الشروط و االحكام
صندوق كسب املرن لألسهم السعودية
KASB Freestyle Saudi Equity Fund
(صندوق إستثماري مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية)
مدير الصندوق (شركة كسب املالية)


روجعت شتتروأ وام تتان الصتتندوق متتس إدتر مالتتد إدارم الصتتندوق ويمت املواف تتة عللصتاو ووتعمتتر متتدير الصتتندوق واعضتتا مالتتد إدارم الصتتندوق ماتمعت ن
ومنفرديس كامر املسؤولية عس دإة واكتمال املعلومات الواردم في الشروأ والم تان .كتلل ي تر ووؤكتد اعضتا مالتد إدارم الصتندوق ومتدير الصتندوق ب ت ة
ً
واكتمال املعلومات الواردم في الشروأ والم ان ،وو رون ايضا ووؤكدون ان املعلومات والديانات الواردم في الشروأ والم ان غ ر مضللة.
"واف هيئة السوق املالية على طرح ومدات صندوق االستثمارو ال يتعمتر الهيئتة اي مستؤولية عتس معتووتات شتروأ وام تان الصتندوق ،وال تعكتد اي ي كيتد
يتعل تتق ب تتدإاصا او اكتماله تتا ،وال تعك تتد هيئ تتة الس تتوق املالي تتة اي يوص تتية مش ت ن ج تتدو االس تتتثمار ف تتي الص تتندوق م تتس عدم ت  ،وال تع ت مواف اص تتا عل تتى ط تترح وم تتدات
الصندوق يوصياصا باالستثمار في  ،ويؤكد ان إرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر او مس يمثل "و
يم اعتماد صندوق كسب املرن لألسهم السعودية على ان متوافق مع املعاي ر الشرعية املاازم مس إدر هيئة الرإابة الشرعية مشركة كسب املاليةو



إن شتتروأ وام تتان ص تتندوق كستتب امل تترن لألس تتهم الستتعودية وال تتلي ي تتدير شتتركة كس تتب املالي تتة واملستتتندات الح تتر كاف تتة حارتتعة ل ع تتة ص تتناديق ا س تتتثمار
الص تتادرم ع تتس مال تتد هيئ تتة الس تتوق املالي تتة ف تتي اململت تتة العرتي تتة الس تتعودية ،ويتض تتمس معلوم تتات كامل تتة ووا ت ة و ت يعة ومعد تتة وغ تتر مض تتللة ع تتس ص تتندوق
ا ستثمارو
ياتب علتتى املستتثمروس املعتملت ن إترا م شتروأ وام تتان الصتتندوق متع واملستتتندات الحتر لصتتندوق ا ستتتثمار إدتر ايرتتاا اي إترار استتثماري يتعلتتق با ستتتثمار
في الصندوق مس عدم و
يمتس االط ع على ادا الصندوق رمس ي ارور و



ان شتتروأ وام تتان هتتلا الصتتندوق واملستتتندات الحتتر حارتتعة ل عتتة ص تتناديق االستتتثمار ،ويتضتتمس معلومتتات كاملتتة ووا ت ة و ت يعة وغ تتر مضتتللة ع تتس
صندوق االستثمار ،وي تون معد تة ومعدلتةو كمتا علتى املستتثمروس رترورم إترا م شتروأ وام تان الصتندوق واملستتندات الحتر إدتر ايرتاا اي إترار استتثماري فتي
هتتلا الصتتندوقو يعتتد مال ت الومتتدات إتتد وإتتع علتتى شتتروأ وام تتان الصتتندوق وإدلهتتا عنتتد اشتتفراك فتتي اي ومتتدم مدرجتتة متتس ومتتدات الصتتندوقو كمتتا ان ت يمتتتس
االط ع على ادا الصندوق رمس ي ارور .
ل د إم /إمنا ب را م الشروأ والم ان وامل مق الخاصة بالصندوق وفهم ما جا بصا واملواف ة عللصا ويم ال صول على نسخة منصا والتوإيع عللصاو



نن ح املستثمروس ب را م شروأ وام ان الصندوق وفهمهاو وفي مال تعلر فهم شروأ وام ان الصندوق ،نن ح بالحل بمشورم مستشار منه .
يم مواف ة هيئة السوق املالية على ي سيد هلا الصندوق بتاروخ 2015/9/14ن تعدير 1442/10/17هت املوافق2021/05/27نو
آحر يعديث على الشروأ واالم ان بتاروخ 1444/04/20ه املوافق 2022/11/14ن
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ملخص الصندوق
صندوق كسب املرن لألسهم السعودية
اسم صندوق االستثمار
فئة/نوع الصندوق
صندوق اسهم إستثماري مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية
اسم مدير الصندوق
شركة كسب املالية
هدف الصندوق
يصدف إلى ينمية اموال املشفرك ن
مراطرم عالية
مستوى املخاطر
لالشتراك ال د الدنى ل شفراك ح ل ففرم الكرح الولى هو ( 1,000الف) روال سعودي
االدنى
الحد
ال د االدنى ل سفرداد 1000 :روال
واالسترداد
يومد اال ن ن واالربعا
أيام التعامل/التقييم
يومد اال ن ن واالربعا
أيام اإلعالن
ً
ً
يتم ي ووم اصول الصندوق يومد ال ن ن والربعا مس كتر استدوع ،وتمتدم ال يتاتاوز يومتا وامتدا معتد
موعد دفع قيمة االسترداد
املوعد النصائد لت ديم طلدات االشفراك واالسفرداد
سعر الوحدة عند الطرح 10روال
األولي(القيمة االسمية)
عملة الصندوق
الومدم الن دية لتعام ت الصندوق هي الروال السعودي ف ط
مدة الصندوق االستثمار مفتوح املدم
وتاريخ استحقاق الصندوق
(حيثما طبق)
تاريخ بداية الصندوق
صدرت شروأ وام ان الصندوق بتاروخ 2015/9/14ن
تاريخ
إصدار الشروط صتتدرت شتتروأ وام تتان الصتتندوق بتتتاروخ 2015/9/14ن واحتتر يعتتديث لهتتا بتتتاروخ 1444/04/20ه ت
واألحكام،وآخر تحديث لها (ان
املوافق 2022/11/14نو
وجد)
رسوم االسترداد املبكر(إن اليوجد
وجد)
مؤشر كسب الشرعي لألسهم السعودية
املؤشر اإلسترشادي
اسم مشغل الصندوق
شركة كسب املالية
شركة الجزورم لألسواق املالية
اسم أمين الحفظ
اسم مراجع الحسابات
رسوم إدارة الصندوق
رسوم االشتراك واالسترداد
رسوم أمين الحفظ
مصاريف التعامل

الخراش وشركا معاسدون ومراجعون إانونيون
يعتسب رسون االدارم على اساس 75و %1سنووا مس صافي اصول الصندوقو ووتم دفع الرسون
املستع ة كر  3اشهر ملدير الصندوقو
رسون االشفراك %1.50 :كعد اإص ى
رسون االسفرداد :ال يوجد
مصتتاروف ال فتتظ  :يعتستتب ال فتتظ نستتد 04و %0متتس جتتم الصتتندوق وتعتتد ادنتتى  37,500رو تتال
سنووا يعسب مش ر يومد ويدفع مش ر ربع سنوي
يتعمر الصندوق جميع مصاروف ورسون التعامر املتعل ة بالديع والشرا او ا كتتاب في السهم
السعودية وسيتم ا فصاح عس يل املصاروف في ملخص ا فصاح املالي في نصاية السنةو
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قائمة املصطلحات
املصكل ات
صندوق استثماري
صندوق استثماري مفتوح

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

مجلس إدارة الصندوق
العضو املستقل

اململكة
الهيئة
مؤشر كسب الشرعي

املعايير الشرعية
الطروحات العامة االولية

ً
برنامج استثماري مشفرك يصدف إلى إيامة الفرصة للمشفرك ن في باملشاركة جماعيا في ارتاح
البرنامج ،وودير مدير الصندوق م ابر رسون معددمو
صندوق استثمار او راسمال متغ ر يزداد ومداي بكرح ومدات جديدم او ين ص باسفرداد املشفرك ن
ً
لدعض او كر ومداتصم ،ووعق للمشفرك ن اسفرداد إيم ومداتصم في هلا الصندوق وف ا لصافي إيماصا
ً
في اوإات االسفرداد املو ة في شروأ وام ان الصندوق وف ا ل عة صناديق االستثمارو
صندوق كسب املرن لألسهم السعودية
شركة كسب املالية وهو شخص مرحص ل بممارسة اعمال ا دارم بموجب ال عة الشخاص
ً
املرحص لهم ،ي ون مسؤوال عس إدارم اصول الصندوق ومفظهاو
مصة وامدم مس الومدات الساسية املراد إصدارها مس إدر مدير الصندوقو
هي سوق للتداول في اململتة العرتية السعودية و الت يتم يداول االسهم فلصا معد ايمان عملية الكرح
في اململتة العرتية السعودية عند ياروخ إصدار هل الشروأ و الم انو
الشخص اللي يمل ومدات في الصندوق ويشار لهم ماتمع ن بت "املشفرك ن"و
ً
يون عمر في اململتة طد ا ليان العمر الرسمية في الهيئةو
اي يون يتم في بيع واسفرداد ومدات صندوق ا ستثمارو
اي يون ،سوا كان يون عمر ان الو
الع د ب ن مدير الصندوق واملشفرك ن واللي يعتوي على بيانات وام ان ،يلفزن مس ح ل مدير
الصندوق بإدارم استثمارات املشفرك ن ومفظها والعمر ب مانة ملصل ة املشفرك ن ،ووت اض ى في م ابر
ً
ي دية العمال وحدمات ا دارم اتعابا وعموالت ومدالغ احر كما هو منصوص عللصا في ملخص
ا فصاح املاليو
مالد يع ّ ن مدير الصندوق اعضا بموجب ال عة صناديق االستثمار الصادرم عس مالد هيئة
السوق املالية ملراإدة اعمال مدير الصندوقو
ً
عضو مس اعضا مالد ا دارم ليد موظفا وال عضو مالد إدارم لد مدير الصندوق او يامع ل او
ام ن مفظ الصندوق كما ان ليد لدي ع إة جوهروة او ع إة تعاإدية مع مدير الصندوق او يامع
ل او ام ن مفظ ال الصندوق و
وتع اململتة العرتية السعوديةو
وتع هيئة السوق املالية وهي هيئة م ومية يتولى ا شراف على ينظيم ويكوور السوق املالية وإصدار
اللوا ح وال واعد والتعليمات ال زمة لتكديق ام ان نظان السوق املالية باململتة العرتية السعوديةو
هو مؤشر إرشادي يستدل مس ح ل على ادا اسهم الشركات املدرجة في سوق السهم السعودية،
والت يتوافق نشاطها مع الضوابط الشرعية املعددم مس إدر الهيئة الشرعية في كسب ،ويصدف هلا
املؤشر إلى الوصول مل ارنة عادلة ب ن ادا الصندوق والدا العان لسهم الشركات املاازم مس هيئة
الرإابة الشرعية في شركة كسب املاليةو ووتم امتساب بنفد الكرو ة املتدعة في امتساب املؤشر
العان للسوق املالية السعودية وومتس ال صول علي في موإع شركة كسب املالية ا لتفروند
www.kasbcapital.sa
وتع املعاي ر املعتمدم مس إدر الهيئة الشرعية للصندوق  ،و الت يتم بنا عللصا يعديد الشركات
املؤهلة ل ستثمار فلصا مس إدر الصندوق  ،و املو ة في الف رم ( )21مس هلي الشروأ و االم انو
وتع اسهم الشركات املكرومة ل كتتاب العان لول مرمو
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املرابعات و ع ود يموور التاارم و الت يتسم مسيولاصا العالية و إلة املراطرو
أدوات اسواق النقد
هو منهج ي ون مس ح ل مدير الصندوق بإيراا إرارت استثماروة بنا على عدم عوامر مثر
منهج االدارة النشطة
التعلي ت و التوإعات املالية وحبرات مدير الصندوق و مراإدة إيمة االستثمارات مش ر مستمر وال
دون إيداع مؤشر إياس االدا و
ُ
رسوم ضريبة القيمة هي ررودة غ ر مداشرم يفرض على جميع السلع والخدمات الت يتم شراؤها وتيعها وي ديمها مس إدر
املنشآت للعم او اطراف او ع إة مسب ال عة التنفيلية لضرودة ال يمة املضافة في اململتة
املضافة
العرتية السعودية

()1

صندوق االستثمار:
(أ)

اسم صندوق االستثمار ،مع ذكر فئته ونوعه:
صندوق كسب املرن لألسهم السعودية صندوق إستثماري مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية

(ب)

تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق واحر يعديث:
صت تتدرت شت تتروأ وام ت تتان الصت تتندوق بتت تتاروخ 2015/9/14ن واحت تتر يعت تتديث لهت تتا بتت تتاروخ 1444/04/20ه ت ت املوافت تتق
2022/11/14نو

(ج)

تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته:
ً
يم مواف ة هيئة السوق املالية في اململتة العرتية السعودية على ي سيد هلا الصتندوق وطترح ومدايت طرمتا
ً
عاما بتاروخ 1436/12/6هت املوافق 2015/9/19ن

(د)

مدة صندوق االستثمار وتاريخ استحقاقه:
إن صندوق كسب املرن لألسهم السعودية هو صندوق اسهم استثماري عتان متس النتوع "املفتتوح" اي انت بإم تان
املشفرك االشفراك واالسفرداد ح ل ففرم عمر الصندوق ،وعمر الصندوق هو مفتوح املدمو

()2

النظام املطبق:

إن الصت تتندوق و مت تتدير الصت تتندوق حارت تتعان لنظت تتان الست تتوق املاليت تتة ولوا ع ت ت التنفيليت تتة والنظمت تتة واللت تتوا ح الحت تتر اات
الع إة املكد ة في اململتة العرتية السعوديةو

()3

سياسات االستثمار وممارساته:
(أ)

األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار:

صت ت تندوق كس ت تب املتترن لألس ت ت تهم الستتعودية هتتو صتتندوق اس ت تتثماري مفتتتوح ،يصتتدف إلتتى ينميتتة امتتوال املش ت تفرك ن علتتى املتتد
الكووتتر متتس حت ل االستتتثمار فتتي استتهم الشتتركات الستتعودية املدرجتتة فتتي الستتوق املاليتتة الستتعودية واملتواف تتة متتع الضتتوابط الشتترعية
املعتتددم متتس إدتتر هيئتتة الرإابتتة الش ت ت ت ترعية التامعتتة لش ت ت تركة كستتب املاليتتةو وتصتتدف إدارم الصتتندوق إلتتى احتيتتار عتتدد إليتتر متتس الستتهم
وإدارتصا بكرو ة نشكة متع املرونتة مغترض يع يتق عوا تد للمستتثمروس دون االريدتاأ بمؤشتر او بتالوزان النست ت ت ت ت تدية ملؤشت ت ترات الس ت ت توق
كم تتا يمت تتس مل تتدير الصت ت تندوق اس تتتثمار الس تتيولة الن دي تتة الزا تتدم ف تتي الص تتندوق ف تتي ادوات ن ت ت تدية إص ت ت ت رم الج تتر متواف تتة م تتع املع تتاي ر
الش ت ت ت ت ترعية لتعست ت ت ت ن عا تتد الصتتندوقو كمتتا ان ت لتتس يتتتم يوزيتتع ارتتتاح ومتتدات الصتتندوق علتتى املشتتفرك ن وإنمتتا ستتيعاد استتتثمارها ممتتا
ً
ينعتد إياابا على إيمة وسعر ومدم الصندوقو
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ً
لتتس ي تتون الصتتندوق مريدكتتا ب ت ي مؤشتتر لألستتهم وستتي ون مؤشتتر كستتب الشتترعي لألستتهم الستتعودية ( )Index KSB SaudiShariaهتتو
معيار امل ارنة لدا الصندوق ميث يتم امتساب بواسكة ( )IdealRatingsوسيتم يعديد املاال ا ستتثماري للصتندوق بتالتوافق متع
هيئة الرإابة الشرعية لشركة كسب املالية ويعديث مش ر دوري (على االإر كر ة اشهر)و
(ب)

