ــوم بض ــرب مبل ــغ االس ــترداد بقيم ــة الرس ــم ( )%0.5وس ــيتم تنفي ــذ طلب ــات االس ــترداد حس ــب
اسبقية الطلب.

مثال افتراض ي يوضح جميع الرسوم واملصاريف ومقابل الصفقات التي دفعبت مبن أصبول الصبندوق أو مبن
قبل مالك الوحدات على أساس عمله الصندوق:
الجــدول التــالي يوضــح مثــال افتراض ـ ي وتوضــيمي الســتثمار عميــل فــي الصــندوق بمبلــغ  100,000ريــال ســعودي لــم
تتغير طوال السنة ،وبافتراض أن جم الصندوق في تلك الفتـرة هـو  10,000,000ريـال سـعودي ولـم تتغيـر طـوال
السنة ،وعلى افتراض أن يحقق الصندوق عائد  %10عائد سنوي على االستثمار الجدول التالي :
نسبة الرسوم من اجمالي قيمة

قيمة الرسوم من اجمالي

االصول

قيمة االصول

رسوم االشتراك

%1.75

1,750

رسوم اإلدارة

%1.75

1,750

رسوم الحفت

%0.5

500

 20,000ريال سنويا للصندوق ()%0.2

200

نوع الرسوم

مجموع مكافأة أعضاء مجلس
اإلدارة
أتعاب املحاسب القانوني
مكافأة اللجنة الشرعية
مصاريف إعداد مؤشر استرشادي

الرسوم الرقابية
رسوم نشر معلومات الصندوق على
موقع تداول

%0.0500

 25,000ريال سنويا للصندوق
()%0.250
 10,000ريال سنويا للصندوق ()%0.1
 22,500ريال سنويا للصندوق
()%0.225
 7500ريال سنويا للصندوق
()%0.075
 5000ريال سنويا للصندوق
()%0.05

50.00
مصاريف أخرى (نسبة افتراضية)

%0.0001
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250
100
225

75

50

0.1

إجمالي الرسوم السنوية
العائد االفتراض ي  +%10رأس املال
110.000
صافي االستثمار االفتراض ي


()10

%3.925

4,675

 + %10رأس املال

110,000

 + 10راس املالي – اجمالي الرسوم
السنوية

105,325

العائد املذكور أعاله هو عائد افتراض ي كمثال توضيمي فقط ،وال يعني إطالقا أن الصندوق سوف يحقق هذا العائد أو أي عائد أخر.

التقييم والتسعير:
تفاصيل تقويم كل أصل يملكه الصندوق:

(أ)
o
o
o
o
o

(ب)

ً
يتم تحديد قيمة اصول الصندوق بناءا على التالي:
ي ــتم تق ــويم الوراق املالي ــة املدرج ــة ف ــي الس ــوق حس ــب س ــعر اإلغ ــالق ف ــي ي ــوم التعام ــل مض ــاف إليه ــا الرب ــاح املس ــتحقة (إن
وجدت).
يتم تقويم أسهم اإلصدارات الولية بناءا على سعر اإلكتتاب في الفترة التي تسبق تاريخ إدرا السهم في السوق.
يتم تقييم حقوق الولية حسب سعر اإلغالق في يوم التعامل.
يتم تقويم الصناديق اإلستثمارية استنادا إلى اخر سعر وحدة معلن عند إغالق السوق السعودي ليوم التقويم.
يــتم حســاب ســعر الوحــدة بقســمة صــافي قيمــة اصــول الصــندوق بعــد خصــم الرســوم واملصــاريف الثابتــة ومــن ثــم خصــم
املصاريف و الرسوم املتغيرة املستحقة على إجمالي عدد الوحدات القائمة في ذلك اليوم.

عدد نقاط التقويم وتكرارها:
يتم تقويم أصول الصندوق يومي الحد والثالثاء من كل اسبوع.

(ج)
o
o
o

o

(د)

االجراءات التي يتم اتخاذها في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير:
في حال تقويم أصل من أصول الصـندوق بشـكل خـاطو أو حسـاب سـعر وحـدة بشـكل خـاطو يقـوم مـدير الصـندوق بتوثيـق
ذلك.
يقــوم مــدير الصــندوق بتعــويض مــالكي الصــندوق املتضــررين (بمــا فــي ذلــك مــالكي الوحــدات الســابقين) عــن جميــع أخطــاء
التقويم أو التسعير دون تأخير.
يقوم مدير الصندوق بإبالغ الهيئة فور وقوع أي خطأ في التقويم أو التسعير بمـا يـؤثر علـى سـعر الوحـدة مـا نسـ ته  %0.5أو
أكهــر مــن ســعر الوحــدة ،كمــا يــتم اإلفصــاح عــن ذلــك فــي املوقــع اإللكترونــي للشــركة وفــي املوقــع اإللكترونــي للســوق املاليــة
ً
(تـداول) ،باإلضــافة إلـى أنــه يجــب اإلشـارة إلــى ذلــك فـي تقــارير الصــندوق التـي يعــدها مــدير الصـندوق وفقــا للمـادة (  )76مــن
الئحة صناديق اإلستثمار.
ً
يقوم مدير الصندوق بتقديم التقارير املطلوبة للهيئة وذلك وفقا للمـادة (  )77مـن الئحـة صـناديق اإلسـتثمار وتشـتمل هـذه
التقارير على ملخص بجميع أخطاء التقويم والتسعير.

طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات اإلشتراك واإلسترداد:
يــتم احتســاب اســعار االشــتراك واالســترداد بنــاءا علــى ســعر الوحــدة فــي يــوم التعامــل ذي العالقــة وفــق الطريقــة املــذكورة
أدناه ،كما يجوز ملدير الصندوق تأخير عملية التقويم في حال وجود أي ظروف استثنائية مثـل ) وجـود أعطـال فـي النظـام
املستخدم في عملية حساب تقـويم االصـول أو عـدم وجـود تـداوالت كافيـة تسـمح بتغييـر سـعر السـهم (قـد تـؤثر علـى عمليـة
التقويم أو تحديد قيمة اصول الصندوق وسيتم الرجوع إلى مجلس إدارة الصندوق للحصول على املوافقة.

طريقة احتساب سعر الوحدة:
يـتم احتسـاب ســعر الوحـدة بقســمة صـافي قيمـة أصــول الصـندوق بعــد خصـم املصـاريف والرســوم الثابتـة ومــن ثـم خصــم
املصاريف والرسوم املتغيرة املستحقة على إجمالي الوحدات القائمة في ذلك اليوم.
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(ه)

مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها:
ســيقوم مــدير الصــندوق بتحــديث صــافي قيمــة اصــول الصــندوق وإعــالن ســعر الوحــدة قبــل ظهــر يــوم التعامــل التــالي ليــوم
التق ـ ــويم عب ـ ــر املوق ـ ــع اإللكترون ـ ــي مل ـ ــدير الص ـ ــندوق  www.kasbcapital.saواملوق ـ ــع الرس ـ ــةي للس ـ ــوق املالي ـ ــة الس ـ ــعودية
www.tadawul.com.sa

()11

التعامالت :
تفاصيل الطرح األولى:

(أ)


تاريخ البدء واملدة :تاريخ البدء2014/02/20 :ماملوافق1435/04/20ه.



الطببرح األولببى :ســيكون ســعر الوحــدة عنــد التأســيس هــو ( 10ريــال ســعودي) وقــد يــتم اســتثمار جميــع المــوال
املحص ــلة خ ــالل فت ــرة الط ــرح الول ــى إم ــا ف ــي ودائ ــع قص ــيرة الج ــل (أق ــل م ــن  3أش ــهر) ل ــدى البن ــوك املحلي ــة أو
ً
ً
صـ ــناديق أسـ ــواق النقـ ــد املقيمـ ــة بالريـ ــال السـ ــعودي واملنخفضـ ــة املخـ ــاطرة واملطروحـ ــة وحـ ــداتها طرحـ ــا عامـ ــا
ومرخص ــة م ــن قب ــل الهيئ ــة عل ــى أن تك ــون متوافق ــة م ــع الض ــوابط الش ــرعية وذات مخ ــاطر منخفض ــة وس ــيكون
الحد الدنى لالشتراك خالل فترة الطـرح الولـى هـو ( 1,000الـف) ريـال سـعودي ،وسـيبدأ عمـل الصـندوق فـور
نهاية الطرح الولى.

(ب)

التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد:
 أي ببام قب ببول االش ببتراك :يمك ــن االش ــتراك ف ــي الص ــندوق م ــرتين ف ــي االس ــبوع ك ــل ي ــومي أح ــد وثالث ــاء.
ويقبل االشتراك في الصندوق بعد تقديم طلب االشتراك ودفع كامل قيمـة االشـتراك قبـل الثانيـة
ً
عشــرة ظه ـرا بتوقيــت اململكــة مــن أخــر يــوم قبــل يــومي االحــد والثالثــاء مــن كــل أســبوع ،وســيكون
االشتراك بسعر الوحدة إلغالق يوم التعامل التالي.
 أي ببام قب ببول االس ببترداد :يمك ــن االس ــترداد م ــن الص ــندوق م ــرتين ف ــي االس ــبوع ويقب ــل االس ــترداد م ــن
ً
الصندوق بعد تقديم طلب االسترداد قبل الثانية عشرة ظهرا بتوقيت اململكـة مـن آخـر يـوم عمـل
قبــل يــومي الحــد والثالثــاء مــن كــل اســبوع ،و ســيكون االســترداد بســعر الوحــدة إلغــالق آخــر يــوم
تعامل تالي.

