هذة النسخة املعدلة من شروط وأحكام صندوق كسب ألسواق النقد والتي تعكس التغييرات التالية :


تعيين عضو مجلس إدارة.

 تحديث عنوان مدير الصندوق.
حسب خطابنا املرسل إلى الهيئة بتاريخ 1442/10/15هـ املوافق 2021/05/27م.

الشروط و االحكام
صندوق كسب ألسواق النقد
KASB Money Market Fund
(صندوق أسواق نقد عام مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية)
مدير الصندوق

 تــا اعتدــاد صــندوق كســب ألســواق النقــد علــى أنــا متوافــق مــع املعــايير الشــرعية ائةــارة مــن ــل هيئــة الر ابــة الشــرعية كشــركة كســب
املالية.
 إن شــروط وأحكــام صــندوق كســب ألســواق النقــد والــذت تــديرك شــركة كســب املاليــة واملســكندات األخــرال حافــة خا ــعة ل حــة صــناديق
اإلسكثدار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية في املدلكة العربية السعودية ،وتتضدن معلومات حاملـة وواحـ ة ويـ يحة ومحد ـة
وغير مضللة عن صندوق اإلسكثدار،وتكون محد ة ومعدلة.
 يجــب علــى املســكثدرين ائ تدلــين ـرااة شــروط وأحكــام الصــندوق مــع مــذكرة املعلومــات واملســكندات األخــرال لصــندوق اإلســكثدار ــل
اتخاذ أت رار اسكثدارت يتعلق باإلسكثدار في الصندوق من عدما.
 لقــد دق /دنــا بقـرااة الشــروط واألحكــام وامل حــق ااخاصــة بالصــندوق وفهــا مــا ملــاا عــا واملوافقــة عللعــا وتــا اا صــو علــى ســخة م عــا
والتو يع عللعا.
تدـ ــق موافقـ ــة هيئـ ــة السـ ــوق املاليـ ــة فـ ــي املدلكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية علـ ــى ت س ـ ـ س هـ ــذا الصـ ــندوق و ـ ــرح وحداتـ ــا رحـ ــا عامـ ــا بتـ ــاريخ 20
1429/10/هـ املوافق 2008/10/20م ،تعديل 1442/10/15هـ املوافق 2021/05/27م.

مسؤول املطابقة واالتزام

الرئيس التنفيذي

حمد بن خالد املرزوقي

ماجد بن علوش الهديب

1

ماجد بن علوش الهديب

قائمة املصطلحات:
"صندوق استثماري" :برنامج اسكثدارت مشترك يعدف إلى إتاحة الفرصة للدشتركين فيا باملشاركة ملداعيا في أرباح البرنامج ،ويديرك مدير
الصندوق مقابل رسوم محددة.
"صندوق استثماري مفتوح" :صندوق اسكثدار ذو رأسدا متغير تزداد وحداتا بطرح وحدات ملديدة أو تنقص باسترداد املشتركين ل عض
أو حل وحداتعا ،ويحق للدشتركين استرداد يا وحداتعا في هذا الصندوق وفقا لصافي يدتعا في أو ات االسترداد املوح ة في شروط وأحكام
الصندوق وفقا ل حة صناديق االسكثدار.
" الصندوق" :وتعني صندوق كسب ألسواق النقد.
"مدير الصندوق  :شركة كسب املالية وهو شخص مرخص لا بددارسة أعدا اإلدارة بدوملب ال حة األشخاص املرخص لها ،يكون مسؤوال
عن إدارة أصو الصندوق وحفظها.
"الوحدة" :حصة واحدة من الوحدات األساسية املراد إصدارها من ل مدير الصندوق.
"املشترك"  :الشخص الذت يدلك وحدات في الصندوق ويشار لها مجتدعين بـ "املشتركين".
" الشروط واألحكام" :العقد بين مدير الصندوق واملشتركين والذت يحتوت على شروط وأحكام ،يلتزم من خ لا مدير الصندوق بإدارة
اسكثدارات املشتركين وحفظها والعدل ب مانة ملصل ة املشتركين.
"مجلس إدارة الصندوق" :مجلس ّ
يعين مدير الصندوق أعضااك بدوملب ال حة صناديق االسكثدار الصادرة عن هيئة السوق املالية ملرا ة
أعدا مدير الصندوق.
"العضو املستقل" :عضو من أعضاا مجلس اإلدارة ل س موظفا وال عضو مجلس إدارة لدال مدير الصندوق أو تاكع لا أو أمين حفظ
الصندوق كدا أنا ل س لديا ع ة ملوهرية أو ع ة تعا دية مع مدير الصندوق أو تاكع لا أو أمين حفظ ذلك الصندوق .
" اململكة " :وتعني املدلكة العربية السعودية.
"الهيئة " :وتعني هيئة السوق املالية وهي هيئة حكومية تتولى اإلشراف على تنظيا وتطوير السوق املالية وإصدار اللوا ح والقواعد
والتعليدات ال رمة لتط يق أحكام نظام السوق املالية باملدلكة العربية السعودية.
ُ
"رسوم ضريبة القيمة املضافة" :هي ري ة غير م اشرة تفرض على ملديع السلع وااخدمات التي يتا شراؤها وبيعها وتقديدها من ل املنشآت
للعد ا أو أ راف ذو ع ة حسب ال حة التنفيذية لضري ة القيدة املضافة في املدلكة العربية السعودية
"املرابحات قصيرة االجل" :نوع من انواع الودائع االس مية تقوم على توسط ال نك لشراا سلعة بناا على لب الزبون را دا ربح معلوم متفق عليا
بي عدا .ب ندا تعتبر التكلفة الكلية للشراا ،دن ا بيعها لا باآلملل بثدن يساوت التكلفة الكلية للشراا شراا السلعة مضافا إليا حل املصاريف التي
يدفعها ال نك ا يارة السلعة ،مطروحا منا أت حسا (خصا) يحصل عليا ال نك من را دا ربح ال نك.
"عقود الوكالة" نوع من أنواع الودائع اإلس مية تقوم على توكيل ال نك كعدل تدويل إس مي
"عقود املضاربة" :نوع من أنواع الودائع اإلس مية تقوم على ن يقدم املا رف ،ويكون العدل واالسكثدار واإلدارة لا من رف آخر ،ويكون الربح
بي عدا حسب النس ة التي يتفقان عللعا وتقع س ة ائخا رة في ااخسارة على الطرفين بحيث يخا ر مقدم املا بخسارة رأس املا فقط وأال
مخا ر إ افية (من ديون وخ فا) تقع على املسكثدر
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"الودائع" :تعني الودائع التي تا إملارتعا من ل الهيئة الشرعية لل نوك /املؤسسات ذات الصلة و التي يوما و ت تي بصيغة عقود حاملرابحات
واملضاربة والوحالة و غيرها من الودائع يكون إستحقا ها في مدة ال تتجاور ( 365يوم(.
"غيرها من الودائع اإلسالمية" :اإلملارة و اإلستصناع و املشاركة و القرض اا سن و أت نوع ملديد يجار شرعا من ل الهيئة الشرعية لل نوك/
املؤسسات ذات الصلة.