نوع (أنواع) األوراق املالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساس ي:

االستثمار في اسهم الشركات السعودية املدرجة في السوق املالية السعودية مش ر اساس و كما سيستثمر
الصندوق في الكرومات العامة االولية املعلية با رافة الى االستثمار في الصناديق االستثمارو تةو وومتس استثم تار
الرصت تدم الن دية في ادوات اسواق الن د مش ر مداشر و غ ر مداشرو
(ج)

سياسة تركيز اإلستثمارات:
سيفركز الصندوق إسثماراي في اسهم الشركات السعودية املدرجة في السوق املالية السعودية واملتواف ة مع
الضوابط الشرعية املعددم مس إدر هيئة الرإابة الشرعية التامعة لشركة كسب املاليةو
وكما سيستثمر الصندوق في الكرومات العامة االولية املعلية باالرتافة التى االستتثمار فتي الصتناديق االستتثماروة
ادوات اسواق الن د مش ر مداشر او غ ر مداشر ،وميث سي ون االستثمار في ادوات الن تد مشت ر مداشتر بالروتال
السعودي وسي ون متوافق مع املعاي ر الشرعية للصندوق و ب دوات مصدرم متس إدتر الدنتوك فتي اململتتة العرتيتة
الس تتعودية والتت ت يرض تتع ال تتى إش تراف مؤسس تتة الن تتد العرب تتد الس تتعودي مي تتث ل تتس يتد تتع الص تتندوق اي يص تتنيف
إ تمت تتاند لي بن ت ت يعمت تتر فت تتي اململتت تتة العرتيت تتة الست تتعودية مت تتا دان ان ت ت يرضت تتع الش ت تراف مؤسست تتة الن ت تتد العربت تتد
الستتعودي بتتر ستتيعتمد علتتى يصتتنيف داحلتتي حتتاص بمتتدير الصتتندوق التتلي يعتمتتد علتتى ي تتدير لورتتع الدن ت و
م ت املالية و على جاابية العا د على االستثمارو
وكم تتا س تتي ون االس تتتثمار ف تتي ادوات الن تتد مشت ت ر غ تتر مداش تتر بالرو تتال الس تتعودي و س تتي ون متواف تتق م تتع املع تتاي ر
ً
الش تترعية للصت تتندوق و املرحصت تتة مت تتس إدت تتر هيئت تتة الست تتوق املاليت تتة و املكرومت تتة طرمت تتا عامت تتا فت تتي اململتت تتة العرتيت تتة
الستعودية متتس إدتتر متتدير الصتندوق او اي متتدير صتتندوق احتتر او ك همتتا ووهتلا ستتي ون متتدير الصتتندوق باحتيتتار
الصتتندوق التتلي سيستتتثمر ب ت مستتب ي تتدير املكلتتق لتل ت الص تناديق  ،ميتتث ستتوف يؤحتتل مع ت ن االعتدتتار االدا
التتتارو ي و العا تتد علتتى الصتتندوق و رستتون االدارم و علتتى جتتم االصتتول بم ارنتتة متتع الصتتناديق االحتتر املكرومتتة
في اململتة العرتية السعودية
وومتس يلخيص استثمارات الصندوق كالتالي:

(د)

جدول يوضح نسبة االستثمار في كل مجال استثماري بحده االدنى واالعلى:
نوع ا ستثمار
السهم السعودية وتشمر الكرومات الولية
إدوات اسواق الن د مش ر مداشر و غ ر مداشر
الصناديق االستثماروة

ال د الدنى
%50
%0
%0

ال د العلى
%100
%15
%15

وف تتي مال تتة ااا كانت ت التوإع تتات تشت ت ر ال تتى ازم تتة اإتص تتادية او جيوسياس تتية معتمل تتة يمت تتس ان ي تتؤدي ال تتى هد تتوأ
السوق ،يعق ملدير الصندوق يرفيض ال تد االدنتى ستتثماراي فتي الستوق االستهم الستعودية التى %0
و هي االسفرايياية االمثر ملدير الصندوق و ال بصتدف ال فتاع علتى االدا و رفتع نستدة االستتثمار التى  %50علتى
االإر عندما ي ون الظروف مناسدةو
(ه)

أسواق األوراق املالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته:
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االستثمار في اسهم الشركات السعودية املدرجة في السوق املالية السعودية مش ر اساس و كما سيستثمر
الصندوق في الكرومات العامة االولية املعلية باالرافة الى االستثمار في الصناديق االستثمارو ت تةو وومتس
استثمت تار الرصت تدم الن دية في ادوات اسواق الن د مش ر مداشر و غ ر مداشرو

(و)

االفصاح عما اذا كان مدير الصندوق ينوي االستثمار في وحدات صندوق االستثمار:
إد يستثمر مدير الصندوق في الصندوق بصفت مستثمر وال وف ا لت دير الخاصو ووعتفظ مدير الصندوق
ً
بع في اسفرداد جز مس او كر مشاركت مسب ما يرا مناسدا ،وسوف يف ح مدير الصندوق عس
استثماراي في الصندوق في ي ارور الصندوق (الديان الربع سنوي  -ال وا م املالية الولية  -والت ارور السنووة-
بما في ال ال وا م املالية السنووة)و

(ز)

أنواع املعامالت واألساليب واألدوات التي يستخدمها مدير الصندوق بغرض اتخاذ قراراته االستثمارية
لصندوق االستثمار:
ً
ً
عنتتد احتيتتار الستتهم ستتي ون متتدير الصتتندوق باستتتردان حبراي ت ومتتوارد لت يتتيم االإتصتتاد التلتتي عامليتتا ومعليتتا،
ومتتس تتم ستتي يم اساستتيات الشتتركات الت ت ي تتع فتتي املاتتال االستتتثماري ميتتث ستتي ون بدراستتة الديانتتات والنستتب
املاليتتة للشتتركات وورتتع يوإعتتات لنتا اهتتا املستتت دلية وم ارناصتتا ب ستتعار استتهمها فتتي الستتوق بصتتدف انت تتا افضتتلها
متتس ميتتث ال يمتتة وفتترص النمتتو رتتافاصا إلتتى الصتتندوق لتتس يلفتتزن باالستتتثمار ب ت وزان مشتتابصة لتل ت املوجتتودم فتتي
املؤشتر االسفرشتادي ،علتتى الترغم متس انت إتد ي تون بتتلل فتي معتض الميتتانو امتا عتس ادوات استتواق الن تد فستتيتم
تعظتتيم العوا تتد وي ليتتر املرتتاطر مستتب العتتروض املتامتتة فتتي الستتوقو ستتيتم ي يتتيم الصتتناديق االستتتثماروة بنتتا ا
على االدا التارو ي لهاو

(ح)

أنواع األوراق املالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق:
ً
لتتس ي تتون الصتتندوق باالس تتتثمار فتتي اوراق مالي تتة غ تتر الت ت ي تتم اكرهتتا س تتاب ا فتتي الف تترم ( ) متتس امل تتادم (سياس تتات
االستثمار وممارساي ) مس هل امللكرمو

(ط)

أي قيد آخر على نوع (أنواع) األوراق املالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار فيها:
ل تتس يس تتتثمر الص تتندوق فت تتي اي اوراق مالي تتة ال يتواف تتق مت تتع الض تتوابط الش تترعية املعتمت تتدم م تتس اللجن تتة الشت تترعية
للصندوق وولفزن الصندوق ب يود االستثمار الواردم في املادم ( )41مس ال عة صناديق االستثمارو

(ي)

الح ددد ال ددفي يمك ددن في دده اس ددتثمار أص ددول الص ددندوق ف ددي وح دددات ص ددندوق أو ص ددناديق اس ددتثمار ي ددديرها م دددير
الصندوق أو مديرو صناديق آخرون:
يعق ملدير الصندوق استثمار ماال يزود عتس  %10متس صتافي اصتول الصتندوق فتي صتناديق مما لتة بمتا يتوافتق متع
الضتتوابط الشتترعية ووفتتق متتا ي تترر املتتدير علتتى ان ال يزوتتد عتتس  %10متتس صتتافي إيمتتة اصتتول الصتتندوق التتلي يتتم
يمل ومداي و
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صدالحيات صدندوق االسدتثمار فدي الحصددول علدى تمويدل ،وسياسدة مددير الصددندوق بشدأن ممارسدة صدالحيات الحصددول

(ك)

على تمويل ،ورهن أصول الصندوق:
م تتس م تتق م تتدير الص تتندوق ان يلجت ت للتموو تتر ف تتي ال تتاالت التت ت ي ره تتا مال تتد إدارم الص تتندوق وتعي تتث اال يتا تتاوز يموو تتر
الصندوق متا نستهت ( )%10متس صتافي إيمتة اصتول والت مستب الضتوابط الشترعية ،علتى ان ال يتعتد متدم
التموور سنة مي دية وال ياوز ملدير الصندوق رهس اصول الصندوقو

الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير:

(ل)

ال د العلى للتعامر مع اي طرف نظ ر هو  %25مس جم صافي اصول الصندوقو
سياسة مدير الصندوق في إدارة مخاطر الصندوق:

(م)

 ست ون إرارات االستثمار الت يترلها مدير الصتندوق منستجمة متع ممارستات االستتثمار الجيتدم وال تيمتة
التت يع تتق الهتتداف االستتتثماروة املعتتددم للصتتندوق واملتتلكورم فتتي شتتروأ و ام تتان الصتتندوق واملستتتندات
الحر اات الع إة ،ويشمر ال بلل مدير الصندوق كر ما في وسع للت كد مس:
 oيوفر السيولة ال افية لد الصندوق للوفا ب ي طلب اسفرداد متوإعو
 oعتتدن يرك تتز استتتثمار الصتتندوق فتتي اي ورإتتة او اوراق معينتتة ،او فتتي اي بلتتد او منك تتة جغرافيتتة او
صناعية او إكاع مع نو
 oعدن يعمر الصندوق اي مراطرم استثماروة غ ر رروروة يتعلق ب هداف االستثماروةو
 سي ون هناك مالد إدارم للصندوق وست ون طديعة الخدمات الت ي دمها املالد كالتالي:
ً
 oاملواف ة على جميع الع ود وال رارات والت ارور الجوهروة الت ي ون الصندوق طرفا فلصاو
ً
 oا شراف ،ومتى كان ال مناسدا ،املصادإة على اي يضتارب مصتالح يف تح عنت متدير الصتندوق
ً
وف ا ل عة صناديق االستثمارو
ً
 oاالجتمتتاع متتري ن ستتنووا علتتى الإتتر متتع مستتؤول املكاب تتة وااللفتزان (لجنتتة املكاب تتة وااللفتزان) لتتد
مدير الصندوق ومسؤول التدليغ عس غسر الموال ويموور ا رهاب لدي  ،للت كد متس الفتزان متدير
الصندوق باميع اللوا ح والنظمة املتدعةو
 oإإرار اي يوصية يرفعها املصفد في مالة تعيين و
 oالت كد مس اكتمال والفزان شتروأ وام تان الصتندوق و واملستتندات الحتر اات الع إتة ب عتة
صناديق االستثمارو
ً
 oالت كتتد متتس إيتتان متتدير الصتتندوق بمستتؤولياي بمتتا يع تتق مصتتل ة متتال د الومتتدات وف تتا لشتتروأ
وام ان الصندوق و واملستندات اات الع إة وام ان ال عة صناديق االستثمارو
 oالعمر ب مانة و ملصل ة صندوق االستثمار ومال د الومدات في و
(ن)

املؤشر االسترشادي ،و الجهة املزودة للمؤشر واألسس واملنهجية املتبعة لحساب املؤشر:

مؤشر كسب الشرعي لألسهم السعودية
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(س)

التعامل مع أسواق املشتقات املالية:

ال يوجدو
(ع)

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

ال يوجدو

املخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق:

()4

ياتتب علتتى املستتتثمر ان يعلتتم بتتان االستتتثمار فتتي االستتهم ينكتتوي علتتى مرتتاطرم عاليتتة ,االن ان االستتتثمار فتتي الصتتندوق

(ا)

يعتبر اكثر امانا نسهيا مس االستثمار املداشر في السوق نظرا لتوزيع استثمارات الصندوقو
ان االدا الستتابق لصتتندوق االستتتثمار او االدا الستتابق للمؤشتتر ال يعتتد مؤشترا علتتى ادا الصتتندوق مستتت د او يما تتر

(ب)

االدا السابقو
ان الصتتندوق ال يضتتمس ملتتال د الومتتدات ان ادا املكلتتق (او ادا م ارنتتة باملؤشتتر) ستتوف يتتتترر مستتت د او يما تتر

( )

االدا السابقو
(د)

االس ت ت تتثمار في الص ت ت تندوق ال يعد ايداعا لد اي بن معلي يسوق او يهيع االوراق املالية او يامع لصندوق االستثمارو

(ه)

ي تتر مال ت الوم تتدات ووتعم تتر املس تتؤولية ع تتس اي حس تتارم مالي تتة إ تتد يفري تتب عل تتى االس تتتثمار ف تتي الص تتندوق اال ااا كان ت
ناياة عس اهمال متعمد او ي ص ر متعمد مس مدير الصندوقو
فيما يلي ،قائمة للمخاطر الرئيسية املحتملة املرتبطة باالستثمار في صندوق االستثمار ،واملخاطر املعرض لها
صندوق االستثمار وأي ظروف من املحتمل أن تؤثر في صافي قيمة أصول الصندوق وعائداته:

(و)

 مخاطر السوق:
ياب ان يعلم املشفرك ان االستثمار في السهم مش ر عان يعتبر مس االستثمارات اات املراطر املريفعة ،وكما هو
معلون فإن يع يق عوا د مالية في استثمارات السهم في الجر الكوور يريدط بالت لدات والتغ رات في السوقو
 املخاطر املرتبطة بالضوابط الشرعية:
إن طديعة استثمارات الصندوق الشرعية ياعر االستثمار في السوق املالية السعودية معدود بفئة معينة مس
السهم دون غ رهاو مما ي لر مس جم املاال ا ستثماري للصندوق ،وفي مال ان اسهم معض الشركات لم تعد
يتوافق مع الضوابط الشرعية املتدعة مس إدر الصندوق فإن مدير الصندوق إد يضكر الى الترلص مس يل
ً
السهم ب سعار غ ر مناسدة  ،مما إد يؤ ر سلدا على استثمارات الصندوق و ادا و على سعر الومدموو
 مخاطر التغير في أسعار الصرف:
إاا كان دفعات شرا الومدات معملة غ ر عملة الصندوق فإن استثمارات املشفرك إد يت ر بالزوادم او الن ص
نتياة للتغ ر في اسعار الصرفو


مخاطر تضارب املصالح :

ينش هل املراطر في ال االت الت يؤ ر على موروعية واست لية إرار مدير الصندوق مسهب مصل ة شخصية إد
يؤ ر على إرارات مدير الصندوق في ايراا ال رارات ا ستثماروة مما إد يؤ ر سلدا على ادا الصندوق .