(ج)

إجراءات االشتراك واالسترداد:
 إجراءات االشتراك :عند االشتراك في الصندوق يقوم العميل بتعبئة نموذ اشـتراك إضـافة إلـى
توقيع الشروط والحكام وتقديمها إلى مدير الصندوق.
 إج ببراءات االس ببترداد :عن ــد طل ــب املش ــترك اس ــترداد ك ــل أو بع ــض قيم ــة وحدات ــه ،يق ــوم املش ــترك
بتعبئة نموذ طلب االسترداد ويقدمه إلى مدير الصندوق.
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(د)

قيود التعامل في وحدات الصندوق:
يــتم تنفيــذ جميــع االشــتراكات املســتلمة واملقبولــة حســب املواعيــد املوضــحة فــي الفقــرة (ب) مــن املــادة
( )11مــن ه ــذه الش ــروط واالحك ــام بن ــاءا علــى س ــعر الوح ــدة لغ ــالق ي ــوم التعامــل الت ــالي .وف ــي ح ــال ت ــم
استالم الطلب بعد املوعد النهائي سيتم احتسابه في يوم التعامل بعد القادم من يوم اسـتالم الطلـب.
بينمــا يــتم تنفيــذ جميــع االســتردادات املســتلمة واملقبولــة حســب املواعيــد املوضــحة فــي الفقــرة (ب) مــن
املــادة  11م ــن هــذه الش ــروط واالحك ــام بنــاءا عل ــى ســعر الوح ــدة لغ ــالق يــوم التعام ــل مــن اخ ــر الش ــهر
القادم .وفي حال تم استالم الطلب بعد املوعد النهائي سـيتم احتسـابه بنـاءا علـى سـعر الوحـدة لغـالق
يوم التعامل من اخر الشهر بعد القادم من استالم الطلب.

(ه)

الحاالت التى يؤجل معها التعامل في الوحدات او يعلق ,واالجراءات املتبعة في تلك الحاالت:
()1

تأجي ببل عملي ببات االس ببترداد :يج ــوز مل ــدير الص ــندوق تأجي ــل تلبي ــة اي طل ــب اس ــترداد م ــن ص ــندوق
االستثمار في الحاالت االتية:


اذا بلغ اجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد ملالكي الوحدات في اي يوم تعامـل ( )%10او اكهـر
من صافي قيمة اصول الصندوق.

 س ــيتم تنفي ــذ طلب ــات االس ــترداد ف ــي اق ــرب ي ــوم تعام ــل الح ــق ممك ــن ,كم ــا س ــيتم التعام ــل م ــع
طلبات االسترداد املؤجلة بالنسبة والتناسب بحسب تاريخ و وقت الورود ,وسيتم تحويـل مبلـغ
االسترداد الى حساب املشترك في اقرب فرصة ممكنة.
رفض االشتراك :يحق ملـدير الصـندوق رفـض اي طلـب اشـتراك فـي الصـندوق فـي حـال عـدم تطبيـق
() 2
املش ـ ـ ـ ـترك لنظمــة ولــوائح الهيئــة .ويــتم ارجــاع قيمــة االشــتراك الــى حســاب العميــل خــالل ثالثــة ايــام
عمل من تاريخ تقديم قيمة االشتراك.
االجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل:
االحكــام املنظمــة لتأجيــل عمليــات االســترداد تخضــع الــى املــادة  66مــن الئحــة صــناديق االســتثمار الصــادرة مــن
هيئة السوق املالية.

(و)

االحكام املنظمة لنقل ملكية الوحدات الى مستثمرين اخرين:

(ز)

االحكام املنظمة هي االحكـام التابعـة لنظـام هيئـة السـ ـ ـ ـوق املاليـة الس ـ ـ ـعودية ولوائحهـا التنفيذيـة واالنظمـ ـ ـة واللـوائح
االخرى ذات العالقة املطبقة في اململكة العربية السعودية.

اقل عدد للوحدات او قيمتها يجب ان يتملكها مالك الوحدات او يبيعها او يستردها:

(ح)

(ط)



الحد االدنى للملكية 0 :ريال.



الحد االدنى لالشتراك 5,000 :ريال.



الحد االدنى لالشتراك االضافي 2,500 :ريال.



الحد االدنى لالسترداد 5,000 :ريال.

الحد االدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه ,ومدى تأثير عدم الوصول الى ذلك الحد
االدنى في الصندوق:

ال يوج ــد ح ــد ادن ــى ين ــوي م ــدير الص ــندوق جمع ــه وتخض ــع ه ــذه امل ــادة ب ــاي ح ــال م ــن االح ــوال ال ــى الئح ــة الص ــناديق
االستثمارية وتعليمات الهيئة في هذا الخصوص.

()12

سياسة التوزيع:
(أ)

سياسة توزيع الدخل واالرباح:
ويهدف الصندوق إلى توزيع نسبة  %100من الرباح املستلمة على مالكي الوحدات في الصندوق مرتان في
السن ـ ـ ـة.
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(ب)

التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع:
خالل خمسة ايام عمل من نهاية شهر ابريل و اكتوبر من كل عام على ان تكون احقية التوزيعات على حاملي
الوحدات في الصندوق في اول يوم تقييم في كل من شهري ابريل (لتوزيعات شهر ابريل) واكتوبر (لتوزيعات
شهر اكتوبر) ,باالضافة الى اشتراط ان يكون املشترك ايضا متواجدا في الصندوق يوم التوزيع وتحويل

االرباح.

كيفية دفع التوزيعات:

(ج)

ويهدف الصندوق إلى توزيع نسبة  %100من الرباح املستلمة على مالكي الوحدات في الصندوق يوم التوزيع مرتان في
السنة وذلك خالل خمسة ايام عمل من نهاية شهر ابريل و اكتوبر من كل عام على ان تكون احقية التوزيعات على
حاملي الوحدات في الصندوق في اول يوم تقييم في كل من شهري ابريل (لتوزيعات شهر ابريل) واكتوبر (لتوزيعات شهر
اكتوبر) ,باالضافة الى اشتراط ان يكون املشترك ايضا متواجدا في الصندوق يوم التوزيع وتحويل االرباح .باإلضافة إلى
تحقيق عوائد إيجابية خالل مدة طويلة الجل يمكن خاللها أن يتفاوت سعر وحدة الصندوق .وذلك من خالل
ً
االستثمار فقط في أسهم الشركات السعودية واالسواق الخليجية التي توزع ارباحا على مساهميها و املدرجة في السوق السعودي
واالسواق الخليجية وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية .سيقوم مدير الصندوق بإدارته بطريقة نشطة وذلك عن طريق انتقاء
ً
ً
وشراء أسهم الشركات التي توزع ارباحا او املتوقع لها أن توزع ارباحا على مساهميها وتوزيع أصوله بحسب السياسة التي يراها
مناسبة لتحقيق أهداف الصندوق .كما يهدف الصندوق إلى تحقيق ارباح رأسمالية.

()13

تقديم التقارير الى مالكي الوحدات:
املعلومة املتعلقة بالتقارير املالية ,بما في ذلك الفترات املالية االولية والسنوية:

(أ)






(ب)

س ــيقوم م ــدير الص ــندوق باع ــداد التق ــارير الس ــنوية (بم ــا ف ــي ذل ــك الق ــوائم املالي ــة الس ــنوية املراجع ــة) والتق ــارير الس ــنوية
املــوجزة والتقــارير االوليــة وفقــا ملتطلبــات امللحــق رقــم ( )3وامللحــق ( )4مــن الئحــة صــناديق االســتثمار .ويجــب علــى مــدير
الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون اي مقابل.
سوف تتاح التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجـاوز ( )70يومـا مـن نهايـة فتـرة التفريـر وذلـك فـي االمـاكن وبالوسـائل
املحددة في الفقرة (ب) من املادة ( )13من الشروط واالحكام.
تعد التقارير االولية وتتاح للجمهور خالل ( )35يوما من نهاية فترة التقرير وذلك في االمكان وبالوسائل املحددة فـي الفقـرة
(ب) من املادة (  )13من الشروط واالحكام.
سيقوم مدير الصندوق باتاحة تقارير للمشتركين تتضمن املعلومات االتية:
 oصافي قيمة اصول وحدات الصندوق.
 oعدد وحدات الصندوق التى يملكها املشترك وصافي قيمتها.
 oسجل بالصفقات التى نفذها املشترك خالل ( )15يوما من كل صفقة.
 oيرسل مدير الصندوق بيان سـنوي الـى مـالكي الوحـدات (بمـا فـي ذلـك اي شـخص تملـك الوحـدات خـالل السـنة
املعــد فــي شــأنها البيــان) يلخــص صــفقات فــي وحــدات الصــندوق العــام علــى مــدار الســنة املاليــة خــالل ( )30يومــا
مــن نهايــة الســنة املاليــة ,ويجــب ان يحتــوي هــذا البيــان االربــاح املوزعــة (إن وجــدت) واجمــالي مقابــل الخــدمات
واملصاريف واالتعاب املخصومة من مالك الوحدات والواردة في شروط واحكـام الصـندوق ومـذكرة املعلومـات,
باالضافة الى تفاصيل لجميع مخالفات قيود االستثمار املنصوص عليها في الئحة صـناديق االسـتثمار فـي شـروط
واحكام الصندوق او مذكرة املعلومات.