 .1معلومات عامة:
أ .أسم مديرالصندوق ،ورقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية:
شركة كسب املالية ترخيص ر ا  07062-37لتقديا خدمات اإلدارة والتعامل وتقديا املشورة واا فظ والترت ب في االوراق املالية.
ب .عنوان املكتب الرئيس ملدير الصندوق:
يقع مقر شركة كسب املالية الر س في مدينة الرياض – حي الواحة  ،شارع ترحي بن احدد السديرت ر ا امل نى  ،8848الدور االو الرياض  11375ص  .ب
 395737هاتف 920000757

ج/عنوان املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق ،وعنوان ّ
أي موقع إلكتروني ذو عالقة يتضمن معلومات الصندوق:
 املو ع االلكترو ي ملدير الصندوقwww.kasbcapital.sa :
 املو ع االلكترو ي للسوق املالية السعودية (تداو )www.tadawul.com.sa:

د .أمين الحفظ ،ورقم الترخيص الصادرعن هيئة السوق املالية:
شركة ااةزيرة لألسواق املالية وهي شركة سعودية مساهدة مقفلة رأس املا املدفوع بالكامل  500مليون ريا سعودت بترخيص من هيئة السوق
املالية ر ا  07076-37بتاريخ ( )2007/07/22تاريخ بدا مدارسة العدل في 2008/04/05