مخاطر اإلعتماد على موظفي مدير الصندوق :
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يعتمد ادا الصندوق مش ر كد ر على إدرات ومهارات موظفد مدير الصندوق ،مما يؤدي إلى ي ر ادا الصندوق
مش ر كد ر عند است الة او غياب امدهم وعدن وجود بدير مناسبو
 مخاطر االعتماد على التصنيف الداخلي:
سي ون مدير الصندوق بتصنيف الجهات املصدرم لدوات اسواق الن د و صناديق ادوات اسواق الن د و سوف لس
ً
ً
يعتمد على اي يصنيف ا تماند مس اي جهة كان  ،المر اللي إد ال ي ون في التصنيف دإي ا او يعا و بالتالي
ً
إد يؤ ر سلدا على استثمارات الصندوق و على صافي إيمة ومداي و


مخاطر تعليق التداول :

إن عدن الفزان الشركات املدرجة في السوق السعودي بنظان السوق املالية في اململتة العرتية السعودية ولوا عة
التنفيلية بما في ال إواعد التسجير وا درا إد يؤدي إلى تعليق يداول اسهم الشركات املدرجة مما يؤ ر على
إيمة اصول الصندوق سلدا وتالتالي سعر الومدمو
 مخاطر عمليات اإلسترداد الكبيرة :
ً
هي مراطر إيان مال د الومدات معمليات اسفرداد كد رم ومتتامعة اميانا مما إد يتسهب في ان يضكر مدير
الصندوق إلى تسيير اصول الصندوق ب سعار إد ي ون غ ر مناسدة ،مما يؤدي إلى انرفاض إيمة اصول الصندوق
وانرفاض سعر الومدم.


مخاطر اإلستثمار في صناديق أخرى :

مس املمتس ان يتعرض الصناديق الحر الت إد يساصدف الصندوق ا ستثمار بھا إلى مراطر مما لة لتل الواردم
في ھل الف رم "املراطر الر يسة لإلستثمار في الصندوق" مما إد يؤ ر سلدا على ادا الصندوق وسعر الومدم .


مخاطر األسواق الناشئة :

سوق السهم السعودي يعتبر مس السواق الناشئة ،وا ستثمار في السوق الناشئة إد ينكوي على مراطر مريدكة
با حفاق او الت حر في تسووة صف ات السوق وتسجير وامانة مفظ الوراق املاليةو كما ان ال يمة السوإية
لألوراق املالية املتاجر بصا في السواق الناشئة معدودم نسهيا ميث ان التم الكبر مس ا جان ال يمة السوإية
واملتاجرم مفركزم في عدد معدود مس الشركاتو و للل  ،فإن اصول واستثمارات الصندوق في السوق الناشئة إد
ً
يواج إدرا اكبر مس ي لدات السعار ،وسيولة اإر مش ر مل وع م ارنة با ستثمار في اسواق اكثر يكوراو


مخاطر اإلستثمار في الطروحات اإلولية :

ھي مراطر ا ستثمار في شركات مديثة ا نشا وال يمل ياروخ تشغيلي يتيح ملدير الصندوق ي ييم ادا الشركة
مش ر كافي ،كما ان الشركات الت يكرح اوراإها املالية إد يمثر إكاعات جديدم او ي ون في مرملة نمو ويكوور وإد
ينعتد ال سلدا على ادا الصندوق واسعار الومداتو
 املخاطر املتعلقة باملصدر:
وهي مراطر التغي ر في ادا املصدر نتياة لتغ رات في ا دارم اوالوراع املالية والكلب على املنتاات اوالخدمات الت
ي دمها املصدر مما إد يؤدي إلى انرفاض إيمة اسهم وتالتالي ي ر ادا الصندوق وسعر الومدم سلدا.


مخاطر اإلقتراض :

في مال اإفراض مدير الصندوق لغرض ا ستثمار إد يت حر الصندوق عس سداد املدالغ امل فررة في الوإ املعدد
لسداب حارجة عس إرادم مدير الصندوق ،مما إد يفريب على هلا الت ح ر رسون ي ح ر السداد او ان يضكر مدير
الصندوق لديع معض استثماراي مما إد يؤ ر على اصول الصندوق واللي سينعتد سلدا على اسعار الومدات.
 مخاطر السيولة:
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إد يتعرض الصندوق ملراطر سيولة في مال انرفاض جم التعام ت في سوق السهم السعودي مما يصعب مع
تسيير االوراق املالية وتالتالي صعوتة ال صول على السيولة ال زمة مل ابلة طلدات ا سفردادو
 مخاطر اقتصادية وسياسية:
إد يت ر سوق السهم السعودية بظروف اإتصادية عامة او ظروف سياسية في املنك ة ،ووصعب على مدير
ً
الصندوق التندؤ بصا او الترلص منصا ،مما إد يؤ ر سلدا على إيمة االستثمارات املدارم في الصندوق و على عوا دهاو

 مخاطر القطاعات:
إن إسفرايياية االستثمار الر يسية إد ينتج عنصا يرك ز االستثمار في اسهم شركات ل كاع مع ن ،وتالتالي فإن
ً
االنرفاض العان في إكاع مع ن إد يؤ ر سلدا على استثمارات الصندوق في يل السهمو ويدعا للل إد ينرفض
صافي إيمة اصول الصندوقو
 املخاطر و العوائد املرتبطة باالستثمار بالصندوق :
ينكوي االستثمار في الصندوق على حكر حسارم جز او كر مس استثمارات املستثمرو وعندما يسفرد اي مستثمر
ومداي في صندوق االستثمار ،إد ي ون إيماصا اإر مس يل ال يمة الت كان عللصا عند شرائصا .
يتعمر مال د الومدات املسؤولية عس اي حسارم مالية إد يفريب على االستثمار في الصندوق والناياة عس اي مس
املراطر امللكورم اع او غ رها ،دون اي رمان مس جانب مدير الصندوق اال ااا كان ناياة عس اهمال او ي ص ر
مس مدير الصندوق.
 االستثمار في الصندوق ال يعد وديعة لدى بنك:
ً
ان االستثمار في الصندوق ال يعد إيداعا لد اي بن
االستثمارو

معلي يسوق او يهيع الوراق املالية او يامع لصندوق

 مخاطر الضريبة والزكاة:
إد يتعمر مال و الومدات آ ار رروهية مفريد على ا شفراك في او التمل او ا سفرداد او التعوور او بيع ومدات
بموجب ال وان ن الساروة في الدلدان الت يعملون جنسياصا او رحصة ا إامة فلصا او تعتبر معر إإامة عادية لهم او
ً
ً
موطنا مرتاراو ووتعمر مال و الومدات مسؤولية دفع الضرودة إن وجدت على استثماراتصم في الصندوق او على اي
زوادم في راس املال الناشئة عنصاو كما ان دفع الزكام مسؤولية مصروة على مال د الومداتو سيتم يكديق ررودة
ال يمة املضافة مسب ال عة التنفيلية لضرودة ال يمة الصادرم عس هيئة الزكام و الدحر وبش ر عان فإن
ً
استثمار املشفرك في الصندوق ال يعد إيداعا لد بن معلي ،وإن طديعة استثمار املشفرك في الصندوق ي ون
باملشاركة ،اي ان يع يق الرتاح او يعمر الخسا ر ست ون مسب نسدة مشاركة كر مشفرك في الصندوقو وتنا ً
علي فإن مدير الصندوق ال ي دن اي رمانات ب ن الصندوق سوف يع ق اهداف االستثماروةو ولتس ي ون هناك اي
رمانات بعصول املشتترك ن عتلى مدالغهم الصلتية املستثمرم عنتد االستترداد او عتند إن ت تتها الصندوق.

()5

آلية تقييم املخاطر:
يتدع مدير الصندوق آلية داحلية لت ووم املراطر املتعل ة ب صول الصندوق.
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()6

الفئة املستهدفة لالستثمار في الصندوق:
يمتس لألفراد واملؤسسات والجهات ال ومية وغ رها مس ال كاعات االستفادم مس االستثمار فتي الصتندوق علتى ان يتوافتق
ال مع اهدافها االستثماروة ومد يعملها للمراطر املريدكة باالستثمارو

()7

قيود حدود اإلستثمار:
إن صندوق كسب املرن لألسهم السعودية ملفزن مس ح ل إداري لصندوق ا ستتثمار بتال يود وال تدود التت يفررتها ال عتة صتناديق
ا ستثمار وشروأ وام ان الصندوقو

()8

العملة:
الومتتدم الن ديتتة لتعتتام ت الصتتندوق هتتي الروتتال الستتعودي ف تتطو وإاا يتتم ستتداد إيمتتة الومتتدات معملتتة ح ت ف الروتتال الستتعودي،
فستتوف يتتتم يعووتتر عملتتة الستتداد إلتتى الروتتال الستتعودي مستتعر الصتترف الستتا د لتتد الدنت املستتتلم فتتي الت الوإت و ووصتتدح الش ترا
ً
نافلا عند يعوور املدالغ إلى الروال السعوديو

()9

مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:
تفاصيل جميع املدفوعات من اصول الصندوق وطريقة احتسابها:

(أ)

يتعمر الصندوق جميع الرسون واملصاروف امللكورم ادنا ووتعملها يدعا للل املشفركون "مال د الومدات" وهي كالتالي:


رسوم االدارة :يعتسب رسون االدارم على اساس  %1.75سنووا مس صافي اصول الصندوقو ووتم دفع الرسون املستتع ة
كر  3اشهر ملدير الصندوقو
رسوم الحفظ :يعتسب رسون ال فظ 04و %0مس جم الصندوق وتعد ادنى  37,500روال سنووا يعستب مشت ر يتومد
ويدفع مش ر ربع سنوي
ً
اتعاب املحاسب القانوني :سيعصر املعاسب ال انوند علتى مدلتغ م كتوع إتدر  25,000روتال ستعودي ستنوواو وست ستم
الرسون يناسهيا على عدد ايان السن ويدفع سنوواو
مصدداريف التمويددل :فتتي متتال وجتتود مصتتاروف يمووتتر فعليتتة ومداشتترم للصتتندوق ح ت ل الستتنة (مستتب الستتعر الستتا د فتتي
السوق) وبشترأ ان ال يتاتاوز يمووتر الصتندوق نستدة  %10متس صتافي فيمتة اصتول  ,وبعتد احتل مواف تة اللجنتة الشترعية
على التموورو



مكافدداه اعضدداء اللجنددة الشددرعية :سيعصتتر اعضتتا اللجنتتة الشتترعية ماتمعت ن علتتى م افتتا ستتنووة إتتدرها  10,000روتتاال
وستتوزع الرستتون املستتتع ة علتتى الصتتندوق مشت ر يناستتا علتتى ايتتان الستتنة ,ووتتم دفتتع الرستتون املستتتع ة العضتتا اللجنتتة
ً
الشرعية سنوواو



رسوم التطهير الشرعي :كما هو مو ح في املل ق ( )1الضوابط الشرعية مس هل الشروأ واالم انو
ً
ً
مص دداريف اع ددداد املؤش ددر االسترش ددادي :بع تتد اإصت ت ى  18,750رو تتال س تتنووا يعس تتب يومي تتا وي تتدفع نصاي تتة ك تتر س تتنة مالي تتة
للصندوق
ً
مكافات اعضاء مجلس االدارة 5000 :روال للجلسة وتعد اإص ى 20,000روال سنووا ل ر عضو مست رو



الرسوم الرقابية :دفع مدلغ م كوع وإدر  7,500روال سعودي ستنوواو وست ستم الرستون يناستهيا علتى عتدد ايتان الستنة,
ووتم دفع الرسون املستع ة كر  12شهرو
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(ب)



رسوم نشر املعلومدات علدى موقدع تدداول :دفتع مدلتغ م كتوع وإتدر  5,000روتال ستعودي ستنووا ل تا نشتر املعلومتات علتى
موإع يداولو وست سم الرسون يناسهيا على عدد ايان السنة ,ووتم دفع الرسون املستع ة كر  12شهرو



رسوم االسترداد :ال يوجد



رسوم االسترداد املبكر :ال يوجد



مصدداريف التعامددل :يتعمتتر الصتتندوق جميتتع مصتتاروف ورستتون التعامتتر املتعل تتة بتتالديع والش ترا او ا كتتتتاب فتتي الستتهم
السعودية وسيتم ا فصاح عس يل املصاروف في ملخص ا فصاح املالي في نصاية السنةو



رس ددوم الضددريبة القيم ددة املضددافة  :س تتيتم يكدي ه تتا مس تتب ال ع تتة التنفيلي تتة لض تترودة ال يم تتة املض تتافة ،كم تتا ان جمي تتع
الرسون واالتعاب و املصاروف بموجب الشروأ و االم ان الصندوق حارع لضرودة ال يمة املضافة وسوف ي ون متدير
الصندوق معملية امتساب نسدة الضرودة املستع ة وسداد الضرودة الى هيئة الزكام و الدحرو

آلية حساب األتعاب واملصاريف
نوع الرسون واملصاروف
رسون ا دارم

طرو ة امتسابصا
يعتسب مش ر يومد مس إجمالي إيمة اصول الصندوق ويدفع مش ر ربع
سنويو (إجمالي الصول xالنسهية املئووة)و

رسون ال فظ

يعسب مش ر يومد مس إجمالي إيمة اصول الصندوق ويدفع مش ر ربع

رسون نشر معلومات موإع يداول

سنووة (إجمالي الصول xالنسدة املئووة)و
ً
يعسب مش ر يومد ويدفع سنوواو
ً
يعسب مش ر يومد ويدفع سنوواو
ً
يعسب مش ر يومد ويدفع سنوواو
ً
يعسب مش ر يومد ويدفع سنوواو
ً
يعسب مش ر يومد ويدفع سنوواو
ً
يعسب مش ر يومد ويدفع سنوواو

مصاروف التعامر:

سيتم ا فصاح عس يل املصاروف في ملخص ا فصاح املالي في نصاية

اتعاب املعاسب ال انوند
م اف م اللجنة الشرعية
رسون التكه ر الشرعي
م اف م اعضا مالد ا دارم
الرسون الرإابية

السنةو

( )

ج دددول افترا د ي يوض د د د دح نس د د دبة تك دداليف الص ددندوق إل ددى القيم ددة اإلجمالي ددة ألص ددول الص ددندوق عل ددى مس ددتوى
الصندوق ومالك الوحدة خالل عمر الصندوق ،على أن يشمل نسبى التكاليف املتكررة والغير متكررة:
الجتتدول التتتالي يو تتح مثتتال اففراض ت ويورتتيمي الستتتثمار عميتتر فتتي الصتتندوق بمدلتتغ  100,000روتتال ستتعودي لتتم
يتغ ر طوال السنة ،وتاففراض ان جم الصندوق في يل الففترم هتو  10,000,000روتال ستعودي ولتم يتغ تر طتوال
السنة ،وعلى اففراض ان يع ق الصندوق عا د  %10عا د سنوي على االستثمار الجدول التالي :
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نوع الرسون

نسدة الرسون مس اجمالي إيمة االصول

إيمة الرسون مس اجمالي االصول

رسون االشفراك

%1.5

1500

رسون ا دارم

%1.75

1750

رسون ال فظ

5و%0

500

 20,000روال سنووا للصندوق (2و)%0

200

اتعاب املعاسب ال انوند

 25,000روال سنووا للصندوق (25و)%0

250

م اف م اللجنة الشرعية

 10,000روال سنووا للصندوق (1و)%0

100

1875و%0

50و187

ماموع م اف م اعضا مالد
ا دارم

مصاروف إعداد مؤشر
اسفرشادي
الرسون الرإابية
رسون التكه ر الشرعي
رسون نشر معلومات الصندوق
على موإع يداول

0500و%0

 7500روال سنووا للصندوق
(075و)%0
نسدة اففررية 01 :و%0

50

(05و)%0

مصاروف احر (نسدة اففرارية)

0001و%0

1و0

%4.435%

4435.1

 + %10راس املال

110,000

 + %10راس املال – اجمالي الرسون السنووة

9و105,564

إجمالي الرسون السنووة
العا د االففراض  +%10راس
املال 000و110
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 5000روال سنووا للصندوق

00و50

صافي االستثمار االففراض

75

العا د امللكور اع هو عا د اففراض كمثال يوريمي ف ط ،وال يع إط إا ان الصندوق سوف يع ق هلا العا د او اي عا د احرو

(د) تفاصيل مقابل الصفقات املفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل امللكية التي يدفعها مالكو الوحدات ،وطريقة
احتساب ذلك املقابل:
التوريح

نوع الرسون واملصاروف
رسون االشفراك

5و %1كعد اإص ى مس مدلغ االشفراك االولي او االرافي

رسون االسفرداد املدتر

ال يوجد
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(ه) يجب ان تحتوي املعلومات املتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة وشرح سياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات
والعموالت الخاصة.