اماكن ووسائل اتاحة تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق:
سيتم ارسال التقارير على العنوان البريدي و/او البريد االلكتروني و/او الفـاكس كمـا هـو مبـين فـي نمـوذ فـتح الحسـاب اال
اذا تــم اشــعار مــدير الصــندوق بــاي تغييــر فــي العنــوان .ويجــب اخطــار مــدير الصــندوق بــاي اخطــاء خــالل ســتين ( )60يومــا
تقويميا من اصدار تلك التقارير وبعد ذلك تصبح التقارير الصـادرة عـن مـدير الصـندوق نهائيـة وحاسـمة .كمـا سـيتم تـوفير
هذه التقارير على موقع مدير الصندوق االلكتروني  www.kasbcapital.saوموقع تداول .www.tadawul.com.sa
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وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية السنوية:

(ج)

س ــيتم اط ــالع م ــالكي وح ــدات الصـ ــندوق والعم ــالء املحتمل ــين بالتق ــارير الس ــنوية (بمـ ــا ف ــي ذل ــك الق ــوائم املالي ــة الس ــنوية
املراجعــة) مجانــا وذلــك بنش ــرها خــالل مــدة ال تتجــاوز ( )70يوم ــا مــن نهايــة فتــرة التقري ــر فــي املوقــع االلكترون ــي
الخاص بمدير الصندوق  www.kasbcapital.saواملوقع االلكتروني لتداول  www.tadawul.com.saأو عن طريـق البريـد
في حال طلبها.

يقر مدير الصندوق بتوفير قوائم مالية مراجعة في نهاية السنة املالية للصندوق في  31ديسمبر.

(د)
()14

سجل مالكي الوحدات:
يلتزم مدير الصندوق باعداد سجل محدث ملالكي الوحدات وحفظه في اململكة.
ي ببتم اتاح ببة ملخ ببص ل ببجل م ببالكي الوح ببدات يظه ببر في ببه جمي ببع املعلوم ببات املرتبط ببة بمال ببك الوح ببدات املعن بي
فق ببط ب ببدون مقاب ببل عن ببد الطل ببب ع ببن طري ببق مشب ب ب بغل الص ب ب بندوق (ش ببركة كس ببب املالي ببة) م ببن خ ببالل وس ببائل
التواصل املوضحة في الشروط واالحكام.

(أ)
(ب)

()15

اجتماع مالكي الوحدات:
الظروف التي يدعي فيها الى عقد اجتماع ملالكي الوحدات:

(أ)


يجوز ملدير الصندوق الدعوه لعقد اجتماع ملالكي الوحدات بمبادرة منه.
يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل ( )10ايام من تسلم طلب كتابي من امين الحفت.



ي ــدعو م ــدير الص ــندوق الجتم ــاع م ــالكي الوح ــدات خ ــالل ( ) 10اي ــام م ــن تس ــلم طل ــب كت ــابي م ــن مال ــك او اكه ــر م ــن م ــالكي
الوحدات الذين يملكون مجتمعين او منفردين  %25على االقل من قيمة وحدات الصندوق.



اجراءات الدعوة الى عقد اجتماع ملالكي الوحدات:

(ب)





تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك في موقع االلكتروني ملـدير الصـندوق واملوقـع االلكترونـي لتـداول.
و بإرسـال اشـعار كتـابي الـى جميـع مـالكي الوحـدات وامـين الحفـت قبـل عشـرة ايـام علـى االقـل مـن االجتمـاع وبمـدة ال تزيــد
عن ( )21يوما قبـل االجتمـاع .ويجـب ان يحـدد االعـالن واالشـعار تـاريخ االجتمـاع ومكانـه ووقتـه والقـرارات املقترحـة ,ويجـب
علـى مـدير الصـندوق حـال ارسـال اشـعارا الـى مــالكي الوحـدات بعقـد اي اجتمـاع ومكانـه ووقتـه والقـرارات املقترحـة ,ويجــب
على مدير الصندوق حال ارسال اشعارا الى مالكي الوحدات بعقد اي اجتماع ملالكي الوحدات ارسال نسخة الى الهيئة.
ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا اال اذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  %25على االقل من
قيمة وحدات الصندوق العام ما لم تحدد شروط واحكام الصندوق نسبة اعلى.
اذا لم يسـتوف النصـاب املوضـح فـي الفقـرة السـابقة ,فيجـب علـى مـدير الصـندوق الـدعوة الجتمـاع ثـان بـاإلعالن عـن ذلـك
فــي موقعــه االلكترونــي واملوقــع االلكترونــي للســوق وبإرســال اشــعار كتــابي الــى جميــع مــالكي الوحــدات وامــين الحفــت قبــل
موع ــد االجتم ــاع الث ــاني بم ــدة ال تق ــل ع ــن ( ) 5اي ــام .ويع ــد االجتم ــاع الث ــاني ص ــحيحا اي ــا كان ــت نس ــبة الوح ــدات املمثل ــة ف ــي
االجتماع.

طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات:

(ج)


طريقة تصويت مالكي الوحدات:
 oيجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.
 oيج ــوز لك ــل مال ــك وح ــدات االدالء بص ــوت واح ــد ف ــي اجتم ــاع م ــالكي الوح ــدات ع ــن ك ــل وح ــدة يمتلكه ــا وق ــت
االجتماع.
 oيجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قرارتهـا بواسـطة وسـائل التقنيـة
الحديثة وفقا للضوابط التى تضعها الهيئة

22



()16

 oيحق ملالك الوحدات وامين الحفت ان يستلم اشعار كتابي قبـل عشـرة ايـام علـى االقـل مـن االجتمـاع وبمـدة ال
تزيد عن ( )21يوما قبل االجتماع.
حقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات:
 يحق ملالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق املرتبطة بالوحدات بما في ذلك الحصول على موافقة
مالكي الوحدات في الصندوق على اي تغيرات تتطلب موافقتهم وفقا لالئحة صناديق االستثمار.

حقوق مالكي الوحدات:
قائمة بحقوق مالكي الوحدات :

(أ)


الحصول على نسخة حديثة من شروط واحكام الصندوق باللغة العربية بدون مقابل.
الحص ــول عل ــى تقري ــر يش ــتمل عل ــى ص ــافي قيم ــة اص ــول وح ــدات الص ــندوق ,وع ــدد الوح ــدات الت ــي يمتلكه ــا وص ــافي قيمته ــا
وسجل بجميع الصفقات يقدم خالل  15يوم من كل صفقة.
الحصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها.



االش ــعار ب ــاي تغيي ــر ف ــي ش ــروط واحك ــام الص ــندوق وارس ـ ال ملخ ــص به ــذا التغيي ــر قب ــل س ــريانه وفق ــا لن ــوع التغيي ــر وامل ــدة
املحددة في الئحة صناديق االستثمار.
االشعار باي تغير في مجلس ادارة الصندوق.



الحص ــول عل ــى نس ــخة محدث ــة م ــن ش ــروط واحك ــام الص ــندوق س ــنويا تظه ــر الرس ــوم واالتع ــاب الفعلي ــة ومعلوم ــات اداء
الصندوق عند طلبها.
االشعار برغبة مدير الصندوق بانهاء صندوق االسـتثمار قبـل االنهـاء بمـدة ال تقـل عـن ( )21يومـا تقويميـا بخـالف االحـدا
التى نصت عليها الشروط واالحكام عليها.



دفع عوائد االسترداد في االوقات املحددة لذلك.








الحصول على االجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوي عند طلبها من مدير الصندوق.

(ب)

سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت املرتبطة بأي أصول للصندوق العام الذي يديره:
بعــد التشــاور مــع مســؤول اللت ـزام  ،يوافــق مجلــس ادارة الصــندوق  ،علــى السياســات العامــة املرتبطــة يممارســة حقــوق
ً
التصــويت املمنوحــة للصــندوق علــى أســاس الوراق املاليــة التــي تتشــكل جــزءا مــن اصــول الصــندوق  ،وســوف يقــرر مــدير
الصــندوق  ،بنــاء علــى تقــديره الخــاص ،ممارســة او عــدم ممارســة اي حقــوق تصــويت ،بعــد التشــاور مــع مســؤول االلتـزام.
وسيتم تزويد مالكي الوحدات بهذه السياسة عند طلبهم.

()17

مسؤولية مالكي الوحدات:
فيم ــا ع ــدا خس ــارة مال ــك الوح ــدات الس ــتثماره ف ــي الص ــندوق او ج ــزء من ــه ,ال يك ــون مال ــك الوح ــدات مس ــؤوال ع ــن دي ــون والتزام ــات
الصندوق.

()18

خصائص الوحدات:
ينقسم الصندوق لوحدات متساوية في القيمة واملميزات والحقوق.