هـ .عنوان املوقع اإللكتروني ألمين الحفظ:
عنوان ملو ع االلكترو ي ألمين اا فظ www.aljaziracapital.com.sa
 .2النظام املطبق:
إن الص ــندوق و م ــدير الص ــندوق خا ــعان لنظ ــام الس ــوق املالي ــة ولوا ح ــا التنفيذي ــة واألنظد ــة والل ــوا ح األخ ــرال ذات الع ــة املط ق ــة ف ــي املدلك ــة
العربية السعودية.
 .3أهداف صندوق إلستثمار:
أ.أهداف الصندوق:
يعــدف الصــندوق إلــى تنديــة أمــوا املشــتركين علــى املــدال القصــير مــع ائ افظــة علــى رأس املــا بالــدخو فــي إســكثدارات ليلــة ائخــا ر مــن خ ـ
االس ــكثدار ف ــي أدوات اس ــواق النق ــد مث ــل املرابح ــات ص ــيرة األمل ــل وعق ــود املض ــاربة والوحال ــة والودائ ــع وغيره ــا م ــن الودائ ــع االس ـ ميةو الص ــكوك و
االســكثدار فــي وحــدات صــناديق الســيولة واملرابحــة واســواق النقــد املطروحــة رحــا عــام واملرخصــة مــن ــل هيئــة الســوق املاليــة ،و التــي تتوافــق مــع
الضوابط الشرعية ائ ددة من ل الهيئة الشرعية التاكعة لشركة كسب املالية .
ب .سياسات اإلستثمار:
س تا اإلسكثدار في:
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أ -أدوات اســواق النقــد مثــل املرابحــات صــيرة األملــل وعقــود املضــاربة والوحالــة والودائــع وغيرهــا مــن الودائــع االس ـ مية مــع اال ـراف النظيــرة فــي دو
مجلس التعاون ااخليجي التي ينظدها/يرخصها ال نك املركزت السعودت او غيرهـا مـن السـلطات ائختصـة ذات الط يعـة املدا لـة فـي سـلطات ضـا ية
اخرال كعد ت دو مجلس التعاون ااخليجي ,الدوالر االمريكي او غيرها.
ب -الصــكوك و يس ــكثدر الص ــندوق ف ــي الص ــكوك املص ــنفة كص ــكوك اس ــكثدارية حســب م ــا تح ــددك واح ــدة م ــن وح ــاالت التص ــنيف اال تد ــا ي الدولي ــة
واملصنفة بحد أد ى حالتالي ملصدر الصكوك :ستاندرد آند بورر ، -BBBموديز، -Baa3فيكش  . -BBBويسكثنى من ذلـك الصـكوك املصـدرة مـن ملهـات
حكوميــة أو ش ـ ا حكوميــة لــدو مجلــس التعــاون ااخليجــي حيــث يــتا االخــذ كعــين االعت ــار تصــنيف املصــدر بــد مــن تصــنيف االصــدار عنــدما يــتا
تصــنيف حللعدــا حوحــدتين منفصــلتين .مــن املدكــن أن يســكثدر الصــندوق بحــد أ ـ ى % 10مــن املدــالي يدــة الصــكوك فــي الصــندوق فــي إصــدارات
صــكوك لـ س لــديعا تصــنيف ا تدــا ي مــن ــل شــرحات التصــنيف اال تدــا ي ،وفقــا لضــوابط السياســة الداخليــة املت عــة للدخــا ر والتــي يــتا اختيارهــا
علـى أسـاس التقيـيا الــداخلي ملـدير الصـندوق والتـي ت خــذ فـي االعت ـار علـى ســصيل املثـا ال اا صـر تقيـيا ااةــدارة اال تدانيـة للدصـدر ،معـد ا ربــح
(العا ــد) ،الهــامش النســاي ،الربحيــة املســتدرة للدصــدر ،مــدة الصــك ،والفتــرة الزمنيــة حتــى تــاريخ االســتحقاق  .مل ـ -االســكثدار فــي وحــدات صــناديق
الســيولة واملرابح ــة واســواق النق ــد املطروحــة رح ــا ع ــام واملرخصــة م ــن ــل هيئ ــة الســوق املالي ــة .عل ــى ان تكــون متوافق ــة مــع الض ــوابط الش ــرعية
ائ ددة من ل الهيئة الشرعية التاكعة لشركة كسب املالية و يقوم مدير الصندوق كعدل مسح سـويي لعوا ـد الصـناديق واختيـار الصـناديق بنـااا
علــى العا ــد ومرونــة االشــتراك واالســترداد واةــا الصــندوق االفضــل ســصيا .و ســيك ع فــي الصــندوق اســتراتيجية التنويــع لتقليــل ائخــا ر كدــا س ـ تا
مقارنــة األداا بالفا ــدة علــى الريــا الســعودت لث ــة أشــهر بــين ال نــوك .كدــا ســيقوم مــدير الصــندوق بــاإل تراض ملصــل ة الصــندوق بدــا ال يزيــد عــن
 %10من إملدالي يدة الصندوق متى ما دعق اا املة إلى ذلك.
ويدكن تلخيص اسكثدارات الصندوق حالتالي كنس ة من املدالي يدة اصو الصندوق:
نوع اإلسكثدار

اا د األد ى

اا د األعلى

املرابح ــات ص ــيرة األمل ــل وعقـ ــود املضـ ــاربة والوحال ــة والودائـ ــع
وغيرها من الودائع االس مية

%0

%100

الصكوك

%0

%45

وحدات صناديق السيولة واملرابحة واسواق النقد

%0

%50

 .4مدة صندوق اإلستثمار:
صندوق كسب ألسواق النقد هو صندوق اسكثدارت عام مفتوح املدة أت بإمكان للدشترك االشتراك و االسترداد خ

فترة عدل الصندوق.

 .5قيود حدود اإلستثمار:
إن صندوق كسب ألسواق النقد ملتزم من خ
وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.

إدارتـا لصـندوق اإلسـكثدار بـالقيود واا ـدود التـي تفر ـها ال حـة صـناديق اإلسـكثدار وشـروط

 .6العملة:
الوحــدة النقديــة لتعــام ت الصــندوق هــي الريــا الســعودت فقــط .وإذا تــا ســداد يدــة الوحــدات كعدلــة خـ ف الريــا الســعودت ،فســوف يــتا
تحويل عدلة السداد إلى الريا السعودت كسعر الصرف السـا د لـدال ال نـك املسـتلا فـي ذلـك الو ـق .ويصـ ح الشـراا نافـذا عنـد تحويـل امل ـال
إلى الريا السعودت.