ي تتر العميتتر وووافتتق علتتى ان ت ياتتوز للشتتركة التتدحول فتتي يرييدتتات العمولتتة الخاصتتة ،بعيتتث يعصتتر بموجد ت الشتتركة متتس
وستتيط علتتى ستتلع وحتتدمات إرتتافية إلتتى حتتدمات ينفيتتل الصتتف ات م ابتتر العمولتتة املدفوعتتة علتتى الصتتف ات املوجهتتة متتس
ح ل ال الوسيط وفي هل ال الة يتع ن على الشركة الت كد مما يلي:
 ان ي دن الوسيط املع إلى الشركة حدمة التنفيل ب فضر الشروأو
 ان السلع او الخدمات الت يعصر عللصا الشركة يمتس اعتدارها بدرجة مع ولة ملصال ة عم
 ان مدلغ اي رسون او عمولة يتم دفعها إلى م دن السلع او الخدمات هو مدلغ مع ول بالنظر إلى الظروف ال ا مةو
الشركةو

(و) املعلومات املتعلقة بالزكاة و /أو الضريبة (إن وجدت):
سيتم يكديق ررودة ال يمة املضافة مسب ال عة التنفيلية لضرودة ال يمة الصادرم عس هيئة الزكام و الدحرو
(ز) أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق:
رسون ا سفرداد املدتر :ال يوجد
(ح) مثددال افترا د ي يوضددح جمي ددع الرسددوم واملص دداريف ومقابددل الص ددفقات التددي دفع د مددن أص ددول الصددندوق أو م ددن قب ددل
مالك الوحدات على أساس عمله الصندوق:
الجدول التالي يو ح مثال اففراضت ويورتيمي الستتثمار عميتر فتي الصتندوق بمدلتغ  100,000روتال ستعودي لتم يتغ تر طتوال
السنة ،وتاففراض ان جم الصندوق في يل الففرم هو  10,000,000روال ستعودي ولتم يتغ تر طتوال الستنة ،وعلتى اففتراض
ان يع ق الصندوق عا د  %10عا د سنوي على االستثمار الجدول التالي:
إيمة الرسون مس اجمالي إيمة

نوع الرسون

نسدة الرسون مس اجمالي إيمة االصول

رسون االشفراك

%1.5

1500

رسون ا دارم

%1.75

1750

رسون ال فظ

5و%0

500

 20,000روال سنووا للصندوق (2و)%0

200

اتعاب املعاسب ال انوند

 25,000روال سنووا للصندوق (25و)%0

250

م اف م اللجنة الشرعية

 10,000روال سنووا للصندوق (1و)%0

100

مصاروف إعداد مؤشر اسفرشادي

1875و%0

50و187

ماموع م اف م اعضا مالد ا دارم

الرسون الرإابية

 7500روال سنووا للصندوق
(075و)%0

االصول

75

رسون التكه ر الشرعي

نسدة اففررية01 :و%0

10

رسون نشر معلومات الصندوق على

 5000روال سنووا للصندوق

50
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موإع يداول

0500و%0

(05و)%0

00و50
مصاروف احر (نسدة اففرارية)
إجمالي الرسون السنووة
العا د االففراض  +%10راس املال
000و110
صافي االستثمار االففراض


0001و%0

1و0

%4.435%

4435.1

 + %10راس املال

110,000

 + %10راس املال – اجمالي الرسون
السنووة

9و105,564

العا د امللكور اع هو عا د اففراض كمثال يوريمي ف ط ،وال يع إط إا ان الصندوق سوف يع ق هلا العا د او اي عا د احرو

( )10التقييم والتسعير:
(أ) تفاصيل تقويم كل أصل يملكه الصندوق:
ً
يتم يعديد إيمة اصول الصندوق بنا ا على التالي:
 oيتم مساب االرتاح الخاصة مع ود املرابعة يراكميا مش ر يومدو
 oيتتم ي تووم الوراق املاليتة املدرجتة فتي الستوق مستب ستتعر ا غت ق فتي يتون التعامتر مضتاف إللصتا الرتتاح املستتتع ة
(إن وجدت)و
 oيتم ي ييم الص وك مسب نوع الص وموعد االستع اق و يتم ارافة االرتاح الفراكمية للتوزيعات (ان وجدت)
 oيتم ي ووم الصناديق ا ستثماروة استنادا إلى احر سعر ومدم معلس عند إغ ق السوق السعودي ليون الت وومو
 oيتتتم مستتاب ستتعر الومتتدم ب ستتمة صتتافي إيمتتة اصتتول الصتتندوق معتتد حصتتم الرستتون واملصتتاروف الثابتتتة ومتتس تتم
حصم املصاروف و الرسون املتغ رم املستع ة على إجمالي عدد الومدات ال ا مة في ال اليون.
(ب) عدد نقاط التقويم وتكرارها:
يومد اال ن ن واالربعا مس كر اسدوعو
(ج) االجراءات التي يتم اتخاذها في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير:
o
o
o

o

في مال ي ووم اصر مس اصول الصتندوق مشت ر حتاطو او مستاب ستعر ومتدم مشت ر حتاطو ي تون متدير الصتندوق بتو يتق
ال و
ي تتون متتدير الصتتندوق بتعتتووض متتال د الصتتندوق املتضتترروس (بمتتا فتتي ال ت متتال د الومتتدات الستتاب ن) عتتس جميتتع احكتتا
الت ووم او التسع ر دون ي ح رو
ي ون مدير الصندوق بإب غ الهيئة فور وإوع اي حك في الت ووم او التسع ر بمتا يتؤ ر علتى ستعر الومتدم متا نستهت 5و %0او
اكثتتر متتس ستتعر الومتتدم ،كمتتا يتتتم ا فصتتاح عتتس ال ت فتتي املوإتتع ا لتفرونتتد للشتتركة وفتتي املوإتتع ا لتفرونتتد للستتوق املاليتتة
ً
(يتتداول) ،با رتتافة إلتتى ان ت ياتتب ا شتتارم إلتتى ال ت فتتي ي تتارور الصتتندوق الت ت يعتتدها متتدير الصتتندوق وف تتا للمتتادم ( )71متتس
ال عة صناديق ا ستثمارو
ً
ي ون مدير الصندوق بت ديم الت تارور املكلوتتة للهيئتة والت وف تا للمتادم ( )72متس ال عتة صتناديق ا ستتثمار وتشتتمر هتل
الت ارور على ملخص باميع احكا الت ووم والتسع رو

(د) طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيف طلبات اإلشتراك واإلسترداد:
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يتتتم امتستتاب استتعار االشتتفراك واالستتفرداد بنتتا ا علتتى ستتعر الومتتدم فتتي يتتون التعامتتر اي الع إتتة وفتتق الكرو تتة املتتلكورم ادنتتا ،
كما ياوز ملدير الصندوق ي ح ر عملية الت ووم في مال وجود اي ظروف استثنا ية مثر ) وجود اعكال فتي النظتان املستتردن فتي
عملية مس ت ت ت تاب ي ووم االصت ت ت تول او عدن وجود يداوالت كافية تس تمح بتغي ر سعر السهم (إد يتؤ ر علتى عمليتة الت تووم او يعديتد
إيمة اصول الصندوق وسيتم الرجوع إلى مالد إدارم الصندوق لل صول على املواف ةو
طريقة احتساب سعر الوحدة:
ي تتتم امتس تتاب س تتعر الوم تتدم ب س تتمة ص تتافي إيم تتة اص تتول الص تتندوق مع تتد حص تتم املص تتاروف والرس تتون الثابت تتة وم تتس تتم حص تتم
املصاروف والرسون املتغ رم املستع ة على إجمالي الومدات ال ا مة في ال اليونو
(ه) مكان ووق نشر سعر الوحدة وتكرارها:
ستتي ون متتدير الصتتندوق بتعتتديث صتتافي إيمتتة اصتتول الصتتندوق وإعت ن ستتعر الومتتدم إدتتر ظهتتر يتتون التعامتتر التتتالي ليتتون الت تتووم
عبر املوإع ا لتفروند ملدير الصندوق  www.kasbcapital.saواملوإع الرسم للسوق املالية السعودية www.tadawul.com.sa

( )11التعامالت :
(أ) تفاصيل الطرح األولى:
 تاريخ البدء واملدة :ياروخ الدد 2015/11/16 :ن املوافق 1437/02/04هت
 الطددرح األولددى :ستتي ون ستتعر الومتتدم عنتتد الت ستتيد هتتو ( 10روتتال ستتعودي) وإتتد يتتتم استتتثمار جميتتع المتتوال املعصتتلة
حت ل ففتترم الكتترح الولتتى إمتتا فتتي ودائتتع إصت رم الجتتر (اإتتر متتس  3اشتتهر) لتتد الدنتتوك املعليتتة او صتتناديق استتواق الن تتد
ً
ً
امل يم تتة بالرو تتال الس تتعودي واملنرفض تتة واملر تتاطرم واملكروم تتة وم تتداتصا طرم تتا عام تتا ومرحص تتة م تتس إد تتر الهيئ تتة عل تتى ان
ي ون متواف ة مع الضوابط الشرعية واات مراطر منرفضة وسي ون ال د الدنى ل شفراك حت ل ففترم الكترح الولتى
هو ( 1,000الف) روال سعودي ،وسيددا عمر الصندوق فور نصاية الكرح الولىو
(ب) التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد:




(ج)

ايدام قبدول االشدتراك :يمتتتس االشتفراك فتي الصتندوق يتتومد اال نت ن واالربعتا متتس كتر استدوعو وو دتر االشتتفراك فتي الصتندوق معتتد
ً
ي ديم طلب االشفراك ودفع كامر إيمة االشفراك إدر او عند الساعة الثانية عشر ظهرا بتوإي اململتة إدر او في اليتون التلي
يسدق يون التعامر ,وسي ون االشفراك مسعر الومدم الغ ق يون التعامر التاليو
ايددام قبددول االسددترداد :يمتتتس االستتفرداد متتس الصتتندوق يتتومد اال ن ت ن واالربعتتا متتس كتتر استتدوعو وو دتتر االستتفرداد متتس الصتتندوق
ً
معد ي ديم طلب االسفرداد إدر او عند الساعة الثانية عشر ظهرا بتوإي اململتة في اليون اللي يسدق يون التعامر اللي يتم
في ينفيل الكلب ,وسي ون االسفرداد مسعر الومدم مسب ي ييم يون التعامر التاليو

جراءات االشتراك واالسترداد:
إجراءات االشتراك :عند االشفراك في الصندوق ي تون العميتر بتعدئتة نمتوا اشتفراك إرتافة إلتى يوإيتع الشتروأ والم تان
وي ديمها إلى مدير الصندوقو

(د) قيود التعامل في وحدات الصندوق:
يتم ينفيل جميع االشفراكات املستلمة وامل دولة مسب املواعيد املو ة في الف رم (ح) مس املادم ( )9مس هل الشروأ واالم ان
بنا ا على س ت ت تعر الومدم الغ ق يون التعامر التاليو وفي مال يم است ت تت ن الكلب معد املوعد النصائد سيتم امتساب في يون التعامر
معد ال ادن مس يون است ن الكلبو بينما يتم ينفيل جميع االسفردادات املستلمة وامل دولة مسب املواعيد املو ة في الف رم (ح)
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مس املادم  9مس هل الشروأ واالم ان بنا ا على سعر الومدم الغ ق يون التعامر مس احر الش ت ت تهر ال ادنو وفي مال يم اس ت تت ن
الكلب معد املوعد النصائد سيتم امتساب بنا ا على س ت ت تعر الومت تدم الغ ت ت ق يون التعامر مس احر الش ت ت تهر معد ال ادن مس است ت تت ن
الكلبو
(ه)

الحاالت التى يؤجل معها التعامل في الوحدات او يعلق ,واالجراءات املتبعة في تلك الحاالت:
( )1تاجيل عمليات االسترداد :يجوز ملدير الصندوق تاجيل تلبية اي طلب استرداد من صندوق االستثمار في الحاالت االتية:


ااا بل تتغ اجمت تتالي نس تتدة جمي تتع طلد تتات االس تتفرداد مل تتال د الوم تتدات ف تتي اي يت تتون تعام تتر ( )%10او اكثت تتر م تتس ص تتافي إيمت تتة اص تتول
الصندوقو



ستتيتم ينفيتتل طلدتتات االستتفرداد فتتي اإتترب يتتون تعامتتر المتتق ممتتتس ,كمتتا ستتيتم التعامتتر متتع طلدتتات االستتفرداد املؤجلتتة بالنستتدة
والتناسب بعسب ياروخ و وإ الورود ,وسيتم يعوور مدلغ االسفرداد الى مساب املشفرك في اإرب فرصة ممتنة

( )2رفددال االشددتراك :يع تتق مل تتدير الص تتندوق رفتتض اي طل تتب اش تتفراك ف تتي الص تتندوق ف تتي متتال ع تتدن يكدي تتق املش تتفرك النظم تتة ول تتوا ح
الهيئة ،ووتم ارجاع إيمة االشفراك الى مساب العمير ح ل ة ايان عمر مس ياروخ ي ديم إيمة االشفراكو
( )3تحديد السقف االعلى لحجم الصندوق :ال يوجد س ف اعلى لحجم الصندوقو,
(و)

االجراءات التى يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التى ستؤجل:
االم ان املنظمة لت جير عمليات االسفرداد يرضع الى املادم  61مس ال عة صناديق االستثمار الصادرم مس هيئة السوق املاليةو

(ز)

االحكام املنظمة لنقل ملكية الوحدات الى مستثمرين اخرين:
االم تتان املنظم تتة ه تتي االم تتان التامع تتة لنظ تتان هيئ تتة الس تتوق املالي تتة الس تتعودية ولوا عه تتا التنفيلي تتة واالنظم تتة والل تتوا ح االح تتر اات
الع إة املكد ة في اململتة العرتية السعوديةو

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


الحد االدنى للملكية 1000 :روالو



الحد االدنى لالشتراك 1,000 :روالو



الحد االدنى لالشتراك االضافي 1000 :روالو



الحد االدنى لالسترداد 1000 :روالو

(ط) الحد االدنى للمبلغ الفي ينوي مدير الصندوق جمعه ,ومدى تاثير عدم الوصول الى ذلك الحد االدنى في الصندوق:
ال يوج تتد م تتد ادن تتى ين تتوي م تتدير الص تتندوق جمعت ت ويرض تتع ه تتل امل تتادم ب تتاي م تتال م تتس االم تتوال ال تتى ال عت تة الص تتناديق االس تتتثماروة
وتعليمات الهيئة في هلا الخصوصو