()19

التغييرات في شروط واحكام الصندوق:
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(أ)

االحكام املنظمة لتغيير شروط واحكام الصندوق واملوافقات واالشعارات املحددة بموجب الئحة صناديق
االستثمار:
تنقسـم االحكـام املنظمـة لتغييـر شـروط واحكـام الصـندوق الـى ثالثـة اقسـام وذلـك بنـاءا علـى نوعيـة املعلومـة املـراد تغييرهـا
وفقا لالئحة صناديق االستثمار (املادة  63 , 62 ,61على التوالى) كالتالي:


موافقة الهيئة ومالكي الوحدات على التغييرات االساسية:
 oيجـب علــى مـدير الصــندوق الحصــول علـى موافقــة مــالكي الوحـدات والهيئــة الشــرعية فـي الصــندوق املعنــي
على التغيير االساس ي املقترح من خالل قرار صندوق عادي.
ً
 oيجــب علــى مــدير الصــندوق بعــد الحصــول علــى موافقــة مــالكي الوحــدات والهيئــة الشــرعية وفقــا للفقــرة
السـ ــابقة مـ ــن هـ ــذه املـ ــادة ،الحص ــول عل ــى موافق ــة هيئ ــة الس ــوق املاليـ ــة عل ــى التغييـ ــر الساسـ ـ ي املقتـ ــرح
للصندوق العام.
 oيقصد بمصطلح "التغيير الساس ي" أيا من الحاالت اآلتية:
 التغيير املهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته.
 التغيير الذي يكون له تأثير في وضع املخاطر للصندوق العام أو طبيعته.
 اإلنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير للصندوق.
 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.
 oيح ــق مل ــالكي وح ــدات ص ــندوق ع ــام مفت ــوح اس ــترداد وح ــداتهم قب ــل س ــريان أي تغيي ــر مه ــم دون ف ــرض أي
رسوم استرداد (إن وجدت).

 إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات مهمة:
ً
 يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحـدات فـي الصـندوق املعنـي كتابيـا بـأي تغييـرات مهمـة مقترحـة
ً
لي صــندوق عــام يــديره مــدير الصــندوق ويجــب أال تقــل فتــرة اإلشــعار عــن  21يومــا قبــل اليــوم املحــدد مــن قبــل
مدير الصندوق لسريان هذا التغيير.
ً
 يقصــد "بــالتغيير املهــم" أي تغييــر ال يعــد تغيي ـرا أساســيا وفقــا لحكــام املــادة ( )62مــن الئحــة صــناديق اإلســتثمار
ومن شأن أن:
 oي ــؤدي ف ــي املعت ــاد إل ــى أن يعي ــد م ــالكي الوح ــدات النظ ــر ف ــي مش ــاركتهم ف ــي الص ــندوق الع ــام.يؤدي إل ــى زي ــادة
املـ ــدفوعات مـ ــن أصـ ــول الصـ ــندوق العـ ــام إلـ ــى مـ ــدير الصـ ــندوق أو أي عضـ ــو مـ ــن أعضـ ــاء مجلـ ــس إدارة
الصندوق أو أي تابع لي منهما.
 oيقدم نوعا جديدا من املدفوعات من أصول الصندوق العام أو.
 oيزيد بشكل جوهري أنواع املدفوعات تسدد من أصول الصندوق أو أي تابع لي منهما.
 oأي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.
 يحق ملالكي وحدات صندوق عام مفتوح استرداد وحـداتهم قبـل سـريان أي تغييـر مهـم دون فـرض أي رسـوم اسـترداد
(إن وجدت).
 إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات واجبة اإلشعار:
ً
 يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا بـأي تغييـرات واجبـة اإلشـعار فـي الصـندوق العـام
الذي يديره قبل ( )8أيام من سريان التغيير.
 يقص ــد "ب ــالتغيير واج ــب اإلش ــعار" أي تغيي ــر ال يق ــع ض ــمن أحك ــام امل ــادتين ( )62و ( (63م ــن الئح ــة ص ــناديق
اإلستثمار.

(ب)

اإلجراءات التي ستتبع لإلشعار عن أي تغييرات في الشروط و االحكام :
يشــعر مــدير الصــندوق مــالكي الوحــدات ويفصــح عــن تفاصــيل التغيي ـرات الساســية فــي املوقــع اإللكترونــي ملــدير
الصندوق املوقع اإللكتروني للسوق وذلك قبل ( )10أيام من سريان التغيير.
 oبيــان تفاصــيل التغيي ـرات الساس ـية فــي تقــارير الصــندوق العــام التــي يعــدها مــدير الصــندوق وفقــا للمــادة
( )76من الئحة صناديق اإلستثمار.
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o
o
o
o

اإلفصـاح عـن تفاصـيل التغييـرات املهمـة فـي املوقـع اإللكترونـي ملـدير الصـندوق واملوقـع اإللكترونـي للســوق
أو بالطريقة التي تحددها الهيئة وذلك قبل ( )10أيام من سريان التغيير.
بيان تفاصيل التغييرات املهمة في تقارير الصـندوق العـام التـي يعـدها مـدير الصـندوق وفقـا للمـادة ( ) 76
من الئحة صناديق اإلستثمار.
اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات واجبة اإلشعار في املوقع اإللكترونـي ملـدير الصـندوق واملوقـع اإللكترونـي
للسوق وذلك خالل ( )21يوما من سريان التغيير.
ً
بيان تفاصيل التغييرات واجبة اإلشعار في تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة
( (76من الئحة صناديق اإلستثمار.

إنهاء وتصفية صندوق االستثمار:

()20

الحب بباالت التب ببي تسب ببتوجب إنهب بباء صب ببندوق اإلس ب ببتثمار واإلجب ببراءات الخاصب ببة باإلنهب بباء ،بموجب ببب أحكب ببام الئح ب ببة
(أ)
اإلستثمار:
صناديق
قبل
للصندوق.

(ب)

ً
إذا رغــب مــدير الصــندوق فــي إنهــاء الصــندوق العــام ،فيجــب عليــه إشــعار الهيئــة ومــالكي الوحــدات كتابيــا برغبتــه فــي ذلــك
ً
م ــدة ال تقـ ــل ع ــن ( )21يومـ ــا مـ ــن التـ ــاريخ املزم ــع إلنهـ ــاء الص ــندوق العـ ــام فيـ ــه ،دون اإلخـ ــالل بشـ ــروط وأحكـ ــام التابعـ ــة

اإلجراءات املتبعة لتصفية صندوق االستثمار.
يجـب علــى مـدير الصــندوق البــدء فـي إجـراءات تصــفية الصـندوق العــام فـور انتهائــه ،وذلــك دون اإلخـالل بشــروط وأحكــام
الصندوق يجب علـى مـدير الصـندوق اإلعـالن فـي موقعـه اإللكترونـي واملوقـع اإللكترونـي للسـوق عـن انتهـاء مـدة الصـندوق
العام وتصفيته.

(ج)

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

مدير الصندوق:

()21

(أ) اسم و مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته:


مدير الصندوق شركة كسب املالية.
يعمـل مـدير الصـندوق ملصـلحة مـالكي الوحــدات بموجـب أحكـام الئحـة صـناديق اإلســتثمار والئحـة الشـخاص املـرخص لهـم وشــروط
وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات (وذلك فيما يتعلق بالصندوق العام).
يلتــزم مــدير الصــندوق بجميــع املبــادا والواجبــات التــي نصــت عليهــا الئحــة الشــخاص املــرخص لهــم بمــا فــي ذلــك واجــب المانــة تجــاه
مالكي الوحدات ،والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص املعقول.
فيما يتعلق بصناديق اإلستثمار ،يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام باآلتي:
 oإدارة الصندوق.
 oعمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق.
 oطرح وحدات الصندوق.
 oالتأك ــد م ــن دق ــة ش ــروط وأحك ــام الص ــندوق وم ــذكرة املعلوم ــات (وذل ــك فيم ــا يتعل ــق بالص ــندوق الع ــام)
واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.



ً
يع ــد م ــدير الص ــندوق مس ــؤوال ع ــن اإللت ـزام بأحك ــام الئح ــة ص ــناديق االس ــتثمار ،س ــواءا أدى مس ــئولياته وواجبات ــه بش ــكل مباش ــر أم
مكلف بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة الشخاص املرخص لهم.
يع ــد م ــدير الص ــندوق مس ــؤوال تج ــاه م ــالكي الوح ــدات ع ــن خس ــائر الص ــندوق الناجم ــة بس ـ ب احتي ــال أو إهم ــال أو س ــوء تص ــرف أو
تقصيره املتعمد.
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يضــع مــدير الصــندوق السياســات واإلجـراءات لرصــد املخــاطر التــي تــؤثر فــي اســتثمارات الصــندوق ،وضــمان ســرعة التعامــل معهــا .علــى
أن تتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم تقويم املخاطر بشكل سنوي على القل.
يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة املطابقة واإللتزام لكل صندوق استثمار يديره ،ويزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.

(ب) رقم الترخيص الصادرة عن هيئة السوق املالية وتاريخه:
شركة كسب املالية مرخصة من قبل هيئة السوق املالية ترخيص رقم  07062-37لتقـديم خـدمات اإلدارة وتقـديم املشـورة والحفـت
والترتيب والتعامل بصفة أصيل في االوارق املالية ،تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية بدأت الشركة ممارسـة أعمالهـا فـور
الحصول على ترخيص هيئة السوق املالية بتاريخ 2007/06/04م

(ج) العنوان امل جل وعنوان العمل ملدير الصندوق:
يقــع مقــر شــركة كســب املاليــة الــرئيس فــي مدينــة الريــاض – حــي النفــل  ،طريــق امللــك عبــدالعزيز الفرعــي رقــم املبنــى  ،6747الــدور االول
الرياض  11375ص  .ب  395737هاتف .920000757

(د) عنوان املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق ،وعنوان ّ
أي موقع إلكتروني ذو عالقة يتضمن معلومات الصندوق:
• املوقع االلكتروني ملدير الصندوقwww.kasbcapital.sa :
• املوقع االلكتروني للسوق املالية السعودية (تداول)www.tadawul.com.sa :

(ه) بيان رأس املال املدفوع ملدير الصندوق:
شركة كسب املالية هي شركة مساهمة سعودية مغلقة برأس مال  230.000.000ريال سعودي.