 .7مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:
أ .تفاصيل جميع املدفوعات من اصول الصندوق وطريقة احتسابها:


يتحدـ ــل الصـ ــندوق ملديـ ــع الرس ـ ــوم واملصـ ــاريف املـ ــذحورة ادن ـ ــاك ويتحدلهـ ــا ت عـ ــا لـ ــذلك املش ـ ــترحون "مـ ــالكي الوحـ ــدات" وه ـ ــي
حالتالي:رسوم االشتراك :ال يوملد



رسوم االسترداد :ال يوملد
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 أتعاب اإلدارة %0.3:من صافي يدة اصو الصندوق سنويا تدفع كشكل شهرت ملدير الصندوق.
رسوم اا فظ %0.004 :من املدالي يدة اصو الصندوق الصندوق تحسب كشكل يومي وتدفع كشكل ربع سنوت


أتعاب ائ اسب القانو ي  15.000ريا

 مكافـ ــآت أعضـ ــاا مجلـ ــس اإلدارة املسـ ــتقلين  2.500 :ريـ ــا للةلسـ ــة وبحـ ــد أ ـ ـ ى  10.000ريـ ــا سـ ــنويا لكـ ــل عضـ ــو
مستقل..
 أتعاب الهيئة الشرعية  5,000 :سنويا وتدفع كشكل ربع سنوت .


مصاريف شر  5,000 :ريا سنويا

 مصاريف ر ابية  7,500 :ريا سنويا
 مصـاريف اخــرال تفــرض علــى الصــندوق  :ســتحدل أت مصــاريف او رسـوم تفــرض علــى الصــندوق علــى ســصيل املثــا ال اا صــر
رســوم االســكثدار فــي صــناديق اخــرال مشــا عة مرخصــة مــن هيئــة الســوق املاليــة ومــن املتو ــع اال تتجــاور املصــاريف االخــرال مــا
سصتا  %0.5من املدالي يدة اصو الصندوق كشكل سنوت.
رســوم الضــري ة القيدــة املضــافة :س ـ تا تط يقهــا حســب ال حــة التنفيذيــة لضــري ة القيدــة املضــافة ،كدــا ان ملديــع الرســوم واالتعــاب و املصــاريف
بدوملـب الشــروط و االحكـام الصــندوق خا ــعا لضـري ة القيدــة املضــافة وسـوف يقــوم مــدير الصـندوق كعدليــة احكســاب سـ ة الضــري ة املســتحقة
وسداد الضري ة الى هيئة الزحاة و الدخل.
الية حساب األتعاب واملصاريف
ريقة احكسا عا

نوع الرسوم واملصاريف
رسوم اإلدارة

حكسب كشكل يومي من صافي يدة اصو الصندوق وتدفع كشكل شهرت( .صافي األصو  xالنسصية املئوية).

رسوم اا فظ

تحسب كشكل يومي من إملدالي يدة أصو الصندوق وتدفع كشكل ربع سنوية (إملدالي األصو  xالنس ة
املئوية).

أتعاب ائ اسب القانو ي

تحسب كشكل يومي وتدفع سنويا

مكاف ة اللةنة الشرعية

تحسب كشكل يومي وتدفع كشكل ربعي.

مكاف ة أعضاا مجلس اإلدارة

تحسب كشكل يومي وتدفع سنويا.

الرسوم الر ابية

تحسب كشكل يومي وتدفع سنويا

رسوم شر معلومات مو ع تداو

تحسب كشكل يومي وتدفع سنويا

مصاريف التعامل:

س تا اإلفصاح عن تلك املصاريف في ملخص اإلفصاح املالي في نعاية السنة

ب .تفاصــيل مقابــل الصــفقات املفروضــة عاــو االتــتراك واالســترداد ويقــل امللكيــة الو ـ يــدفعها مــالكو الوحــدات ،وطريقــة احتســاب ذل ـ
املقابل:
..
التو يح

نوع الرسوم واملصاريف
رسوم االشتراك

ال يوملد

رسوم االسترداد امل كر

ال يوملد

ج .أي عمولة خاصة يبرمها مديرالصندوق:
ال يوجد
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 .8التقويم والتسعير:
أ .تفاصيل تقويم كل أصل يملكه الصندوق:
يتا تحديد يدة اصو الصندوق بنااا على التالي:
 oيتا حساب االرباح ااخاصة كعقود املرابحة تراكديا كشكل يومي.
 oيتا تقويا األوراق املالية املدرملة في السوق حسب سعر اإلغ ق في يوم التعامل مضاف إللعا األرباح املستحقة (إن وملدت).
 oيتا تقييا الصكوك حسب نوع الصك وموعد االستحقاق و يتا ا افة االرباح التراكدية للتوريعات (ان وملدت)
 oيتا تقويا الصناديق اإلسكثدارية اسكنادا إلى اخر سعر وحدة معلن عند إغ ق السوق السعودت ليوم التقويا.
 oي ــتا حس ــاب س ــعر الوح ــدة بقس ــدة ص ــافي يد ــة اص ــو الص ــندوق كع ــد خص ــا الرس ــوم واملص ــاريف الثابت ــة وم ــن ــا خص ــا
املصاريف و الرسوم املتغيرة املستحقة على إملدالي عدد الوحدات القا دة في ذلك اليوم.
ب .عدد يقاط التقويم وتكرارها:
يوميا ,نعاية حل يوم عدل من االحد الى ااخد س.