( )12سياسة التوزيع:
(أ) سياسة توزيع الدخل واالرباح:
لس يتم يوزيع اي ارتاح على املشفرك ن ,بر سيعاد استثمار االرتاح في الصندوقو وتما ان الصندوق مملوك مس إدر املشفرك ن
فانصم يتشاركون في رتح وحسارم الصندوق كر بنسدة ما يملت مس ومدات في الصندوقو
(ب) التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع:
ال ينكدقو
(ج) كيفية دفع التوزيعات:
ال يوجد
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( )13تقديم التقارير الى مالكي الوحدات:
(أ) املعلومة املتعلقة بالتقارير املالية ,بما في ذلك الفترات املالية االولية والسنوية:
 س تتي ون م تتدير الص تتندوق باع تتداد الت تتارور الس تتنووة (بم تتا ف تتي ال ت ال تتوا م املالي تتة الس تتنووة املراجع تتة) والت تتارور الس تتنووة امل تتوجزم
والت ارور االولية وف ا ملتكلدات املل ق رإم ( )5مس ال عة صتناديق االستتثمارو وواتب علتى متدير الصتندوق يزووتد متال د الومتدات
بصا عند الكلب دون اي م ابرو
 سوف يتاح الت ارور السنووة للجمهور ح ل مدم ال يتااوز ( )70يوما مس نصاية ففترم التفروتر والت فتي االمتاكس وتالوستا ر املعتددم
في الف رم (ب) مس املادم ( )11مس الشروأ واالم انو
 تعتتد الت تتارور االوليتتة ويتتتاح للجمهتتور حت ل ( )35يومتتا متتس نصايتتة ففتترم الت روتتر والت فتتي االم تتان وتالوستتا ر املعتتددم فتتي الف تترم (ب)
مس املادم ( )11مس الشروأ واالم انو
 سي ون مدير الصندوق بايامة ي ارور للمشفرك ن يتضمس املعلومات االيية:
 oصافي إيمة اصول ومدات الصندوقو
 oعدد ومدات الصندوق التى يملتها املشفرك وصافي إيماصاو
 oسجر بالصف ات التى نفلها املشفرك ح ل ( )15يوما مس كر صف ةو
 oيرسر مدير الصندوق بيان سنوي الى مال د الومدات (بمتا فتي الت اي شتخص يملت الومتدات حت ل الستنة املعتد فتي
شت نصا الديتتان) يلختتص صتتف ات فتتي ومتتدات الصتتندوق العتتان علتتى متتدار الستتنة املاليتتة حت ل ( )30يومتتا متتس نصايتتة الستتنة
املالي تتة ,ووا تتب ان يعت تتوي ه تتلا الدي تتان االرت تتاح املوزع تتة (إن وج تتدت) واجم تتالي م اب تتر الخ تتدمات واملص تتاروف واالتع تتاب
املرصومة مس مال الومدات والواردم في شروأ وام تان الصتندوق و  ,باالرتافة التى يفاصتير لجميتع مرالفتات إيتود
االستثمار املنصوص عللصا في ال عة صناديق االستثمار في شروأ وام ان الصندوق او و
(ب) اماكن ووسائل اتاحة تقارير الصندوق التى يعدها مدير الصندوق:
سيتم ارستال الت تارور علتى العنتوان البريتدي و/او البريتد االلتفرونتد و/او الفتاكد كمتا هتو مدت ن فتي نمتوا فتتح ال ستاب اال ااا يتم
اش ت ت تعار متتدير الص ت ت ت ت تندوق بتتاي تغي تتر فتتي العنتتوانو وواتتب احك ت ت تار متتدير الصت ت ت ت تندوق بتتاي احكتتا ح ت ل ستتت ن ( )60يومتتا ي ووميتتا متتس
اص ت ت تدار يلت الت تتارور وبعتتد الت يصتتدح الت تتارور الصتتادرم عتتس متتدير الصتتندوق نصا يتتة وماستتمةو كمتتا ستتيتم يتتوف ر هتتل الت تتارور علتتى
موإع مدير الصندوق اللتفروند  www.kasbcapital.saوموإع يداول www.tadawul.com.saو
(ج) وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية السنوية:
س ت ت تيتم اطت ع متتال د ومتتدات الصتتندوق والعم ت املعتملت ن بالت تتارور الست ت ت تنووة (بمتتا فتتي الت ال تتوا م املاليتتة الس ت ت تنووة املراجع ت ت تة)
ماانت تا وال ت بنش ت ت ترها ح ت ت ت ت ل متتدم ال يتاتتاوز ( )70يومتتا متتس نصايتتة ففتترم الت ت ت ت ترور فتتي املوإتتع االلتفرونتتد الختتاص بمتتدير الص ت ت ت تندوق
 www.kasbcapital.saواملوإع االلتفروند لتداول  www.tadawul.com.saاو عس طروق البريد في مال طلبصاو
(د)

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

(ه)

إقرار يفيد باالتزام بتقديم القوائم املالية السنوية املراجعة للصندوق مجانا عند طلبها.
ستتيتم اطت ع متتال د ومتتدات الصتتندوق والعم ت املعتملت ن بالت تتارور الستتنووة (بمتتا فتتي ال ت ال تتوا م املاليتتة الستتنووة املراجعتتة) ماانتتا
وال ت بنش ت ت ت ت ترها ح ت ت ت ت ت ل م تتدم ال يتا تتاوز ( )70يوم تتا م تتس نصاي تتة فف تترم الت ت ت ت ترور ف تتي املوإ ت ت ت ت ت تع االلتت ت ت ت ت تفروند الخ ت ت ت ت تاص بم تتدير الصت ت ت ت تندوق
 www.kasbcapital.saواملوإع االلتفروند لتداول  www.tadawul.com.saاو عس طروق البريد في مال طلبصاو

( )14سجل مالكي الوحدات:
(ا) يلفزن مدير الصندوق باعداد سجر معدث ملال د الومدات ومفظ في اململتةو
(ب) سيتم ايامة ملخص لسجر مال د الوامتدات يظهتر فيت جميتع املعلومتات املريدكتة بمالت الومتدات املع ت ف تط بتدون
م ابتتر عنتتد الكلتتب عتتس طروتتق مشت ت ت تغر الصت ت ت تندوق (ش ت تركة كستتب املاليتتة) متتس حت ل وستتا ر التواصتتر املو ت ة فتتي الشتتروأ
واالم انو
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( )15اجتماع مالكي الوحدات:
(أ) الظروف التى يدعي فيها الى عقد اجتماع ملالكي الوحدات:

 ياوز ملدير الصندوق الدعو لع د اجتمالع ملال د الومدات بمددارم من و
 يدعو مدير الصندوق الجتماع مال د الومدات ح ل ( )10ايان مس تسلم طلب كتابد مس ام ن ال فظو
 ي تتدعو م تتدير الص تتندوق الجتم تتاع م تتال د الوم تتدات ح ت ل ( )10اي تتان م تتس تس تتلم طل تتب كت تتابد م تتس مال ت او اكث تتر م تتس م تتال د
الومدات الليس يمل ون ماتمع ن او منفرديس  %25على االإر مس إيمة ومدات الصندوقو
(ب) اجراءات الدعوة الى عقد اجتماع ملالكي الوحدات:

 ي تون التدعوم الجتمتتاع متال د الومتدات بتتاالع ن عتس الت فتي موإتع االلتفرونتتد ملتدير الصتندوق واملوإتتع االلتفرونتد لتتتداولو
وتارسال اشعار كتابد الى جميع مال د الومدات وام ن ال فظ إدر عشرم ايان على االإتر متس االجتمتاع وتمتدم ال يزوتد عتس
( )21يومتتا إدتتر االجتمتتاعو وواتتب ان يعتتدد االعت ن واالشتتعار يتتاروخ االجتمتتاع وم انت ووإتت وال ترارات امل فرمتتة ,وواتتب علتتى
متتدير الصتتندوق متتال ارستتال اشتتعارا التتى متتال د الومتتدات مع تتد اي اجتمتتاع وم انت ووإتت وال ترارات امل فرمتتة ,وواتتب علتتى
مدير الصندوق مال ارسال اشعارا الى مال د الومدات مع د اي اجتماع ملال د الومدات ارسال نسخة الى الهيئةو
 ال ي ون اجتماع مال د الومدات يعا اال ااا مضتر عتدد متس متال د الومتدات يمل تون ماتمعت ن  %25علتى االإتر متس
إيمة ومدات الصندوق العان ما لم يعدد شروأ وام ان الصندوق و نسدة اعلىو
 ااا لم يستوف النصاب املو ح في الف رم الساب ة ,فياب على مدير الصندوق الدعوم الجتمتاع تان بتاالع ن عتس الت فتي
موإعت االلتفرونتتد واملوإتتع االلتفرونتتد للستتوق وتارستتال اشتتعار كتتتابد التتى جميتتع متتال د الومتتدات وامت ن ال فتتظ إدتتر موعتتد
االجتماع الثاند بمدم ال ي ر عس ( )5ايانو ويعد االجتماع الثاند يعا ايا كان نسدة الومدات املمثلة في االجتماعو
(ج) طريقة تصوي مالكي الوحدات وحقوق التصوي في اجتماعات مالكي الوحدات:
 طرو ة يصوو مال د الومدات:
 oياوز ل ر مال ومدات تعي ن وكير ل لتمثيل في اجتماع مال د الومداتو
 oياوز ل ر مال ومدات االدال بصوت وامد في اجتماع مال د الومدات عس كر ومدم يمتلتها وإ االجتماعو
 oياتتوز ع تتد اجتماعتتات متتال د الومتتدات واالشتتفراك فتتي متتداوالتصا والتصتتوو علتتى إرارتصتتا بواستتكة وستتا ر الت نيتتة
ال ديثة وف ا للضوابط التى يضعها الهيئة
 oيعتتق ملالت الومتتدات وامت ن ال فتتظ ان يستتتلم اشتتعار كتتتابد إدتتر عشتترم ايتتان علتتى االإتتر متتس االجتمتتاع وتمتتدم ال
يزود عس ( )21يوما إدر االجتماعو
 م وق التصوو في اجتماعات مال د الومدات:
 oكمتا يعتق ملالت الومتدات ممارستة جميتتع ال توق املريدكتتة بالومتدات بمتا فتتي الت ال صتول علتتى مواف تة متتال د
الومدات في الصندوق على اي تغ رات يتكلب مواف اصم وف ا ل عة صناديق االستثمارو

( )16حقوق مالكي الوحدات:
(ا) إا مة بع وق مال د الومدات :
 ال صول على نسخة مديثة مس شروأ وام ان الصندوق و باللغة العرتية بدون م ابرو
 ال صول على ي رور يشتمر على صافي إيمة اصول ومدات الصتندوق ,وعتدد الومتدات التتى يمتلتهتا وصتافي إيماصتا وستجر
باميع الصف ات ي دن ح ل  15يون مس كر صف ةو
 ال صول على ال وا م املالية املراجعة للصندوق بدون م ابر عند طلبصاو
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 االش تتعار ب تتاي تغي تتر ف تتي ش تتروأ وام تتان الص تتندوق و وارس تتال ملخ تتص بص تتلا التغي تتر إد تتر س تتروان وف تتا لن تتوع التغي تتر وامل تتدم
املعددم في ال عة صناديق االستثمارو
 االشعار باي تغ ر في مالد ادارم الصندوقو
 ال ص تتول عل تتى نس تتخة معد تتة م تتس ش تتروأ وام تتان الص تتندوق و س تتنووا يظه تتر الرس تتون واالتع تتاب الفعلي تتة ومعلوم تتات ادا
الصندوق عند طلبصاو
 االشتتعار برغدتتة متتدير الصتتندوق بانصتتا صتتندوق االستتتثمار إدتتر االنصتتا بمتتدم ال ي تتر عتتس ( )21يومتتا ي ووميتتا برت ف االمتتداث
التى نص عللصا الشروأ واالم ان و عللصاو
 دفع عوا د االسفرداد في االوإات املعددم للل و
 ال صول على االجرا ات الخاصة بمعالجة الش اوي عند طلبصا مس مدير الصندوقو
(ب) سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بع وق التصوو املريدكة ب ي اصول للصندوق العان اللي يدير :
مع تتد التش تتاور م تتع مس تتؤول اللف تزان  ،يواف تتق مال تتد ادارم الص تتندوق  ،عل تتى السياس تتات العام تتة املريدك تتة يممارس تتة م تتوق
ً
التصتتوو املمنومتتة للصتتندوق علتتى استتاس الوراق املاليتتة الت ت يتش ت ر جتتز ا متتس اصتتول الصتتندوق  ،وستتوف ي تترر متتدير
الصتتندوق  ،بنتتا علتتى ي تتدير الختتاص ،ممارستتة او عتتدن ممارستتة اي م تتوق يصتتوو  ،معتتد التشتتاور متتع مستتؤول االلف تزانو
وسيتم يزوود مال د الومدات بصل السياسة عند طلبصمو

( )17مسؤولية مالكي الوحدات:
فيم تتا ع تتدا حس تتارم مالت ت الوم تتدات الس تتتثمار ف تتي الص تتندوق او ج تتز منت ت  ,ال ي تتون مال ت الوم تتدات مس تتؤوال ع تتس دي تتون والفزام تتات
الصندوقو

( )18خصائص الوحدات:
ين سم الصندوق لومدات متساووة في ال يمة واملم زات وال وقو

( )19التغييرات في شروط واحكام الصندوق:
(أ) االحكام املنظمة لتغيير شروط واحكام الصندوق واملوافقات واالشعارات املحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار:

ين س تتم االم تتان املنظم تتة لتغي تتر ش تتروأ وام تتان الص تتندوق ال تتى تتة اإس تتان وال ت بن تتا ا عل تتى نوعي تتة املعلوم تتة امل تراد
تغي رها وف ا ال عة صناديق االستثمار (املادم 63 , 62 ,61على التوالى) كالتالي:
 موافقة الهيئة ومالكي الوحدات على التغييرات االساسية:
 oياب على مدير الصندوق ال صول على مواف ة متال د الومتدات فتي الصتندوق املع ت علتى التغي تر االساست
امل فرح مس ح ل إرار صندوق عاديو
ً
 oيا تتب عل تتى م تتدير الص تتندوق مع تتد ال ص تتول عل تتى مواف تتة م تتال د الوم تتدات والهيئ تتة الش تترعية وف تتا للف تترم
الساب ة مس هل املادم ،ال صول على مواف ة هيئتة الستوق املاليتة علتى التغي تر الساست امل فترح للصتندوق
العانو
 oي صد بمصكلح "التغي ر الساس " ايا مس ال االت اآليية:
 التغي ر املهم في اهداف الصندوق العان او طديعت و
 التغي ر اللي ي ون ل ي ر في ورع املراطر للصندوق العان او طديعت و
 ا نس اب الكوعي ملدير الصندوق مس منصب مدير للصندوقو
 اي ماالت احر ي ررها الهيئة مس م ن آلحر ويدلغ بصا مدير الصندوقو
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 يعتتق ملتتال د ومتتدات صتتندوق عتتان مفتتتوح استتفرداد ومتتداتصم إدتتر ستتروان اي تغي تتر مهتتم دون فتترض اي رستتون استتفرداد
(إن وجدت)و
 إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات مهمة:
ً
 oياتتب علتتى متتدير الصتتندوق إشتتعار الهيئتتة ومتتال د الومتتدات فتتي الصتتندوق املع ت كتابيتتا بت ي تغي ترات مهمتتة م فرمتتة
ً
لي صندوق عان يدير مدير الصندوق وواب اال ي ر ففرم ا شعار عس  21يوما إدتر اليتون املعتدد متس إدتر متدير
الصندوق لسروان هلا التغي رو
ً
 oي صد "بالتغي ر املهم" اي تغي ر ال يعد تغي ترا اساستيا وف تا لم تان املتادم ( )62متس ال عتة صتناديق ا ستتثمار ومتس
ش ن ان:
 يؤدي في املعتاد إلى ان يعيد مال د الومدات النظر في مشاركاصم في الصندوق العانو
 ي تتؤدي إل تتى زو تتادم امل تتدفوعات م تتس اص تتول الص تتندوق الع تتان إل تتى م تتدير الص تتندوق او اي عض تتو م تتس اعض تتا
مالد إدارم الصندوق او اي يامع لي منصماو
 ي دن نوعا جديدا مس املدفوعات مس اصول الصندوق العان اوو
 يزود مش ر جوهري انواع املدفوعات تسدد مس اصول الصندوق او اي يامع لي منصماو
 اي ماالت احر ي ررها الهيئة مس م ن آلحر ويدلغ بصا مدير الصندوقو
 oيع تتق مل تتال د وم تتدات ص تتندوق ع تتان مفت تتوح اس تتفرداد وم تتداتصم إد تتر س تتروان اي تغي تتر مه تتم دون ف تترض اي رس تتون
اسفرداد (إن وجدت)و
 إشعار الهيئة ومال د الومدات ب ي تغي رات واجدة ا شعار:
ً
 oياتب علتتى متتدير الصتندوق إشتتعار الهيئتتة ومتال د الومتتدات كتابيتتا بت ي تغي ترات واجدتتة ا شتعار فتتي الصتتندوق العتتان
اللي يدير إدر ( )8ايان مس سروان التغي رو
 oي صد "بالتغي ر واجب ا شعار" اي تغي ر ال ي ع رمس ام ان املادي ن ( )62و ( )63مس ال عة صناديق ا ستثمارو
(ب)