(و) ملخص باملعلومات املالية ملدة الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة املالية السابقة:
البند
االيرادات
املصاريف
الزكاة
صافي الدخل
(و)

2021/12/31
4,206,580
)(4,881,365
)(2,700,971
)(3,375,756

بيان األدوار واملسؤوليات والواجبات الرئيسية ملدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار:
• يعم ــل م ــدير الص ــندوق ملص ــلحة م ــالكي الوح ــدات بموج ــب أحك ــام الئح ــة ص ــناديق االس ــتثمار الئح ــة الش ــخاص امل ــرخص له ــم ش ــروط
وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات).
• يلتزم مدير الصندوق بجميع املبادا والواجبات التي نصت عليها الئحة الشخاص املـرخص لهـم بمـا فـي ذلـك واجـب المانـة تجـاه مـالكي
الوحدات ،والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص املعقول.
• فيما يتعلق بصناديق االستثمار ،يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام باآلتي:
o

إدارة الصندوق.

o

عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق.

o

طرح وحدات الصندوق.

o

التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق و مذكرة املعلومـات (وذلـك فيمـا يتعلـق بالصـندوق العـام) واكتمالهـا وأنهـا كاملـة
وواضحة وصحيحة وغير مضللة.
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ً
• يعد مـدير الصـندوق مسـؤوال عـن االلتـزام بأحكـام الئحـة صـناديق االسـتثمار سـواء أدى مسـؤولياته وواجباتـه بشـكل مباشـر أم كلـف بهـا
جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة الشخاص املرخص لهم.
ً
• يعـد مـدير الصـندوق مسـؤوال تجـاه مــالكي الوحـدات عـن خسـائر الصـندوق الناجمـة بسـ ب احتيـال أو إهمـال أو سـوء تصـرف أو تقصــير
املتعمد.
• يجب على مـدير الصـندوق أن يضـع السياسـات واإلجـراءات لرصـد املخـاطر التـي تـؤثر فـي اسـتثمارات الصـندوق ،وضـمان سـرعة التعامـل
معها على أن تتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم املخاطر بشكل سنوي على القل.
• يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام لكل صندوق استثمار يديره ،وأن يزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.

أي أنش ببطة عم ببل أو مص ببالح أخ ببرى مل ببدير الص ببندوق تمث ببل أهمي ببة جوهري ببة ،أو م ببن املمك ببن أن تتع ببارض م ببع أنشب ببطة
صندوق االستثمار:

(ح)

ال يوجد.

بيان حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن:

(ط)

يجــوز ملــدير الصــندوق تكليــف طــرف ثالــث او اكهــر او اي مــن تابعيــه بالعمــل مــديرا للصــندوق مــن البــاطن الي صــندوق اســتثمار يــديره
مدير الصندوق .ويدفع مدير الصندوق اتعاب ومصاريف اي مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصة.

بيان األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله:

(ي)
•

ً
للهيئة حق عزل مدير الصندوق فيا يتعلق بالصندوق االستثماري واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا لتعيين مدير صندوق بديل لذلك
ً
الصندوق أو أتخاذ أي تدبير أخر تراه مناسبان وذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:

 oتوقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة الشخاص املرخص لهم.
 oإلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
 oتقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط اإلدارة.
ً
 oإذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل – بشكل تراه الهيئة جوهريا -بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.
 oوفاة مدير املحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى
مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق التي يديرها مدير املحفظة.
• أي حالة أخرى ترى الهيئة – بناء على أسس معقولة – أنها ذات أهمية جوهرية.
• يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة بأي من الحاالت الواردة ذكرها في الفقرة الفرعية ( )5من الفقرة (الولى) من هذه املادة خالل
يومين من حدوثها.
ً
• إذا مارست الهيئة أيا من صالحياتها وفقا للفقرة (الولى) من هذه املادة ،فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل
ً
املسـ ـ ـاعدة على تس ـ ـ ـ ـهيل النقل السلس للمس ـ ـ ـؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خالل الـ ( )60يوما الولى من تعيين مدير
ً
ً
الصندوق البديل .ويجب على مدير الصندوق املعزول أن ينتقل حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير الهيئة املحض ،إلى
مدير الصندوق البديل جميع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

()22

مشغل الصندوق:
(أ) اسم مشغل الصندوق:
شركة كسب املالية
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(ب) رقم الترخيص الصادرة عن هيئة السوق املالية وتاريخه:
ش ــركة كس ــب املالي ــة مرخص ــة م ــن قب ــل هيئ ــة الس ــوق املالي ــة ت ــرخيص رق ــم  07062-37لتق ــديم خ ــدمات اإلدارة وتق ــديم املش ــورة
والحفت والترتيب والتعامل فـي الوراق املاليـة ،تـاريخ التـرخيص الصـادر عـن هيئـة السـوق املاليـة بـدأت الشـركة ممارسـة أعمالهـا فـور
الحصول على ترخيص هيئة السوق املالية بتاريخ 2007/06/04م

(ج) العنوان امل جل وعنوان العمل ملشغل الصندوق:
يقــع مقــر شــركة كســب املاليــة الــرئيس فــي مدينــة الريــاض –حــي النفــل ،طريــق امللــك عبــدالعزيز الفرعــي رقــم املبنــى  ،6747الــدور الول
الرياض  11375ص .ب  395737هاتف .920000757

(د) األدوار واملسؤوليات والواجبات الرئيسية ملشغل الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار:
• الدوار واملسؤوليات والواجبات الرئيسية ملشغل الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار:
• يعمل مشغل الصندوق ملصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار الئحة الشخاص املـرخص لهـم شـروط
وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات).
• يلتزم مشغل الصندوق بجميع املبادا والواجبات التي نصت عليها الئحة الشخاص املرخص لهم بما فـي ذلـك واجـب المانـة تجـاه
مالكي الوحدات ،والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص املعقول.
• فيما يتعلق بصناديق االستثمار ،يكون مشغل الصندوق مسؤوال عن القيام باآلتي:
 Oإدارة الصندوق.
 Oعمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق.
 Oطرح وحدات الصندوق.
 Oالتأكــد مــن دقــة شــروط وأحكــام الصــندوق و مــذكرة املعلومــات (وذلــك فيمــا يتعلــق بالصــندوق العــام) واكتمالهــا وأنهــا
كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.
ً
• يعــد مشــغل الصــندوق مســؤوال عــن االلت ـزام بأحكــام الئحــة صــناديق االســتثمار ســواء أدى مســؤولياته وواجباتــه بشــكل مباشــر أم
كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة الشخاص املرخص لهم.
ً
• يعد مشـغل الصـندوق مسـؤوال تجـاه مـالكي الوحـدات عـن خسـائر الصـندوق الناجمـة بسـ ب احتيـال أو إهمـال أو سـوء تصـرف أو
تقصير املتعمد.
• يجــب علــى مشــغل الصــندوق أن يضــع السياســات واإلجـراءات لرصــد املخــاطر التــي تــؤثر فــي اســتثمارات الصــندوق ،وضــمان ســرعة
التعامل معها على أن تتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم املخاطر بشكل سنوي على القل.
• يطبــق مش ــغل الص ــندوق برن ــامج مراقب ــة املطابق ــة وااللت ـزام لك ــل ص ــندوق اس ــتثمار ي ــديره ،وأن ي ــزود الهيئ ــة بنت ــائج التطبي ــق عن ــد
طلبها.

(و) املهام التي كلف بها طرف ثالث من جانب مشغل الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار:
يتعامل صندوق االستثمار مع طرف ثالث وذلك للقيام باملهام املخولة له ،وهم كاآلتي:
•

أمين الحت للقيام بمهام الحفت.

•

املحاسب القانوني للقيام بمهام التدقيق واملراجعة.

•

الهيئة الشرعية للقيام بمهام مراقبة الصندوق من حيث التزامه بالضوابط الشرعية.