ج .االجراءات الو يتم اتخاذها في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير:
o
o
o

o

في حا تقويا أصل من أصو الصندوق كشكل خا ئ أو حساب سعر وحدة كشكل خا ئ يقوم مدير الصندوق بتو يق ذلك.
يقوم مدير الصندوق بتعويض مالكي الصندوق املتضررين (بدا في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عـن ملديـع أخطـاا التقـويا
أو الكسعير دون ت خير.
يقــوم مــدير الصــندوق بــإب الهيئــة فــور و ــوع أت خطـ فــي التقــويا أو الكســعير بدــا يــؤ ر علــى ســعر الوحــدة مــا ســصتا  %0.5أو
أكثر من سعر الوحدة ،كدا يتا اإلفصاح عن ذلك في املو ع اإللكترو ي للشـركة وفـي املو ـع اإللكترو ـي للسـوق املاليـة (تـداو )،
باإل ـافة إلــى أنــا يجــب اإلشــارة إلــى ذلــك فــي تقــارير الصــندوق التــي يعــدها مــدير الصــندوق وفقــا للدــادة ( )71مــن ال حــة صــناديق
اإلسكثدار.
يقــوم مــدير الصــندوق بتقــديا التقــارير املطلوبــة للهيئــة وذلــك وفقــا للدــادة ( )72مــن ال حــة صــناديق اإلســكثدار وتشــتدل هــذك
التقارير على ملخص بجديع أخطاا التقويا والكسعير.

د .طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات اإلتتراك واإلسترداد:
ي ــتا احكس ــاب اس ــعار االش ــتراك واالس ــترداد بن ــااا عل ــى س ــعر الوح ــدة ف ــي ي ــوم التعام ــل ذت الع ــة وف ــق الطريق ــة امل ــذحورة أدن ــاك ،كد ــا يج ــور مل ــدير
الصــندوق تـ خير عدليــة التقــويا فــي حــا وملــود أت ظــروف اســت نا ية مثــل ) وملــود أعطــا فــي النظــام املســتخدم فــي عدليــة حســاب تقــويا االصــو أو
عدم وملود تداوالت حافية تسدح بتغيير سعر السها ( د تؤ ر على عدلية التقويا أو تحديد يدة اصو الصندوق وسـ تا الرملـوع إلـى مجلـس إدارة
الصندوق لل صو على املوافقة.
طريقة احتساب سعر الوحدة:
يتا احكساب سعر الوحدة بقسدة صافي يدة أصو الصندوق كعـد خصـا املصـاريف والرسـوم الثابتـة ومـن ـا خصـا املصـاريف والرسـوم املتغيـرة
املستحقة على إملدالي الوحدات القا دة في ذلك اليوم.
هـ .مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها:
س ــيقوم م ــدير الص ــندوق بتح ــديث ص ــافي يد ــة اص ــو الص ــندوق وإع ـ ن س ــعر الوح ــدة ــل ظه ــر ي ــوم التعام ــل الت ــالي لي ــوم التق ــويا عب ــر املو ــع
اإللكترو ي ملدير الصندوق  www.kasbcapital.saواملو ع الرسمي للسوق املالية السعودية www.tadawul.com.sa

 .9التعامالت :
أ .مسؤوليات مدير الصندوق في تأن طلبات االتتراك واالسترداد:
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ال يجور االشتراك في وحدات الصندوق العام او استردادها اال في يوم تعامل.



تا تحديد املوعد ال عائي لتقديا ل ات االشتراك واالسترداد في شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ااخاصة با.
يعامــل مــدير الصــندوق ل ــات االشــتراك او االســترداد بالســعر الــذت يحكســب عنــد نقطــة التقــويا التاليــة للدوعــد ال عــائي لتقــديا ل ــات
االشتراك واالسترداد.
يقوم مدير الصندوق بكنفيذ ل ات االشتراك او االسترداد بحيث ال تتعارض مع ات احكام تتضد عا ال حة صـناديق االسـكثدار او شـروط
واحكام الصندوق او مذكرة املعلومات.
يـدفع مــدير الصـندوق ملالــك الوحـدات عوا ــد االسـترداد ــل موعـد ا فــا العدــل فـي اليــوم الراكـع التــالي لنقطـة التقــويا التـى حــدد عنــدها
سعر االسترداد كحد ا ى.