اإلجراءات التي ستتبع لإلشعار عن أي تغييرات في الشروط و االحكام :
يشت تتعر مت تتدير الصت تتندوق مت تتال د الومت تتدات ووف ت تتح عت تتس يفاصت تتيير التغي ت ترات الساست تتية فت تتي املوإت تتع ا لتفرونت تتد ملت تتدير
الصندوق واملوإع ا لتفروند للسوق وال إدر ( )10ايان مس سروان التغي رو
بيان يفاصير التغي رات الساسية فتي ي تارور الصتندوق العتان التت يعتدها متدير الصتندوق وف تا للمتادم ( )76متس ال عتة
صناديق ا ستثمارو
ا فصتتاح عتتس يفاصتتير التغي ترات املهمتتة فتتي املوإتتع ا لتفرونتتد ملتتدير الصتتندوق واملوإتتع ا لتفرونتتد للستتوق او بالكرو تتة
الت يعددها الهيئة وال إدر ( )10ايان مس سروان التغي رو
بيتتان يفاصتتير التغي ترات املهمتتة فتتي ي تتارور الصتتندوق العتتان الت ت يعتتدها متتدير الصتتندوق وف تتا للمتتادم ( )76متتس ال عتتة
صناديق ا ستثمارو
ا فص تتاح ع تتس يفاص تتير التغي ترات واجد تتة ا ش تتعار ف تتي املوإ تتع ا لتفرون تتد مل تتدير الص تتندوق واملوإ تتع ا لتفرون تتد للس تتوق
وال ح ل ( )21يوما مس سروان التغي رو
ً
بيتتان يفاصتتير التغي ترات واجدتتة ا شتتعار فتتي ي تتارور الصتتندوق العتتان التت يعتتدها متتدير الصتتندوق وف تتا للمتتادم ( )76متتس
ال عة صناديق ا ستثمارو
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( )20إنهاء وتصفية صندوق االستثمار:
(ا) ال ت تتاالت الت ت ت تست تتتوجب إنصت تتا صت تتندوق ا ست تتتثمار وا ج ت ترا ات الخاصت تتة با نصت تتا  ،بموجت تتب ام ت تتان ال عت تتة صت تتناديق
ً
ا ستثمار :إاا رغب م تتدير الص تتندوق ف تتي إنص تتا الص تتندوق الع تتان ،فيا تتب علي ت إش تتعارالهيئة وم تتال د الوم تتدات كتابي تتا
ً
برغدت في ال إدر مدم ال ي ر عس ( )21يومتتا متتس التتتاروخ املزمتتع نصتتا الصتتندوق العتتان فيت  ،دون ا حت ل مشتتروأ
وام ان و التامعة للصندوقو
(ب) ا جرا ات املتدعة لتصفية صندوق االستثمار:
ياب على مدير الصندوق الدد في إجرا ات يصفية الصندوق العان فور اناصا  ،وال دون ا ح ل مشروأ
وام تتان الصتتندوق وو ياتتب علتتى متتدير الصتتندوق ا عت ن فتتي موإعت ا لتفرونتتد واملوإتتع ا لتفرونتتد للستتوق عتتس اناصتتا
متدم الصتتندوق العتتان ويصتتفيت و و فتتي متتال اناصتتا متتدم الصتتندوق ،ال يت اضت ى متتدير الصتتندوق اي اتعتتاب يرصتتم متتس
اصول الصندوقو

( )21مدير الصندوق:
(أ) اسم و مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤلياته:











مدير الصندوق شركة كسب املالية.
يعمتر متتدير الصتتندوق ملصتل ة متتال د الومتتدات بموجتتب ام تان ال عتتة صتتناديق ا ستتتثمار وال عتة الشتتخاص املتترحص لهتتم
وشروأ وام ان الصندوق (وال فيما يتعلق بالصندوق العان)و
يلفزن مدير الصندوق باميع املدادئ والواجدات الت نص عللصا ال عة الشخاص املرحص لهم بما فتي الت واجتب المانتة
ياا مال د الومدات ،واللي يتضمس العمر بما يع ق مصال هم وتلل ال رص املع ولو
فيما يتعلق بصناديق ا ستثمار ،ي ون مديرالصندوق مسؤوال عس ال يان باآلتد:
 oإدارم الصندوقو
 oعمليات الصندوق بما في ال الخدمات ا داروة للصندوقو
 oطرح ومدات الصندوقو
 oالت كتتد متتس دإتتة شتتروأ وام تتان الصتتندوق (وال ت فيمتتا يتعلتتق بالصتتندوق العتتان) واكتمالهتتا وانصتتا كاملتتة
ووا ة و يعة وغ ر مضللةو
ً
يع تتد م تتدير الص تتندوق مس تتؤوال ع تتس ا لفت تزان ب م تتان ال ع تتة ص تتناديق االس تتتثمار ،س تتوا ا اد مس تتئولياي وواجدايت ت مشت ت ر
مداشر ان م لف بصا جهة حارجية بموجب ام ان ال عة صناديق االستثمار وال عة الشخاص املرحص لهمو
يع تتد م تتدير الص تتندوق مس تتؤوال يا تتا م تتال د الوم تتدات ع تتس حس تتا ر الص تتندوق الناجم تتة مس تتهب امتي تتال او إهم تتال او س تتو
يصرف او ي ص ر املتعمدو
يضتتع متتدير الصتتندوق السياستتات وا ج ترا ات لرصتتد املرتتاطر الت ت يتتؤ ر فتتي استتتثمارات الصتتندوق ،ورتتمان ستترعة التعامتتر
معهاو على ان يتضمس يل السياسات وا جرا ات ال يان معملية ي ووم ي ووم املراطر مش ر سنوي على الإرو
يكدتتق متتدير الصتتندوق برنتتامج مراإدتتة املكاب تتة وا لفتزان ل تتر صتتندوق استتتثمار يتتدير  ،ووتتزود الهيئتتة بنتتتا ج التكديتتق عنتتد
طلبصاو
(ب) رقم الترخيص الصادرة عن هيئة السوق املالية وتاريخه:

ش تتركة كس تتب املالي تتة مرحص تتة م تتس إد تتر هيئ تتة الس تتوق املالي تتة ي تترحيص رإ تتم  07062-37لت تتديم ح تتدمات ا دارم وي تتديم
املشورم وال فظ والفرييب والتعامر بصفة اصير في الوراق املالية ،ياروخ الفرحيص الصادر عس هيئة السوق املاليةو
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بدات الشركة ممارسة اعمالها فور ال صول على يرحيص هيئة السوق املالية بتاروخ بتاروخ 2007/06/04ن
(ج)

العنوان املسجل وعنوان العمل ملدير الصندوق.

ي ع م ر شركة كستب املاليتة التر يد فتي مدينتة الروتاض – حتي النفتر  ،طروتق امللت عدتدالعزوز الفرعتي رإتم املد تى  ،6747التدور
االول الرواض  11375ص و ب  395737هايف 920000757و
(د)

عنوان املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق ،وعنوان ّ
أي موقع إلكتروني ذو عالقة يتضمن معلومات الصندوق:

•

املوإع االلتفروند ملدير الصندوقwww.kasbcapital.sa :

•

املوإع االلتفروند للسوق املالية السعودية (يداول)www.tadawul.com.sa :

(ه)

بيان رأس املال املدفوع ملدير الصندوق:
شركة كسب املالية هي شركة مساهمة سعودية مغل ة براس مال 000و000و 230روال سعوديو

(و) ملخص باملعلومات املالية ملدة الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة املالية السابقة.
البند

2021/12/31

االيرادات

4,206,580

املصاريف

)(4,881,365

الزكاة

)(2,700,971

صافي الدخل

)(3,375,756

(ز) بيان األدوار واملسؤوليات والواجبات الرئيسية ملدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار:

• يعمر مدير الصتندوق ملصتل ة متال د الومتدات بموجتب ام تان ال عتة صتناديق االستتثمار ال عتة الشتخاص املترحص لهتم
شروأ وام ان الصندوق)و
• يلفتتزن متتدير الصتتندوق باميتتع املدتتادئ والواجدتتات الت ت نص ت عللصتتا ال عتتة الشتتخاص املتترحص لهتتم بمتتا فتتي ال ت واجتتب
المانة ياا مال د الومدات ،واللي يتضمس العمر بما يع ق مصال هم وتلل ال رص املع ولو
فيما يتعلق بصناديق االستثمار ،ي ون مدير الصندوق مسؤوال عس ال يان باآلتد:

•
o

إدارم الصندوقو

o

عمليات الصندوق بما في ال الخدمات ا داروة للصندوقو

o

طرح ومدات الصندوقو

الت ك تتد م تتس دإ تتة ش تتروأ وام تتان الص تتندوق و (وال ت فيم تتا يتعل تتق بالص تتندوق الع تتان) واكتماله تتا وانص تتا كامل تتة
o
ووا ة و يعة وغ ر مضللةو
ً
يعتتد متتدير الصتتندوق مستتؤوال عتتس االلفتزان ب م تتان ال عتتة صتتناديق االستتتثمار ستتوا اد مستتؤولياي وواجدايت مشت ر
•
مداشر ان كلف بصا جهة حارجية بموجب ام ان ال عة صناديق االستثمار وال عة الشخاص املرحص لهمو
ً
يعتد متدير الصتندوق مستؤوال ياتتا متال د الومتدات عتس حستا ر الصتتندوق الناجمتة مستهب امتيتال او إهمتال او ستتو
•
يصرف او ي ص ر املتعمدو
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•

يا تتب عل تتى م تتدير الص تتندوق ان يض تتع السياس تتات وا جت ترا ات لرص تتد املر تتاطر التت ت ي تتؤ ر ف تتي اس تتتثمارات الص تتندوق،
ورمان سرعة التعامر معها على ان يتضمس يل السياسات وا جترا ات ال يتان معمليتة ي تووم املرتاطر مشت ر ستنوي
على الإرو

•

يكدت تتق مت تتدير الصت تتندوق برنت تتامج مراإدت تتة املكاب ت تتة وااللف ت تزان ل ت تتر صت تتندوق است تتتثمار يت تتدير  ،وان يت تتزود الهيئت تتة بنتت تتا ج
التكديق عند طلبصاو

(ح) أي أنش ددطة عم ددل أو مص ددالح أخ ددرى مل دددير الص ددندوق تمث ددل أهمي ددة جوهري ددة ،أو م ددن املمك ددن أن تتع ددارض م ددع أنش ددطة ص ددندوق
االستثمار:
ال يوجدو
(ط) بيان حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن:

يا تتوز مل تتدير الص تتندوق ي لي تتف ط تترف ال تتث او اكث تتر او اي م تتس يامعي ت بالعم تتر م تتديرا للص تتندوق م تتس الد تتاطس الي ص تتندوق
اس تتتثمار ي تتدير م تتدير الص تتندوقو وو تتدفع م تتدير الص تتندوق اتع تتاب ومص تتاروف اي مت تدير للص تتندوق م تتس الد تتاطس م تتس م تتوارد
الخاصةو
(ي) بيان األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله:
ً
• للهيئة متق عتزل ن ديتر الصتندوق فيتا يتعلتق بالصتندوق االستتثماري وايرتاا اي إجترا يترا مناستدا لتعيت ن متدير صتندوق
ً
بدير للل الصندوق او ايراا اي يدب ر احر يرا مناسدان وال في مال وإوع اي مس ال االت اآليية:
o

يوإف متدير الصتندوق عتس ممارستة نشتاأ ا دارم دون إشتعار الهيئتة بتلل بموجتب ال عتة الشتخاص املترحص
لهمو

o

إلغا يرحيص مدير الصندوق في ممارسة نشاأ ا دارم او س د او تعلي مس إدر الهيئةو

o

ي ديم طلب إلى الهيئة مس مدير الصندوق لغا يرحيص في ممارسة نشاأ ا دارمو
ً
إاا رات الهيئة ان مدير الصندوق إد احر – مش ر يرا الهيئة جوهروا -بالفزان النظان او لوا ع التنفيليةو

o

وف تتام م تتدير املعفظ تتة االس تتتثماروة ال تتلي ي تتدير اص تتول ص تتندوق االس تتتثمار او ج تتز او اس تتت الت م تتع ع تتدن وج تتود
شتتخص آحتتر مستتجر لتتد متتدير الصتتندوق إتتادر علتتى إدارم اصتتول صتتندوق االستتتثمار او اصتتول الصتتناديق الت ت
يديرها مدير املعفظةو

o

•

اي مالة احر ير الهيئة – بنا على ا سد مع ولة – انصا اات اهمية جوهروةو

•

ياتتب علتتى متتدير الصتتندوق إشتتعار الهيئتتة ب ت ي متتس ال تتاالت التتواردم اكرهتتا فتتي الف تترم الفرعيتتة ( )5متتس الف تترم (الولتتى) متتس
هل املادم ح ل يوم ن مس مدوثصاو
ً
إاا مارس ت الهيئتتة ايتتا متتس ص ت مياتصا وف تتا للف تترم (الولتتى) متتس هتتل املتتادم ،فيتع ت ن علتتى متتدير الصتتندوق التعتتاون مش ت ر
ً
كامتتر متتس اجتتر املستتاعدم علتتى تستتهير الن تتر الستتلد للمستتؤوليات إلتتى متتدير الصتتندوق الدتتدير وال ت ح ت ل ال ت ( )60يومتتا
ً
الولتتى متتس تعيت ن متتدير الصتتندوق الدتتديرو وواتتب علتتى متتدير الصتتندوق املعتتزول ان ينت تتر ميثمتتا كتتان الت رتتروروا ومناستتدا
ً
ووف ا لت دير الهيئة املعض ،إلى مدير الصندوق الددير جميع الع ود املريدكة بصندوق االستثمار اي الع إةو

•

( )22مشغل الصندوق:
(أ)

إسم مشغل الصندوق:
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شركة كسب املاليةو

(ب)