مجلس إدارة الصندوق للقيام بمهام متابعة ومراقبـة أداء الصـندوق والتأكـد مـن قيـام مشـغل الصـندوق بمسـؤولياته بمـا
•
ً
يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق ومـذكرة املعلومـات واملسـتندات ذات العالقـة ،وأحكـام الئحـة صـناديق
االستثمار.
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أمين الحفظ:
اسم أمين الحفظ:

(أ)

شركة الجزيرة لألسواق املالية

رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية  ،وتاريخه:

(ب)

مرخصة من هيئة السوق املالية برقم رقم 07076-37
بدأت الشركة ممارسة أعمالها فور الحصول على ترخيص هيئة السوق املالية بتاريخ 2007/07/22

العنوان امل جل وعنوان العمل ألمين الحفظ:

(ج)

ص.ب 20438 .الرياض  11455اململكة العربية السعودية هاتف
 +966 11 2256000املوقع الكتروني .www.aljaziracapital.com.sa :

بيان األدوار األساسية ألمين الحفظ ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار:

(د)




(هب)

يعــد امــين الحفــت مســؤوال عــن التزاماتــه وفقــا الحكــام الئحــة صــناديق االســتثمار ,ســواء ادى مســؤولياته بشــكل مباشــر ام
كلف بها طرفا ثالثا بموجب احكام الئحة صناديق االستثمار او الئحة االشخاص املرخص لهم.
يعد امين الحفت مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بس ب احتيال او اهمـال
او سوء تصرف او تقصيره املتعمد.
يعد امين الحفت مسـؤوال عـن حفـت اصـول الصـندوق وحمايتهـا لصـالح مـالكي الوحـدات ,وهـو مسـؤول كـذلك عـن اتخـاذ
جميع االجراءات االدارية الالزمة فيما يتعلق بحفت اصول الصندوق.

حق امين الحفظ في تعيين امين حفظ من الباطن:
يجــوز المــين الحفــت تكليــف طــرف ثالــث او اكتــر او اي مــن تابعيــه بالعمــل امينــا للحفــت مــن البــاطن الي صــندوق اســتثمار
يتولى حفت اصوله .ويدفع امين الحفت اتعاب ومصاريف اي امين حفت من الباطن من موارده الخاصة.

(و)

ُ ً
املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا ثالثا:
ال يوجد

(ز)

االحكام املنظمة لعزل امين الحفظ او استبداله:




للهيئــة عــزل امــين الحفــت املعــين مــن مــدير الصــندوق او اتخــاذ اي تــدابير تـراه مناســبا فــي حــال وقــوع اي مــن الحــاالت
االتيه:
 oتوق ــف ام ــين الحف ــت ع ــن ممارس ــة نش ــاط الحف ــت دون اش ــعار الهيئ ــة ب ــذلك بموج ــب الئح ــة االش ــخاص
املرخص لهم.
 oالغاء ترخيص امين الحفت في ممارسة نشاط الحفت او سحبه او تعليقه من قبل الهيئة.
 oتقديم طلب الى الهيئة من امين الحفت اللغاء ترخيص في ممارسة نشاط الحفت.
ً
 oاذا رأت الهيئة ان امين الحفت قد اخل بشكل تراه الهيئة جوهريا بالتزام النظام او لوائحه التنفيذية.
 oاي حالة اخرى ترى الهيئة بناءا على اسس معقولة انها ذات اهمية جوهرية.
اذا مارســت الهيئــة ايــا مــن صــالحياتها وفقــا للفقــرة اعــاله مــن ه ـذه املــادة ,فيجــب علــى مــدير الصــندوق املعنــى تعيــين
امين حفت بديل وفقا لتعليمات الهيئة ,كما يتعين على مدير الصندوق وامين الحفت املعزول التعاون بشكل كامـل
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مـن اجــل املسـاعدة علــى تسـهيل النقــل السـلس للمســؤوليات الــى امـين الحفــت البـديل وذلــك خـالل ( )60يومــا االولــى
من تعيـين امـين الحفـت البـديل .ويجـب علـى امـين الحفـت املعـزول ان ينقـل ,حيثمـا كـان ذلـك ضـروريا ومناسـبا وفقـا
لتقدير الهيئة املحض ,الى امين الحفت البديل جميع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.
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مجلس إدارة الصندوق:
أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

(أ)


ماجد علوش الهديب (رئيس املجلس)
هشام بن عبدالرحمن املقرن( عضو غير مستقل)



الستاذ /أحمد مجدي عبدالفتاح (عضو غير مستقل)



(ب)



الدكتور /أحمد عبدالكريم املحيميد (عضو مستقل)



الدكتور /عدنان فضل أبو الهيجاء (عضو مستقل)

نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
رئيس املجلس

 oماجد علوش الهديب

يشــغل منصــب نائــب الــرئيس التنفيــذي لكســب املاليــة وهــو حاصــل علــى بكــالوريوس املحاســبة مــن جامعــة امللــك ســعود،
باإلض ــافة إل ــى ع ــدد م ــن ال ــدورات والش ــهادات املهني ــة املتخصص ــة ،وق ــد اكتس ــب خب ــرة عملي ــة كبي ــرة ف ــي التحلي ــل امل ــالي
والت ــدقيق تتج ــاوز  15س ــنة م ــن خ ــالل عمل ــه ف ــي ع ــدد م ــن البن ــوك الس ــعودية وص ــندوق التنمي ــة الص ــناعية الس ــعودي
) ،(SIDFكما شغل منصب مدير إدارة الصول العقارية في كسب حيث عمل على تأسـيس وادارة وتصـفية اكهـر
مــن  13صــندوق عقــاري (خاص/عــام) منهــا مشــاريع اســكانية وفندقيــة وتجاريــة وتطــوير اراض ـ ي خــام .اضــافة الــى مهامــه فــي
كسب يشغل عضوية في مجالس االدارة للعديد من الصناديق االستثمارية والعقارية واللجان التنفيذية

 oهشام بن عبدالرحمن املقرن

عضو غير مستقل

الستاذ هشام بن عبدالرحمن املقرن هو مستشار شركة كسب املالية حاص ـ ـ ـ ـل على درجة املاجستير في املحاس ـ ـ ـبة من
جامعـ ـ ـ ـة والية ميزوري بالواليات املتحدة المريكي ـ ـة عام 1998م  ،وعددا من الش ـ ـ ـ ـ ـهادات املهنية من الواليات املتح ـ ـدة
المريكية و كندا وعضوية الهيئة السعودية للمحاسـ ـ ـ ـبين القانونين وغيرها من الهيئات املهني ـ ـ ـة ويملك «املقرن» الخبرة
الطويلة التي تمتد إلى أكهر من  20سنة في مجال املال والعمال واإلدارة حيث تقلد العديد من املناصب القيادية في عدد
من الشركات املالية والبنوك منها الرئيس التنفيذي لش ـ ـ ـ ـركة املستثمر لألوراق املالية ،الرئيس التنفيذي لشركة ثروات
املالية ،املدير املالي للبالد املالية ،رئيس املساندة اإلدارية باللجنة الوزارية للتنظيم اإلداري وعضو هيئة التدريس بمعهد
اإلدارة العامة والعديد من املناصب القيادية

عضو غير مستقل
 oاالستاذ /أحمد مجدي عبدالفتاح
مدير صناديق استثمارية في ادارة االصول لديه مـا يقـارب  8سـنوات فـي ادارة الصـناديق واملحـافت والتحليـل املـالي
حاص ــل عل ــى الشـ ــهادة العلي ــا فـ ــي ادارة االعم ــال مـ ــن جامع ــة ايس ــيكس فـ ــي كولشس ــتر بريطانيـ ــا  -اململك ــة املتحـ ــدة
باالضافة الى بكالوريوس االقتصاد من كلية االقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة
عضو مستقل
 oالدكتور /أحمد بن عبدالكريم بن عبدالرحمن املحيميد
حاصــل علــى درجــة دكتــوراه الفلســفة فــي االقتصــاد مــن جامعــة نبراســكا – لنكــون – واليــة نبراســكا – الواليــات
املتحـدة المريكيـة .شـارك واشـراف علـى العديـد مــن البحـو والدراسـات االقتصـادية والعقاريـة ،عمـل كمستشــار
وعضــو فــي العديــد مــن الجهــات والهيئــات الحكوميــة والغيــر حكوميــة وشــغل العديــد مــن املناصــب بجامعــة امللــك
ً
سعود .يشغل حاليا منصب عضو لجنة املراجعة الداخلية للشركة العقارية السعودية شركة مساهمة عامة.
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عضو مستقل
 oالدكتور /عدنان فضل أبو الهيجاء
ً
يعمل حاليا عضـو هيئـة التـدريس – كليـة إدارة العمـال – جامعـة امللـك سـعود بالريـاض منـذ عـام  ،2010حاصـل
علــى درجــة الــدكتوراه فــي املاليــة مــن جامعــة فيينــا فــي النمســا عــام 1996م .ودرجتــي ماجســتير فــي التطــوير اإلداري
واإلقتص ــاد م ــن ج ــامعتي ( )EAMSو جامع ــة اليرم ــوك عل ــى الت ــوالي .كم ــا حص ــل عل ــى درج ــة البك ــالوريوس ف ــي ع ــام
1987م من جامعة اليرموك بالردن في مجال اإلقتصاد .عمل كأستاذ مشارك فـي قسـم املاليـة بجامعـة – بولينـغ
غرين – بواليـة أوهـايو مـن عـام  . 2010 – 2008وعميـد كليـة اإلقتصـاد فـي جامعـة آل البيـت مـن الفتـرة – 2005
2008م.