ب.اقص ى فترة زمنية بين تسلم طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد ملال الوحدات:
س تا تحويل عوا د/م ال االسترداد ملالكي الوحدات ل ا فا العدل في اليوم الراكع التالي ليوم التقويا ذو الع ة.
ج .قيود التعامل في وحدات الصندوق:
يــتا تنفيــذ ملديــع االشــتراحات املســتلدة واملق ولــة حســب املواعيــد املوحـ ة فــي الفقــرة (ح) مــن املــادة ( )9مــن هــذك الشــروط واالحكــام بنــااا علــى ســعر
الوحدة الغ ق يوم التعامل التالي .وفي حا تا است م الطلب كعد املوعد ال عائي س تا احكسابا في يوم التعامل كعد القادم من يوم است م الطلـب.
ب ندــا يــتا تنفيــذ ملديــع االســتردادات املســتلدة واملق ولـة حســب املواعيــد املوحـ ة فــي الفقــرة (ح) مــن املــادة  9مــن هــذك الشــروط واالحكــام بنــااا علــى
ســعر الوحــدة الغـ ق يــوم التعامــل مــن اخــر الشــهر القــادم .وفــي حــا تــا اســت م الطلــب كعــد املوعــد ال عــائي سـ تا احكســابا بنــااا علــى ســعر الوحـدة
الغ ق يوم التعامل من اخر الشهر كعد القادم من است م الطلب.
د .الحاالت الوى يؤجل معها التعامل في الوحدات او يعلق ,واالجراءات املتبعة في تل الحاالت:
 .1تاجيل عمليات االسترداد :يجور ملدير الصندوق تامليل تل ية ات لب استرداد من صندوق االسكثدار في اا االت االتية:
 اذا بل املدالي س ة ملديع ل ات االسترداد ملالكي الوحدات في ات يوم تعامل ( )%10او اكثر من صافي يدة اصو الصندوق.
 .2رفض االتتراك :يحق ملدير الصندوق رفض ات لب اشتراك في الصندوق في حا عدم تط يق املشترك النظدة ولوا ح الهيئة .ويـتا ارملـاع يدـة
ة ايام عدل من تاريخ تقديا يدة االشتراك.
االشتراك الى حساب العديل خ
 .3تحديد السقف االعاو لحجم الصندوق :ال يوملد سقف اعلى احةا الصندوق,.
هـ .االجراءات الوى يجري بمقتضاها اختيارطلبات االسترداد الوى ستؤجل:
االحكام املنظدة لت مليل عدليات االسترداد تخضع الى املادة  61من ال حة صناديق االسكثدار الصادرة من هيئة السوق املالية.
و .االحكام املنظمة لنقل ملكية الوحدات الو مستثمرين اخرين:
االحكــام املنظدــة هــي االحكــام التاكعــة لنظــام هيئــة الســوق املاليــة الســعودية ولوا حهــا التنفيذيــة واالنظدــة واللــوا ح االخــرال ذات الع ــة املط قــة فــي
املدلكة العربية السعودية.
ز .استثمارمدير الصندوق في وحدات الصندوق:
عنــد بــدا الصــندوق يدكــن ملــدير الصــندوق وفقــا لتقــديرك ااخــاص ,املشــاركة فــي الصــندوق كدســكثدر ,ويحــتفظ مــدير الصــندوق بحقــا فــي تخفــيض
مشــاركتا حليــا او ملز يــا متــى رأت ذلــك مناس ـ ا وســيقوم مــدير الصــندوق باالفصــاح ف ــي نعايــة حــل ســنة عــن ات اســكثدار لــا فــي الصــندوق فــي ملخ ــص
االفصاح املالي.
ح .التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االتتراك واالسترداد في اي يوم تعامل:
 ايام قبول االتتراك :يدكن االشتراك في الصندوق يوميا من االحد الى ااخد س من حل اس وع .ويق ـل االشـتراك فـي الصـندوق كعـد تقـديا
لــب االشــتراك ودفــع حام ـل يدــة االشــتراك ــل او عنــد الســاعة الثانيــة عشــر ظه ـرا بتو يــق املدلكــة ــل أو فــي اليــوم الــذت يس ـ ق يــوم
التعامل ,وسيكون االشتراك كسعر الوحدة الغ ق يوم التعامل التالي.
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 ايــام قبــول االســترداد :يدكــن االســترداد مــن الصــندوق يوميــا مــن االحــد الــى ااخدـ س مــن حــل اسـ وع .ويق ــل االســترداد مــن الصــندوق كعــد
تقــديا لــب االســترداد ــل او عنــد الســاعة الثانيــة عشــر ظهـرا بتو يــق املدلكــة فــي اليــوم الــذت يسـ ق يــوم التعامــل الــذت يــتا فيــا تنفيــذ
الطلب ,وسيكون االسترداد كسعر الوحدة حسب تقييا يوم التعامل التالي.
ط .اجراءات تقديم الطلبات الخاصة باالتتراك في الوحدات او استردادها:
 اجـراءات االتـتراك :عنــد االشـتراك فـي الصــندوق يقـوم العديـل بتع ئــة ندـوذا اشـتراك ا ــافة الـى تو يـع هــذك الشـروط واالحكـام ومــذكرة
املعلومات وتقديدها الى مدير الصندوق وتحويل يدة االشتراك الى اا ساب االسكثدارت.


اجـراءات االســترداد :عنــد لــب املشــترك اســترداد حــل او كعــض يدــة وحداتــا ,يقــوم املشــترك بتع ئــة ندــوذا لــب االســترداد ويقدمــا الــى
مدير الصندوق.

ي .اقل عدد للوحدات او قيمتها يجب ان يتملكها مال الوحدات او يبيعها او يستردها:


الحد االدنى لالتتراك 10,000 :ريا .



الحد االدنى لالتتراك االضافي 2,000 :ريا .



الحد االدنى لالسترداد 2,000 :ريا .