رقم الترخيص الصادرة عن هيئة السوق املالية وتاريخه:
شتتركة كستتب املاليتتة مرحصتتة متتس إدتتر هيئتتة الستتوق املاليتتة يتترحيص رإتتم  07062-37لت تتديم حتتدمات ا دارم
وي ديم املشورم وال فظ والفرييب والتعامتر فتي الوراق املاليتة ،يتاروخ الفترحيص الصتادر عتس هيئتة الستوق املاليتة
بدات الشركة ممارسة اعمالها فور ال صول على يرحيص هيئة السوق املالية بتاروخ 2007/06/04نو

(ج)

العنوان املسجل وعنوان العمل ملشغل الصندوق.
ي تتع م تتر ش تتركة كس تتب املالي تتة ال تتر يد ف تتي مدين تتة الرو تتاض – ح تتي النف تتر ،طرو تتق امللت ت عد تتدالعزوز الفرع تتي رإ تتم
املد ى ،6747الدور االول الرواض  11375ص و ب  395737هايف 920000757و

(د)

األدوار واملسؤوليات والواجبات الرئيسية ملشغل الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار:

•

الدوار واملسؤوليات والواجدات الر يسية ملشغر الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار:

•

يعمتتر مشتتغر الصتتندوق ملصتتل ة متتال د الومتتدات بموجتتب ام تتان ال عتتة صتتناديق االستتتثمار ال عتتة الشتتخاص املتترحص
لهم شروأ وام ان الصندوق)و

•

يلفتتزن مشتتغر الصتتندوق باميتتع املدتتادئ والواجدتتات الت ت نص ت عللصتتا ال عتتة الشتتخاص املتترحص لهتتم بمتتا فتتي ال ت واجتتب
المانة ياا مال د الومدات ،واللي يتضمس العمر بما يع ق مصال هم وتلل ال رص املع ولو

•

•
•

فيما يتعلق بصناديق االستثمار ،ي ون مشغر الصندوق مسؤوال عس ال يان باآلتد:
O

إدارم الصندوقو

O

عمليات الصندوق بما في ال الخدمات ا داروة للصندوقو

O

طرح ومدات الصندوقو

 Oالت كتتد متتس دإتتة شتتروأ وام تتان الصتتندوق و (والت فيمتتا يتعلتتق بالصتتندوق العتتان) واكتمالهتتا وانصتتا كاملتتة
ووا ة و يعة وغ ر مضللةو
ً
يعتتد مشتتغر الصتتندوق مستتؤوال عتتس االلف تزان ب م تتان ال عتتة صتتناديق االستتتثمار ستتوا اد مستتؤولياي وواجداي ت مش ت ر
مداشر ان كلف بصا جهة حارجية بموجب ام ان ال عة صناديق االستثمار وال عة الشخاص املرحص لهمو
ً
يعتتد مشتتغر الصتتندوق مستتؤوال ياتتا متتال د الومتتدات عتتس حستتا ر الصتتندوق الناجمتتة مستتهب امتيتتال او إهمتتال او ستتو
يصرف او ي ص ر املتعمدو

•

ياتتب علتتى مشتتغر الصتتندوق ان يضتتع السياستتات وا جترا ات لرصتتد املرتتاطر التت يتتؤ ر فتتي استتتثمارات الصتتندوق ،ورتتمان
سرعة التعامر معها على ان يتضمس يل السياسات وا جرا ات ال يان معملية ي ووم املراطر مش ر سنوي على الإرو

•

يكدتتق مشتتغر الصتتندوق برنتتامج مراإدتتة املكاب تتة وااللفتزان ل تتر صتتندوق استتتثمار يتتدير  ،وان يتتزود الهيئتتة بنتتتا ج التكديتتق
عند طلبصاو

(ه)

املهان الت كلف بصا طرف الث مس جانب مشغر الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار:
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يتعامر صندوق االستثمار مع طرف الث وال لل يان باملهان املرولة ل  ،وهم كاآلتد:
•

ام ن ال ظ لل يان بمهان ال فظو

•

املعاسب ال انوند لل يان بمهان التدإيق واملراجعةو

•

الهيئة الشرعية لل يان بمهان مراإدة الصندوق مس ميث الفزام بالضوابط الشرعيةو
املهام التي كلف بها طرف ثالث من جانب مشغل الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار:

(و)

يتعامر صندوق االستثمار مع طرف الث وال لل يان باملهان املرولة ل  ،وهم كاآلتد:
•

ام ن ال ظ لل يان بمهان ال فظو

•

املعاسب ال انوند لل يان بمهان التدإيق واملراجعةو

•

الهيئة الشرعية لل يان بمهان مراإدة الصندوق مس ميث الفزام بالضوابط الشرعيةو

•

مالد إدارم الص ت ت ت تندوق لل يان بمهان متامعة ومراإدة ادا الصت ت تندوق والت كد مس إيان مدير الصت ت ت تندوق
ً
بمسؤولياي بما يع ق مصل ة مال د الومدات وف ا لشروأ وام ان الصندوق و واملستندات اات الع إة،
وام ان ال عة صناديق االستثمارو

( )23أمين الحفظ:
(أ)

اسم أمين الحفظ:
شركة الجزورم لألسواق املالية

(ب)

رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية  ،وتاريخه:
مرحصة مس هيئة السوق املالية برإم رإم 07076-37
بدات الشركة ممارسة اعمالها فور ال صول على يرحيص هيئة السوق املالية بتاروخ 2007/07/22

(ج)

العنوان املسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ:
صوبو  20438الرواض  11455اململتة العرتية السعودية هايف
 +966 11 2256000املوإع التفروند www.aljaziracapital.com.sa :و

(د)

بيان األدوار األساسية ألمين الحفظ ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار:
 يعتتد ام ت ن ال فتتظ مستتؤوال عتتس الفزاماي ت وف تتا الم تتان ال عتتة صتتناديق االستتتثمار ,ستتوا اد مستتؤولياي مش ت ر
مداشر ان كلف بصا طرفا الثا بموجب ام ان ال عة صناديق االستثمار او ال عة االشخاص املرحص لهمو
 يعد ام ن ال فظ مسؤوال ياا مدير الصندوق ومال د الومدات عتس حستا ر الصتندوق الناجمتة مستهب امتيتال
او اهمال او سو يصرف او ي ص ر املتعمدو
 يعتتد ام ت ن ال فتتظ مستتؤوال عتتس مفتتظ اصتتول الصتتندوق ومماياصتتا لصتتالح متتال د الومتتدات ,وهتتو مستتؤول كتتلل
عس ايراا جميع االجرا ات االداروة ال زمة فيما يتعلق بعفظ اصول الصندوقو
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(ه)

(و)

بيان حق امين الحفظ في تعيين امين حفظ من الباطن:
ياتتوز المت ن ال فتتظ ي ليتتف طتترف التتث او اكفتتر او اي متتس يامعيت بالعمتتر امينتتا لل فتتظ متتس الدتتاطس الي صتتندوق
اس تتتثمار يت تتولى مف تتظ اص تتول و وو تتدفع ام ت ن ال ف تتظ اتع تتاب ومص تتاروف اي ام ت ن مف تتظ م تتس الد تتاطس م تتس م تتوارد
الخاصةو
ُ
املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا ثالثا:
ال يوجد

بيان االحكام املنظمة لعزل امين الحفظ او استبداله:
(ز)
 للهيئتتة عتتزل امت ن ال فتتظ املعت ن متتس متتدير الصتتندوق او ايرتتاا اي يتتداب ر يترا مناستتدا فتتي متتال وإتتوع اي متتس
ال االت االيي :
 oيوإت تتف ام ت ت ن ال فت تتظ عت تتس ممارست تتة نشت تتاأ ال فت تتظ دون اشت تتعار الهيئت تتة بت تتلل بموجت تتب ال عت تتة
االشخاص املرحص لهمو
 oالغا يرحيص ام ن ال فظ في ممارسة نشاأ ال فظ او س د او تعلي مس إدر الهيئةو
 oي ديم طلب الى الهيئة مس ام ن ال فظ اللغا يرحيص في ممارسة نشاأ ال فظو
ً
 oااا رات الهيئ تتة ان ام ت ن ال ف تتظ إ تتد اح تتر مش ت ر ي ترا الهيئ تتة جوهرو تتا ب تتالفزان النظ تتان او لوا ع ت
التنفيليةو
 oاي مالة احر ير الهيئة بنا ا على اسد مع ولة انصا اات اهمية جوهروةو
 ااا مارس الهيئة ايا مس ص مياتصا وف ا للف رم اعت متس هتل املتادم ,فياتب علتى متدير الصتندوق املع تى تعيت ن
امت ن مفتتظ بتتدير وف تتا لتعليمتات الهيئتتة ,كمتتا يتعت ن علتى متتدير الصتتندوق وامت ن ال فتظ املعتتزول التعتتاون مشت ر
كامتتر متتس اجتتر املستتاعدم علتتى تستتهير الن تتر الستتلد للمستتؤوليات التتى ام ت ن ال فتتظ الدتتدير وال ت ح ت ل ()60
يوما االولى مس تعي ن امت ن ال فتظ الدتديرو وواتب علتى امت ن ال فتظ املعتزول ان ين تر ,ميثمتا كتان الت رتروروا
ومناستتدا وف تتا لت تتدير الهيئتتة املعتتض ,التتى ام ت ن ال فتتظ الدتتدير جميتتع الع تتود املريدكتتة بصتتندوق االستتتثمار اي
الع إةو

( )24مجلس إدارة الصندوق:
(أ)

أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
 ماجد علوش الهديب (ر يد املالد)
 هشان بس عددالرممس امل رن (عضو غ ر مست ر)
 الستاا /اممد مادي عددالفتاح (عضو غ ر مست ر)
 الدكتور /اممد عددالتروم املعيميد (عضو مست ر)
 الدكتور /عدنان فضر ابو الهياا (عضو مست ر)

(ب)

نبفة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
 ماجد علوش الهديب

رئيس املجلس

يشتتغر منصتتب نا تتب التتر يد التنفيتتلي لتستتب املاليتتة وهتتو ماصتتر علتتى ب تتالورووس املعاستتدة متتس جامعتتة املل ت
س تتعود ،با ر تتافة إل تتى ع تتدد م تتس ال تتدورات والش تتهادات املهني تتة املترصص تتة ،وإ تتد اكتس تتب حب تترم عملي تتة كد تترم ف تتي
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التعلي تتر امل تتالي والت تتدإيق يتا تتاوز  15س تتنة م تتس ح ت ل عمل ت ف تتي ع تتدد م تتس الدن تتوك الس تتعودية وص تتندوق التنمي تتة
الصناعية السعودي ) ،(SIDFكما شتغر منصتب متدير إدارم الصتول الع اروتة فتي كستب ميتث عمتر علتى ي ستيد
وادارم ويصفية اكثر مس  13صندوق ع اري (حاص/عان) منصا مشاريع اس انية وفندإيتة ويااروتة ويكتوور اراضت
حانو ارافة الى مهام في كسب يشغر عضتووة فتي ماتالد االدارم للعديتد متس الصتناديق االستتثماروة والع اروتة
واللجان التنفيلية
 هشام بن عبدالرحمن املقرن

عضو غير مستقل

الستاا هشان بس عددالرممس امل رن هو مستشار شركة كسب املالية ماصر على درجة املاجست ر في املعاسدة
مس جامعة والية م زوري بالواليات املتعدم المروتية عان 1998ن  ،وعددا مس الشهادات املهنية مس الواليات
املتعدم المروتية و كندا وعضووة الهيئة السعودية للمعاسد ن ال انون ن وغ رها مس الهيئات املهنية وومل
«امل رن» الخبرم الكوولة الت يمتد إلى اكثر مس  20سنة في ماال املال والعمال وا دارم ميث ي لد العديد مس
املناصب ال يادية في عدد مس الشركات املالية والدنوك منصا الر يد التنفيلي لشركة املستثمر لألوراق املالية،
الر يد التنفيلي لشركة روات املالية ،املدير املالي للد د املالية ،ر يد املساندم ا داروة باللجنة الوزاروة
للتنظيم ا داري وعضو هيئة التدريد بمعهد ا دارم العامة والعديد مس املناصب ال ياديةو
 االستاذ /أحمد مجدي عبدالفتاح
املالي

عضو غير مستقل

م تتدير ص تتناديق اس تتتثماروة ف تتي ادارم االص تتول لدي ت م تتا ي تتارب  8س تتنوات ف تتي ادارم الص تتناديق واملع تتافظ والتعلي تتر
ماص تتر عل تتى الش تتهادم العلي تتا ف تتي ادارم االعم تتال م تتس جامع تتة ايس تتيتد ف تتي كولشس تتفر بروكاني تتا  -اململت تتة املتع تتدم
باالرافة الى ب الورووس االإتصاد مس كلية االإتصاد والعلون السياسية في جامعة ال اهرم
 الدكتور /أحمد بن عبدالكريم بن عبدالرحمن املحيميد

عضو مستقل

ماصتتر علتتى درجتتة دكتتتورا الفلستتفة فتتي االإتصتتاد متتس جامعتتة نبراس ت ا – لن تتون – واليتتة نبراس ت ا – الواليتتات
املتعتدم المروتيتةو شتارك واشتراف علتى العديتد متتس الدعتوث والدراستات االإتصتادية والع اروتة ،عمتر كمستشتتار
وعضتتو فتتي العديتتد متتس الجهتتات والهيئتتات ال وميتتة والغ تتر م وميتتة وشتتغر العديتتد متتس املناصتتب باامعتتة املل ت
ً
سعودو يشغر ماليا منصب عضو لجنة املراجعة الداحلية للشركة الع اروة السعودية شركة مساهمة عامةو
 الدكتور /عدنان فضل أبو الهيجاء
ً
يعمر ماليا عضو هيئة التدريد – كلية إدارم العمال – جامعة املل ستعود بالروتاض منتل عتان  ،2010ماصتر علتى
عضو مستقل

درجة التدكتورا فتي املاليتة متس جامعتة فيينتا فتي النمستا عتان 1996نو ودرجتت ماجستت ر فتي التكتوور ا داري وا إتصتاد
متس جتامعت ( )EAMSو جامعتتة ال رمتوك علتتى التتواليو كمتا مصتتر علتى درجتتة الد تالورووس فتي عتتان 1987ن متس جامعتتة
ال رمتتوك بتتالردن فتتي ماتتال ا إتصتتادو عمتتر ك ستتتاا مشتتارك فتتي إستتم املاليتتة باامعتتة – بولينتتغ غتتروس – بواليتتة اوهتتايو
مس عان  2010 – 2008و وعميد كلية ا إتصاد في جامعة آل الدي مس الففرم 2008 – 2005ن
(ج)

أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
تشمر مسؤوليات اعضا مالد إدارم الصندوق على سهير املثال ال ال صر ،اآلتد:
ً
 املواف ة على جميع الع ود وال رارات والت ارور الجوهروة الت ي ون الصندوق طرفا فلصاو
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ً
ً
 ا ش تراف ،ومتتتى كتتان ال ت مناستتدا املصتتادإة علتتى اي يضتتارب مصتتالح يف تتح عن ت متتدير الصتتندوق وف تتا للمتتادم
( )13مس ال عة صناديق االستثمارو
ً
 االجتماع مري ن سنووا على الإتر متع مستؤول املكاب تة وااللفتزان (لجنتة املكاب تة وااللفتزان) لتد متدير الصتندوق
ومس تتؤول التدلي تتغ ع تتس غس تتر الم تتوال ويموو تتر ا ره تتاب لدي ت  ،للت ك تتد م تتس الف تزان م تتدير الص تتندوق بامي تتع الل تتوا ح
والنظمة املتدعةو
 إإرار اي يوصية يرفعها املصفد في مالة تعيين و
 الت ك ت تتد م ت تتس اكتم ت تتال والف ت تزان ش ت تتروأ وام ت تتان الص ت تتندوق واملس ت تتتندات الح ت تتر اات الع إ ت تتة ب ع ت تتة ص ت تتناديق
االستثمارو
ً
 الت كت تتد مت تتس إيت تتان مت تتدير الصت تتندوق بمست تتؤولياي بمت تتا يع ت تتق مصت تتل ة مت تتال د الومت تتدات وف ت تتا لشت تتروأ و ام ت تتان
الصندوق واملستندات اات الع إة ،وإرارات اللجنة الشرعية وام ان ال عة صناديق االستثمارو
 العمر ب مانة وملصل ة صندوق االستثمار ومال د الومدات في و
ً
 متدم عضتووة مالتد إدارم الصتندوق هتي حمتتد ستنوات ويتاتدد يل ا يتا متا لتتم يدتدي امتد الكترف ن عتدن الرغدتتة
بلل و
(د)