(ج)

أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق على س يل املثال ال الحصر ،اآلتي:
ً
 املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها.
ً
ً
 اإلش ـراف ،ومتــى كــان ذلــك مناســبا املصــادقة علــى أي تضــارب مصــالح يفصــح عنــه مــدير الصــندوق وفقــا للمــادة
( )13من الئحة صناديق االستثمار.
ً
 االجتماع مرتين سنويا على القـل مـع مسـؤول املطابقـة وااللتـزام (لجنـة املطابقـة وااللتـزام) لـدى مـدير الصـندوق
ومس ــؤول التبلي ــغ ع ــن غس ــل الم ــوال وتموي ــل اإلره ــاب لدي ــه ،للتأك ــد م ــن الت ـزام م ــدير الص ــندوق بجمي ــع الل ــوائح
والنظمة املتبعة.
 إقرار أي توصية يرفعها املصفي في حالة تعيينه.
 التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات الخرى ذات العالقـة بالئحـة
صناديق االستثمار.
ً
 التأكـ ــد مـ ــن قيـ ــام مـ ــدير الصـ ــندوق بمسـ ــؤولياته بمـ ــا يحقـ ــق مصـ ــلحة مـ ــالكي الوحـ ــدات وفقـ ــا لشـ ــروط و أحكـ ــام
الصـ ــندوق ومـ ــذكرة املعلومـ ــات واملسـ ــتندات ذات العالقـ ــة ،وقـ ـرارات اللجنـ ــة الشـ ــرعية وأحكـ ــام الئحـ ــة صـ ــناديق
االستثمار.
 العمل بأمانة وملصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه.
ً
 مـدة عضـوية مجلـس إدارة الصـندوق هـي خمــس سـنوات وتتجـدد تلقائيـا مـا لــم يبـدي أحـد الطـرفين عـدم الرغبــة
بذلك.

(د)

مكافآت وبدالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
تكون املكافآت املالية لعضاء مجلس إدارة الصندوق على النحو التالي:
 مكافأة سنوية بقيمة ( 20,000ريال)
 لــن يتقاض ـ ى أعضــاء مجلــس إدارة الصــندوق مــن املــوظفين فــي الشــركة أي مكافــآت أو بــدالت نظيــر عضــويتهم فــي
مجلس إدارة الصندوق.
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 توزيــع الرســوم املســتحقة عل ــى الصــندوق بشــكل تناســبي عل ــى أيــام الســنة ،ويــتم دف ــع الرســوم الفعليــة لعض ــاء
مجلس اإلدارة املستقلين وغير املستقلين من غير موظفي الشركة كل  12شهر.
 باإلضافة إلى تكاليف السفر إذا دعت الحاجة لحضور االجتماعات لعضاء مجلس اإلدارة.

(ه)

بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق:
يقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على أي تضـارب للمصـالح وتسـويته ،ويجـب علـيهم بـذل العنايـة والحـرص
تجاه مالكي الوحدات ،باإلضافة إلى ذلك بذل أقص ى جهد ممكن لحل تضارب املصالح بحسـن النيـة بالطريقـة
املناسبة ويضمن مدير الصـندوق عـدم ممارسـة أي مـن تابعيـه لي عمـل ينطـوي علـى تعـارض للمصـالح وفـي حـال
نش ــوء أي تض ــارب ج ــوهري ب ــين مص ــالح م ــدير الص ــندوق أو مص ــلحة م ــدير الص ــندوق م ــن الب ــاطن ومص ــالح أي
صـندوق اســتثمار يــديره أو حســاب عميــل آخــر فســيقوم مـدير الصــندوق باإلفصــاح عــن ذلــك بشــكل كامــل ملجلــس
إدارة الصندوق في أقرب وقت ممكن.

(و)

عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق في صناديق االستثمار األخرى:
الصناديق الخرى التي يتولى مجلس إدارة الصندوق إدارتها:
االسم

كسب للطروحات االولية كسب ألسواق النقد كسبب ب ب ب ببب ال ب ب ب ب ب ببر ل س ب ب ب ب ب ب م
السعودية

ماجد بن علوش الهديب

رئيس املجلس

رئيس املجلس

رئيس املجلس

هشام بن عبدالرحمن املقرن

عضو غير مستقل

عضو غير مستقل

عضو غير مستقل

احمد مجدي عبدالفتاح

عضو غير مستقل

عضو غير مستقل

عضو غير مستقل

د .عدنان ابوالهيجاء

عضو مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

كم ــا يش ــغل العض ــو د.أحم ببد ب ببن عب ببدالكريم املحيمي ببد عض ــوية ع ــدد م ــن الص ــناديق العقاري ــة وه ــي عل ــى النح ــو
التالي:
اسم الصندوق

()25

ستقل/غير ستقل

نوع الصندوق

دير الصندوق

صندوق مدينة كسب العقاري

عضو مستقل

عقاري عام

شركة كسب املالية

صندوق كسب الفرص العقارية

عضو مستقل

عقاري عام

شركة كسب املالية

لجنة الرقابة الشرعية:
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(أ)

أسماء أعضاء اللجنة الشرعية ومؤهالتهم:
ستتولى الهيئة الشرعية الحالية لشركة كسب املالية التأكد من مطابقة أنشطة الصندوق مع أحكام الشريعة اإلسالمية
وتتم مراجعة معامالت الصندوق من قبل الهيئة الشرعية ،وأعضاء الهيئة هم:

الشيخ الدكتور  /محمد علي القري
ً
أستاذ االقتصاد اإلسالمي في جامعة امللك عبدالعزيز بجدة سابقا.
خبير في املجمع الفقهي اإلسالمي الدولي .
عضو املجلس الشرعي في هيئة املعايير للبنوك اإلسالمية في البحرين.
عضو ورئيس للهيئات الشرعية في عدد من املؤسسات املالية في اململكة وعلى املستوى العالةي
ألف العديد من الكتب حول الخدمات املصرفية اإلسالمية واالقتصاد اإلسالمي.
حائز على جائزة البنك اإلسالمي للتنمية في املصرفية اإلسالمية.

(ب)

أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية:

 مراجعــة جميــع املســتندات واالتفاقيــات والعقــود باإلضــافة إلــى الهيكــل االســتثماري الخاصــة بالصــندوق،
وإصــدار شــهادة االعتمــاد الشــرعي لهــذه املســتندات بعــد إج ـراء التعــديالت الضــرورية عليهــا والتحقــق مــن
توافقها مع الضوابط واملعايير الشرعية.
 االجتماع إن تطلب المر ملناقشة املسائل املتعلقة بالصندوق.
 الرد على االستفسارات املوجهـة مـن مـدير الصـندوق واملتعلقـة بعمليـات الصـندوق أو أنشـطته أو الهيكـل
االستثماري والخاصة بااللتزام مع الضوابط واملعايير الشرعية.
 مراجعــة تقري ــر الت ــدقيق الشــرعي املع ــد م ــن قبــل املراق ــب الش ــرعي وتقــديم التوجي ــه والتوص ــيات الالزم ــة
وإصدار تقرير االعتماد الشرعي.
 مراجعــة مســودات االتفاقيــات والوثــائق والصــكوك وغيرهــا مــن املســتندات املتعلقــة بالصــندوق (بمــا فــي
ذل ــك أي م ــذكرات اكتت ــاب خاص ــة وأي ــة اتفاقي ــات وث ــائق وأدوات تتعل ــق بهيكل ــة و /أو تموي ــل الص ــندوق)
خــالل فتــرة التطــوير وهيكلــة الصــندوق ،باإلضــافة إلــى تقــديم املشــورة والتوجيــه واملســاعدة فيمــا يتعلــق
بتوافق هذه االتفاقيات والوثائق مع الضوابط واملعايير الشرعية.
 اإلش ـراف والرقاب ــة املس ــتمرة عل ــى عمليــات وأنش ــطة الص ــندوق لض ــمان توافقهــا م ــع الض ــوابط و املع ــايير
الشرعية.
(ج)

مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية:

ً
سيحصل أعضاء اللجنة الشرعية مجتمعين علـى مكافـأة سـنوية قـدرها  10.000ريـاال ،مـع تكلفـة السـفر
واإلقامة كاملة واملصاريف الخرى (إذا دعت الحاجة) لحضـور االجتماعـات وسـتوزع الرسـوم املسـتحقة
علــى الصــندوق بشــكل تناســبي علــى أيــام الســنة ويــتم دفــع الرســوم املســتحقة لعضــاء اللجن ـة الشــرعية
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ً
ســنويا وســيكون ملــدير الصــندوق الحــق فــي تغييــر أعضــاء اللجنــة بعــد إخطــار هيئــة الســوق املاليــة بــذلك،
وسيتم إشعار مالكي الوحدات بذلك.
املعايير املطبقة لتحديد شرعية األصول املعدة لالستثمار واملراجعة الدورية لتلك األصول واإلجراءات
املتبعة في حال عدم التوافق مع املعايير الشرعية:

(د)

تلتزم كسب باالستثمار في السهم السعودية واالسواق الخليجية التي تنطبق عليها الضوابط التالية:
ً
 أن يكون نشاط الشركة مباحا.
 أال يزيــد إجمــالي التمويــل املحــرم علــى  %30مــن إجمــالي املوجــودات ،وأال تزيــد تكلفــة التمويــل املحــرم أو
غيرها من املصروفات املحرمة على  %5من إجمالي املصروفات.
أال يزيد إجمالي االستثمارات املحرمة على  %30من إجمـالي املوجـودات ،وأال تزيـد اإليـرادات املحرمـة مـن

( )

تلك االستثمارات على  %5من إجمالي اإليرادات.
االلتزام بالتطهير (كما هو موضح في منهج التطهير أدناه).