ك .الحد االدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه ,ومدى تاثير عدم الوصول الو ذل الحد االدنى في الصندوق:
ال يوملد حـد اد ـى ينـوت مـدير الصـندوق ملدعـا وتخضـع هـذك املـادة بـات حـا مـن االحـوا الـى ال حـة الصـناديق االسـكثدارية وتعليدـات الهيئـة فـي هـذا
ااخصوص.
ل .االجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  10ماليين ريال سعودي او ما يعادلها كحد ادنى لصافي قيمة اصول الصندوق:
سيقوم مدير الصندوق بااللتزام بلوا ح وتعليدات هيئة السوق املالية في حا امق بطلب ات املراا تص يحي منا.

 .10سياسة التوزيع:
أ .سياسة توزيع الدخل واالرباح:
لن يتا توريع ات ارباح على املشتركين ,بل سيعاد اسكثدار االرباح في الصندوق .وبدا ان الصندوق مدلوك من ـل املشـتركين فـانعا يكشـارحون فـي ربـح
وخسارة الصندوق حل بنس ة ما يدلكا من وحدات في الصندوق.
ب .التاريخ التقريب لالستحقاق والتوزيع:
ال ينط ق.
ج .كيفية دفع التوزيعات:
ال يوملد
 .11تقديم التقارير الو مالكي الوحدات:
أ .املعلومة املتعلقة بالتقاريراملالية ,بما في ذل الفترات املالية االولية والسنوية:
 ســيقوم مــدير الصــندوق باعــداد التقــارير الســنوية (بدــا فــي ذلــك القــوا ا املاليــة الســنوية املراملعــة) والتقــارير الســنوية املــوملزة والتقــارير
االولية وفقا ملتطل ات املل ـق ر ـا ( )5مـن ال حـة صـناديق االسـكثدار .ويجـب علـى مـدير الصـندوق تزويـد مـالكي الوحـدات عـا عنـد الطلـب
دون ات مقابل.
 ســوف تتــاح التقــارير الســنوية للةدهــور خ ـ مــدة ال تتجــاور ( )70يومــا مــن نعايــة فتــرة التفريــر وذلــك فــي االمــاكن وبالوســا ل ائ ــددة فــي
الفقرة (ب) من املادة ( )11من الشروط واالحكام.
 تعد التقارير االولية وتتاح للةدهور خ ( )35يوما من نعاية فترة التقرير وذلـك فـي االمكـان وبالوسـا ل ائ ـددة فـي الفقـرة (ب) مـن املـادة
( )11من الشروط واالحكام.
 سيقوم مدير الصندوق باتاحة تقارير للدشتركين تتضدن املعلومات االتية:
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o
o
o
o

صافي يدة اصو وحدات الصندوق.
عدد وحدات الصندوق التى يدلكها املشترك وصافي يدتعا.
سةل بالصفقات التى نفذها املشترك خ ( )15يوما من حل صفقة.
يرسـل مـدير الصـندوق بيــان سـنوت الـى مــالكي الوحـدات (بدـا فــي ذلـك ات شـخص تدلــك الوحـدات خـ الســنة املعـد فـي شـ نعا
ال يـان) يلخــص صـفقات فــي وحــدات الصـندوق العــام علـى مــدار الســنة املاليـة خـ ( )30يومـا مــن نعايــة السـنة املاليــة ,ويجــب
ان يحت ــوت ه ــذا ال ي ــان االرب ــاح املورع ــة (إن ومل ــدت) واملد ــالي مقاب ــل ااخ ــدمات واملص ــاريف واالتع ــاب ائخص ــومة م ــن مال ــك
الوحــدات والــواردة فــي شــروط واحكــام الصــندوق ومــذكرة املعلومــات ,باال ــافة الــى تفاصــيل اةديــع مخالفــات يــود االســكثدار
املنصوص عللعا في ال حة صناديق االسكثدار في شروط واحكام الصندوق او مذكرة املعلومات.

ب .اماكن ووسائل اتاحة تقارير الصندوق الوى يعدها مدير الصندوق:
س ـ تا ارس ــا التق ــارير عل ــى العن ــوان البري ــدت و/او البري ــد االلكترو ــي و/او الف ــاكس كدــا ه ــو م ــين ف ــي ند ــوذا ف ــتح اا س ــاب اال اذا ت ــا اش ــعار م ـدير
الصندوق بات تغيير في العنوان .ويجب اخطار مدير الصندوق بات اخطاا خ ستين ( )60يوما تقويديا من اصدار تلك التقارير وبعد ذلك تصـ ح
التقارير الصادرة عن مدير الصـندوق نعا يـة وحاسـدة .كدـا سـ تا تـوفير هـذك التقـارير علـى مو ـع مـدير الصـندوق اللكترو ـي www.kasbcapital.sa
ومو ع تداو .www.tadawul.com.sa
ج .وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية السنوية:
س ـ تا ا ـ ع مــالكي وحــدات الصــندوق والعد ـ ا ائ تدلــين بالتقــارير الســنوية (بدــا فــي ذلــك القــوا ا املاليــة الســنوية املراملعــة) مجانــا وذلــك بنشــرها
خ ـ مــدة ال تتجــاور ( )70يومــا مــن نعايــة فتــرة التقريــر فــي املو ــع االلكترو ــي ااخــاص بدــدير الصــندوق  www.kasbcapital.saواملو ــع االلكترو ــي
لتداو  www.tadawul.com.saأو عن ريق البريد في حا لبعا.