مكافآت وبدالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
ي ون امل افآت املالية لعضا مالد إدارم الصندوق على النعو التالي:
 م اف م سنووة ب يمة ( 20,000روال)
 لتتس يت اض ت ى اعضتتا مالتتد إدارم الصتتندوق متتس املتتوظف ن فتتي الشتتركة اي م افتتآت او بتتدالت نظ تتر عضتتوواصم فتتي
مالد إدارم الصندوقو
 يوزيتتع الرستتون املستتتع ة عل تتى الصتتندوق مش ت ر يناستتا عل تتى ايتتان الستتنة ،ووتتتم دف تتع الرستتون الفعليتتة لعض تتا
مالد ا دارم املست ل ن وغ ر املست ل ن مس غ ر موظفد الشركة كر  12شهرو
 با رافة إلى ي اليف السفر إاا دع ال اجة ل ضور االجتماعات لعضا مالد ا دارمو

(ه)

بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق:
ي ون مالد إدارم الصندوق با شراف على اي يضتارب للمصتالح وتستووت  ،وواتب علتلصم بتلل العنايتة وال ترص
ياا متال د الومتدات ،با رتافة إلتى الت بتلل اإصت ى جهتد ممتتس ل تر يضتارب املصتالح بعستس النيتة بالكرو تة
املناسدة ووضمس مدير الصتندوق عتدن ممارستة اي متس يامعيت لي عمتر ينكتوي علتى تعتارض للمصتالح وفتي متال
نش تتو اي يض تتارب ج تتوهري بت ت ن مص تتالح م تتدير الص تتندوق او مص تتل ة م تتدير الص تتندوق م تتس الد تتاطس ومص تتالح اي
صتندوق استتتثمار يتتدير او مستتاب عميتتر آحتتر فستتي ون متدير الصتتندوق با فصتتاح عتتس الت مشت ر كامتتر ملالتتد
إدارم الصندوق في اإرب وإ ممتسو
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(و)

عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق في صناديق االستثمار األخرى:
الصناديق الحر الت يتولى مالد إدارم الصندوق إدارتصا:

االسم

كسب للطروحات االولية

كسب ألسواق النقد كسب املرن لالسهم 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

كما يشغر العضو د.أحمد بن عبدالكريم املحيميد عضووة عدد مس الصناديق الع اروة وهي على النعو التالي:
اسم الصندوق

مست ر  /غ ر مست ر

نوع الصندوق

مدير الصندوق

صندوق مدينة كسب الع اري

عضو مست ر

ع اري عان

شركة كسب املالية

صندوق كسب الفرص الع اروة عضو مست ر

ع اري عان

شركة كسب املالية

لجنة الرقابة الشرعية:

()25
(أ)

أسماء أعضاء اللجنة الشرعية ومؤهالتهم:
ستتولى الهيئة الشرعية ال الية لشركة كستب املاليتة الت كتد متس مكاب تة انشتكة الصتندوق متع ام تان الشتريعة
ا س مية ويتم مراجعة معام ت الصندوق مس إدر الهيئة الشرعية ،واعضا الهيئة هم:
الشيخ الدكتور  /معمد علي ال ري
ً
استاا االإتصاد ا س مد في جامعة املل عددالعزوز بادم ساب او
حد ر في املامع الف ه ا س مد الدولي و
عضو املالد الشرعي في هيئة املعاي ر للدنوك ا س مية في الدعروسو
عضو ور يد للهيئات الشرعية في عدد مس املؤسسات املالية في اململتة وعلى املستو العالم
الف العديد مس التتب مول الخدمات املصرفية ا س مية واالإتصاد ا س مدو
ما ز على جا زم الدن ا س مد للتنمية في املصرفية ا س ميةو

(ب)

أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية:
 مراجعتتة جميتتع املستتتندات وااليفاإيتتات والع تتود با رتتافة إلتتى الهي تتر االستتتثماري الخاصتتة بالصتتندوق ،وإصتتدار
ش تتهادم االعتم تتاد الش تترعي له تتل املس تتتندات مع تتد إجت ترا التع تتدي ت الض تتروروة عللص تتا والتع تتق م تتس يواف ه تتا م تتع
الضوابط واملعاي ر الشرعيةو
 االجتماع إن يكلب المر ملناإشة املسا ر املتعل ة بالصندوقو
 ال ت تترد عل ت تتى االستفس ت تتارات املوجه ت تتة م ت تتس م ت تتدير الص ت تتندوق واملتعل ت تتة معملي ت تتات الص ت تتندوق او انش ت تتكت او الهي ت تتر
االستثماري والخاصة بااللفزان مع الضوابط واملعاي ر الشرعيةو
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 مراجعتتة ي روتتر التتتدإيق الشتترعي املعتتد متتس إدتتر املراإتتب الشتترعي وي تتديم التوجي ت والتوصتتيات ال زمتتة وإصتتدار
ي رور االعتماد الشرعيو
 مراجعتتة مستتودات االيفاإيتتات والو تتا ق والص ت وك وغ رهتتا متتس املستتتندات املتعل تتة بالصتتندوق (بمتتا فتتي ال ت اي
متتلكرات اكتتتتاب حاصتتة وايتتة ايفاإيتتات و تتا ق وادوات يتعلتتق بصي لتتة و /او يمووتتر الصتتندوق) حت ل ففتترم التكتتوور
وهي ل تتة الص تتندوق ،با ر تتافة إل تتى ي تتديم املش تتورم والتوجيت ت واملس تتاعدم فيم تتا يتعل تتق بتواف تتق ه تتل االيفاإي تتات
والو ا ق مع الضوابط واملعاي ر الشرعيةو
 ا شراف والرإابة املستمرم على عمليات وانشكة الصندوق لضمان يواف ها مع الضوابط و املعاي ر الشرعيةو

(ج)

مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية:
ً
سيعصر اعضا اللجنة الشرعية ماتمع ن على م اف م سنووة إدرها 000و 10رواال ،متع ي لفتة الستفر وا إامتة
كاملتتة واملصتتاروف الحتتر (إاا دع ت ال اجتتة) ل ضتتور االجتماعتتات وستتتوزع الرستتون املستتتع ة علتتى الصتتندوق
ً
مش ت ر يناس تتا عل تتى اي تتان الس تتنة وو تتتم دف تتع الرس تتون املس تتتع ة لعض تتا اللجن تتة الش تترعية س تتنووا وس تتي ون مل تتدير
الصتتندوق ال تتق فتتي تغي تتر اعضتتا اللجنتتة معتتد إحكتتار هيئتتة الستتوق املاليتتة بتتلل  ،وستتيتم إشتتعار متتال د الومتتدات
بلل و

(د)

املعايير املطبقة لتحديد شرعية األصول املعدة لالستثمار واملراجعة الدورية لتلك األصول واإلجراءات
املتبعة في حال عدم التوافق مع املعايير الشرعية:
اعتمد اعضا اللجنة علتى معتاي ر ورتوابط صتدار إتراراتصم متول مواف تة الصتندوق لم تان الشتريعة ا ست مية
املدينة في املل ق ( )1الضوابط الشرعية املرفق ب ا مةو

مستشار االستثمار:

()26

ال يوجدو

املوزع:

()27
ال يوجدو

مراجع الحسابات:

()28
(أ)

اسم املحاسب القانوني لصندوق االستثمار :
الخراش وشركا معاسدون ومراجعون إانونيون

العنوان املسجل وعنوان العميل للمحاسب القانوني
(ب)
الرواض  14482ص ب  8206اململتة العرتية السعودية
هايف ،966-11-874-8500 :فاكد966-11-874-8600 :
مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته:
(ج)
 يع ن املعاسب ال انوند مس إدر مدير الصندوق وال لل يان معملية املراجعةو
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 ااا مضت ى علتتى ياستتيد الصتتندوق العتتان متتدم يزوتتد علتتى ( )9اشتتهر إدتتر نصايتتة ستتنت املاليتتة ,فياتتب فتتي هتتل ال التتة
ال يان معملية املراجعة بنصاية العان االولو
 ااا مض ت ى علتتى ياستتيد الصتتندوق العتتان متتدم ( )9اشتتهر او اإتتر إدتتر نصايتتة ستتنت املاليتتة ,فياتتوز فتتي هتتل ال التتة
ال يان معملية املراجعة في نصاية السنة املالية التى يللصاو
االحكام املنظمة الستبدال املحاسب القانوني لصندوق االستثمار:
(د)
يا تتب عل تتى مال تتد ادارم الصت تتندوق ان ي تترفض تعيت ت ن املعاس تتب ال ت تتانوند او ان يوجت ت م تتدير الص تتندوق بتغي ت تتر
املعاسب ال انوند املع ن في اي مس ال االت االيي :
 وجود ادعا ات إا مة ومهمة مول سو السلوك املنه للمعاسب ال انوند يتعلق بت دية مهام و
 ااا لم يعد املعاسب ال انوند للصندوق العان مست و
 ااا إرر مالد ادارم الصندوق ان املعاسب ال تانوند ال يملت املتؤه ت والخبترات ال افيتة لت ديتة مهتان املراجعتة
مش ر مرضو
 ااا طلد الهيئة وف ا لت ديرها املعض تغي ر املعاسب ال انوند املع ن فيما يتعلق بالصندوق العانو

()29

اصول الصندوق:
(أ) ان اصول صندوق االستثمار محفوظة بواسطة امين الحفظ لصالح صندوق االستثمار.
(ب) يجب على امين الحفظ فصل اصول كل صندوق استثماري عن اصوله وعن اصول عمالئه االخرين ,ويجب ان
تحدددد تلددك االصددول بشددكل مسددتقل مددن خددالل تسددجيل االوراق املاليددة واالصددول االخددرى لكددل صددندوق اسددتثمار
باسم امين الحفظ لصالح ذلك الصندوق ,وان يحتفظ بجميع السجالت الضرورية وغيرها من املستندات التدي
تؤيد تأديه التزاماته التعاقدية.
(ج) تعد اصول صندوق االستثمار مملوكة بشكل جماعي ملدالكي الوحددات (ملكيدة مشداعة) ,وال يجدوز ان يكدون ملددير
الصددندوق او مدددير الصددندوق مددن البدداطن أو مشددغل الصددندوق او امددين الحفددظ او امددين الحفددظ مددن البدداطن او
مقددم املشددورة او املدوزع اي مصددلحة فددي اصدول الصددندوق او اي مطالبدة فيمدا يتعلددق بتلدك االصددول  ,اال اذا كددان
مدير الصندوق او مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصدندوق او امدين الحفدظ او امدين الحفدظ مدن البداطن
او مقدددم املشددورة او املددوزع مالكددا لوحدددات الصددندوق ,وذلددك فددي حدددود ملكيتدده ,او كددان مسددموحا بهددفه املطالبددات
بموجب احكام الئحة صناديق االستثمار وافصح عنها في هفه شروط واحكام الصندوق.
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معالجة الشكاوى:
في مال كان لد اي مس مال د الومدات او اي عمير آحر لد مدير الصندوق ،اية اسئلة او ش او فيما يتعلق
معمليات الصندوق يتوجب علي التواصر مع :إدارم املكاب ة وااللفزان  -شركة كسب املالية -مدينة الرواض-
طروق املل عددالعزوز الفرعي – حي النفر – املد ى رإم  6747الدور االول متتب رإم ( )3 ، 2 ، 1الدور الثالث
ّ
ّ
السعودية ،هايف
السعودية  -صوبو  395737الرواض  - 11375اململتة العرتية
– الرواض اململتة العرتية
 92000757فاكد رإم  011 4194955موإع إلتفروندwww.kasbcapital.sa :
وومتس ي ديم الش و ب مد الكرق التالية:

ً
1و الهايف :وال عبر االيصال بمدير مسابات مال الومدات او شخصيا بمدير املكاب ة وااللفزانو

ّ ً
مفص الش و
2و البريد ا لتفروند :وال عبر إرسال برود إلتفروند إلى العنوان التاليِّ compliance@kasbcapital.sa :
ُ
وطرق االيصال بمال الومداتو
ً
3و ال ضور شخصيا إلى م ر شركة كسب املاليةو
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ّ
تسجر في سجر حاص يعتفظ ب مدير
جميع ش او مال د الومدات (مغض النظر عس طرو ة الش و امل دمة)
ّ
املكاب ة وااللفزان يو ح في اسم مال الومدات ،ياروخ است ن الش و وياروخ ملها ،ست دن عند طلبصا دون م ابرو

معلومات اخرى:
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(ا)

إن السياستتات وا ج ترا ات الت ت ستتتتدع ملعالجتتة تعتتارض ملصتتالح واي تعتتارض مصتتالح معتمتتر و /او فعلتتى ستتيتم
ي ديم عند طلبصا مس إدر الجمهور او اي جهة رسمية دون م ابرو

(ب)

الجهة املرتصة بالنظر في اي نزاع ناش ئ مس او عس االستثمار في صناديق االستثمار:
إن الجه تتة ال ض تتا ية املرتص تتة ب تتالنظر ف تتي اي ن تزاع ناش ت ئ م تتس او ع تتس االس تتتثمار ف تتي ص تتناديق االس تتتثمار ه تتي لجن تتة
الفصر في منازعات الوراق املاليةو

( )

إا مة املستندات املتامة ملال د الومدات:
تشمر ال ا مة على املستندات التالية:

(د)

(ه)

•

شروأ وام ان الصندوقو

•

الع تتود امل تتلكورم ف تتي الش تتروأ واالم تتان (ع تتد املعاس تتب ال تتانوند ،ع تتد ام ت ن ال ف تتظ ،ع تتد اللجن تتة
الشرعية ،ع ود اعضا مالد ا دارم)و

•

ال وا م املالية ملدير الصندوقو

اي معلومتتات اح تتر معروف تتة ،او يندغ تتي ان يعرفه تتا م تتدير الص تتندوق او مال تتد ادارم الص تتندوق مش ت ر مع تتول،
وإتتد يكلبصتتا  -مشت ر مع تتول  -متتال و الومتتدات ال تتاليون او املعتملتتون او مستشتتاروهم املهنيتتون ،او متتس املتوإتتع
ان يتضمنصا شروأ وام ان الصندوق الت سيترل إرار االستثمار بنا ً عللصاو
ال يوجدو
إعفتتا ات متتس إيتتود ال عتتة صتتناديق االستتتثمار واف ت عللصتتا هيئتتة الستتوق املاليتتة متتا عتتدا التت اكتترت فتتي سياستتات
االستثمار وممارساي .
لم يعصر ولم يكلب مدير الصندوق اي إعفا ات مس ال عة صناديق االستثمارو

( )32اقرار من مالك الوحدات:
ل د إم /إمنا باالط ع على شروأ وام ان صندوق كسب املرن ل سهم السعودية ،واملواف ة على حصا ص الومدات
الت اشفرك /اشفركنا فلصاو
االسم:
التاروخ:

التوإيع:
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