(د)

التطهير:
 تقع مسئولية احتساب مبالغ التطهير وإخراجها على كسب تحت إشراف الهيئة الشرعية.
 يحدد مبلغ التطهير وذلك بفحص القوائم املالية السنوية للشركات حسب الخطوات التالية:
 oتحديد الدخل غير املشروع الذي حصلت عليه الشركة.
 oقسمة إجمالي هذه اإليرادات على عدد الوراق املالية للشركة لنحصل على نصيب السهم من الدخل غير
املشروع.
 oضرب نصيب السهم من الدخل غير املشروع في عدد االوراق املالية التي يمتلكها الصندوق من هذه الشركة.
 oتكرار العملية نفسها في جميع الشركات.


تحويل جميع مبالغ التطهير لحساب التبرعات في البنك تحت إشراف إدارة الرقابة الشرعية.

الرقابة الدورية على الصندوق:
تـتم دراسـة الشــركات السـعودية والخليجيـة املســاهمة واملدرجـة بشـكل دوري للتأكــد مـن توافقهـا مــع الضـوابط الشــرعية،
وفي حـال خـرو أي مـن الشـركات اململوكـة عـن الضـوابط الشـرعية أعـاله فتلتـزم كسـب ب يـع مـا تملكـه مـن أوراقهـا املاليـة
في

()26

أقرب وقت بحيث ال يكون في ذلك إضرار بكسب وال بالسوق املالية..

مستشار االستثمار:
ال يوجد.

()27

املوزع:
ال يوجد.
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()28

مراجع الحسابات :
اسم املحاسب القانوني لصندوق االستثمار :

(أ)

الخراش ي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون

العنوان امل جل وعنوان العميل للمحاسب القانوني:

(ب)

الرياض  14482ص ب  8206اململكة العربية السعودية
هاتف ،966-11-874-8500 :فاكس966-11-874-8600 :
مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته:

(ج)





يعين املحاسب القانوني من قبل مدير الصندوق وذلك للقيام بعملية املراجعة.
اذا مض ـ ى علــى تأســيس الصــندوق الع ــام مــدة تزيــد علــى ( )9اش ــهر قبــل نهايــة ســنته املالي ــة ,فيجــب فــي هــذه الحال ــة
القيام بعملية املراجعة بنهاية العام االول.
اذا مض ى على تأسيس الصندوق العام مدة ( )9اشـهر او اقـل قبـل نهايـة سـنته املاليـة ,فيجـوز فـي هـذه الحالـة القيـام
بعملية املراجعة في نهاية السنة املالية التي تليها.

االحكام املنظمة الستبدال املحاسب القانوني لصندوق االستثمار:

(د)

يج ــب عل ــى مجل ــس ادارة الص ــندوق ان ي ــرفض تعي ــين املحاس ــب الق ــانوني او ان يوج ــه م ــدير الص ــندوق بتغيي ــر املحاس ــب
القانوني املعين في اي من الحاالت التية:


وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك املنهي للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه.
اذا لم يعد املحاسب القانوني للصندوق العام مستقال.



اذا قــرر مجلــس ادارة الصــندوق ان املحاســب القــانوني ال يملــك املــؤهالت والخب ـرات الكافيــة لتأديــة مهــام املراجعــة بشــكل
مرض.
اذا طلبت الهيئة وفقا لتقديرها املحض تغيير املحاسب القانوني املعين فيما يتعلق بالصندوق العام.





()29

اصول الصندوق:
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(أ)

ان اصول صندوق االستثمار محفوظة بواسطة امين الحفظ لصالح صندوق االستثمار.

يج ببب عل ببى ام ببين الحف ببظ فص ببل اص ببول ك ببل ص ببندوق اس ببتثماري ع ببن اص ببوله وع ببن اص ببول عمالئ ببه االخ ببرين,
(ب)
ويج ببب ان تحب ببدد تلب ببك االصب ببول بشب ببكل مسب ببتقل مب ببن خ ببالل ت ب ببجيل االوراق املاليب ببة واالصب ببول االخب ببرى لكب ببل صب ببندوق
اسبتثمار باسبم امببين الحفبظ لصبالح ذلببك الصبندوق ,وان يحبتفظ بجميببع ال بجالت الضبرورية وغيرهببا مبن املسببتندات
التي تؤيد تأديه التزاماته التعاقدية.
تعد اصول صندوق االسبتثمار مملوكبة بشبكل جمباعي ملبالكي الوحبدات (ملكيبة مشباعة) ,وال يجبوز ان يكبون
(ج)
ملببدير الصببندوق او مببدير الصببندوق مببن الببباطن أو مشببغل الصببندوق او امببين الحفببظ او امببين الحفببظ مببن الببباطن او
مقببدم املشببورة او املببوزع اي مصببلحة فببي اصببول الصببندوق او اي مطالبببة فيمبا يتعلببق بتلببك االصببول ,اال اذا كببان مببدير
الصببندوق او مببدير الصببندوق مببن الببباطن او مشببغل الصببندوق أو امببين الحفببظ او امببين الحفببظ مببن الببباطن او مقببدم
املشورة او املوزع مالكا لوحدات الصندوق ,وذلك في حدود ملكيته ,او كبان مس ب ب ب بموحا بهبذه املطالببات بموجبب احكبام
الئحة صب ب بناديق االسب ب ب بتثمار وافصب بح عنها في هذه الشروط واالحكام للصندوق ).
()30

معالجة الشكاوى:
في حال كان لدى أي من مالكي الوحدات أو أي عميل آخر لدى مدير الصندوق ،أية أسئلة أو شكاوى فيما يتعلق بعمليات
الصندوق يتوجب عليه التواصل مع :إدارة املطابقة وااللتزام  -شركة كسب املالية -مدينة الرياض -طريق امللك عبدالعزيز الفرعي
ّ
السعودية  -ص.ب.
– حي النفل – املبنى رقم  6747الدور االول مكتب رقم ( )3 ، 2 ، 1ى الدور الثالث – الرياض اململكة العربية
ّ
السعودية ،هاتف  92000757فاكس رقم  011 4194955موقع إلكتروني:
 395737الرياض  - 11375اململكة العربية
www.kasbcapital.sa
ويمكن تقديم الشكوى بأحد الطرق التالية:
ً
 .1الهاتف :وذلك عبر االتصال بمدير حسابات مالك الوحدات أو شخصيا بمدير املطابقة وااللتزام.

ُ
ّ ً
صال الشكوى وطرق
مف
 .2البريد اإللكتروني :وذلك عبر إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التاليِّ compliance@kasbcapital.sa :
االتصال بمالك الوحدات.
ً
 .3الحضور شخصيا إلى مقر شركة كسب املالية.
جميع شكاوى مالكي الوحدات (بغض النظر عن طريقة الشكوى املقدمة) ّ
تسجل في سجل خاص يحتفت به مدير املطابقة
ّ
وااللتزام يوضح فيه اسم مالك الوحدات ،تاريخ استالم الشكوى وتاريخ حلها .ستقدم عند طلبها دون مقابل.

()31

معلومات اخرى:
(أ)

إن السياسات واإلجراءات التي ستتبع ملعالجة تعارض ملصالح وأي تعارض مصالح محتمل و /أو فعلى
سيتم تقديم عند طلبها من قبل الجمهور أو أي جهة رسمية دون مقابل.

(ب)

الجهة املختصة بالنظر في أي نزاع ناش ئ من أو عن االستثمار في صناديق االستثمار:
إن الجهــة القضــائية املختصــة بــالنظر فــي أي ن ـزاع ناش ـ ت مــن أو عــن االســتثمار فــي صــناديق االســتثمار هــي لجنــة الفصــل فــي
منازعات الوراق املالية.

(ج)

قائمة املستندات املتاحة ملالكي الوحدات:
تشمل القائمة على املستندات التالية:
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•

شروط وأحكام الصندوق.

• العقود املذكورة في الشروط واالحكـام (عقـد املحاسـب القـانوني ،عقـد أمـين الحفـت ،عقـد اللجنـة الشـرعية ،عقـود
أعضاء مجلس اإلدارة).
•

القوائم املالية ملدير الصندوق.

أي معلومات أخرى معروفة،او ينبغي أن يعرفها مدير الصبندوق او مجلبس ادارة الصبندوق بشبكل معقبول،
(د)
وق ببد يطلبه ببا-بش ببكل معق ببول-م ببالكو الوح ببدات الح بباليون او املحتمل ببون او مستش بباروهم املهني ببون ،أو م ببن املتوق ببع أن
تتضمنها شروط وأحكام الصندوق التي سيتخذ قرار االستثمار ً
بناء عليها.
ال يوجد.

إعف بباءات م ببن قي ببود الئح ببة ص ببناديق االس ببتثمار وافق ببت عليه ببا هيئ ببة الس ببوق املالي ببة م ببا ع ببدا الت ببي ذك ببرت ف ببي
(ه)
سياسات االستثمار وممارساته:
لم يحصل ولم يطلب مدير الصندوق أي إعفاءات من الئحة صناديق االستثمار

()32

اقرار من مالك الوحدات:
لقــد قمت/قمنــا ب ـاالطالع علــى شــروط واحكــام صــندوق كســب للتوزيعــات واملوافقــة علــى خصــائص الوحــدات التــى اشتركت/اشــتركنا

فيها.
االسم:
التوقيع:

التاريخ:

بن علوش
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