 .12سجل مالكي الوحدات:
يلتزم مدير الصندوق باعداد سةل محدث ملالكي الوحدات وحفظا في املدلكة.

 .13اجتماع مالكي الوحدات:
أ .الظروف الوى يدعي فيها الو عقد اجتماع ملالكي الوحدات:
 يجور ملدير الصندوق الدعوك لعقد املتدالع ملالكي الوحدات بد دارة منا.
 يدعو مدير الصندوق الملتداع مالكي الوحدات خ ( )10ايام من تسلا لب كتابي من امين اا فظ.
 يــدعو مــدير الصــندوق الملتدــاع مــالكي الوحــدات خ ـ ( ) 10ايــام مــن تســلا لــب كتــابي مــن مالــك او اكثــر مــن مــالكي الوحــدات الــذين
يدلكون مجتدعين او منفردين  %25على اال ل من يدة وحدات الصندوق.
ب .اجراءات الدعوة الو عقد اجتماع ملالكي الوحدات:
 تك ــون ال ــدعوة الملتد ــاع م ــالكي الوح ــدات ب ــاالع ن ع ــن ذل ــك ف ــي مو ــع االلكترو ــي مل ــدير الص ــندوق واملو ــع االلكترو ــي لت ــداو  .وبارس ــا
اش ــعار كت ــابي ال ــى ملدي ــع م ــالكي الوح ــدات وام ــين اا ف ــظ ــل عش ــرة اي ــام عل ــى اال ــل م ــن االملتد ــاع وبد ــدة ال تزي ــد ع ــن ( )21يوم ــا ــل
االملتدــاع .ويجــب ان يحــدد االعـ ن واالشــعار تــاريخ االملتدــاع ومكانــا وو تــا والقـرارات املقترحــة ,ويجــب علــى مــدير الصــندوق حــا ارســا
اشعارا الى مالكي الوحدات كعقد ات املتداع ومكانا وو تا والقرارات املقترحة ,ويجب على مدير الصندوق حـا ارسـا اشـعارا الـى مـالكي
الوحدات كعقد ات املتداع ملالكي الوحدات ارسا سخة الى الهيئة.
 ال يكون املتداع مالكي الوحدات يـ يحا اال اذا حضـرك عـدد مـن مـالكي الوحـدات يدلكـون مجتدعـين  %25علـى اال ـل مـن يدـة وحـدات
الصندوق العام ما لا تحدد شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات س ة اعلى.
 اذا ل ــا يس ــتوف النص ــاب املوح ــح ف ــي الفق ــرة الس ــابقة ,فيج ــب عل ــى م ــدير الص ـندوق ال ــدعوة الملتد ــاع ــان ب ــاالع ن ع ــن ذل ــك ف ــي مو ع ــا
االلكترو ي واملو ع االلكترو ي للسوق وبارسا اشعار كتابي الى ملديع مالكي الوحدات وامين اا فظ ل موعد االملتداع الثـا ي بدـدة ال
تقل عن ( )5ايام .ويعد االملتداع الثا ي ي يحا ايا حانق س ة الوحدات املدثلة في االملتداع.
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ج .طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات:


ريقة تصويق مالكي الوحدات:
 oيجور لكل مالك وحدات تعيين وكيل لا لتدثيلا في املتداع مالكي الوحدات.
 oيجور لكل مالك وحدات االدالا بصوت واحد في املتداع مالكي الوحدات عن حل وحدة يدتلكها و ق االملتداع.
 oيجور عقد املتداعات مالكي الوحدات واالشتراك فـي مـداوالتعا والتصـويق علـى رارتعـا بواسـطة وسـا ل التقنيـة اا ديثـة وفقـا
للضوابط التى تضعها الهيئة



حقوق التصويق في املتداعات مالكي الوحدات:
 oيحق ملالك الوحدات وامـين اا فـظ ان يسـتلا اشـعار كتـابي ـل عشـرة ايـام علـى اال ـل مـن االملتدـاع وبدـدة ال تزيـد عـن ()21
يوما ل االملتداع.
 oكدـا يحــق ملالـك الوحــدات مدارسـة ملديــع اا قـوق املرت طــة بالوحـدات بدــا فـي ذلــك اا صـو علــى موافقـة مــالكي الوحـدات فــي
الصندوق على ات تغيرات تتطلب موافقتعا وفقا ل حة صناديق االسكثدار.

 .14حقوق مالكي الوحدات:


اا صو على سخة حديثة من شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العربية بدون مقابل.
اا ص ــو عل ــى تقري ــر يش ــتدل عل ــى ص ــافي يد ــة اص ــو وح ــدات الص ــندوق ,وع ــدد الوح ــدات الت ــى يدتلكه ــا وص ــافي يدتع ــا وس ــةل بجدي ــع
الصفقات يقدم خ  15يوم من حل صفقة.
اا صو على القوا ا املالية املراملعة للصندوق بدون مقابل عند لبعا.



االشــعار بــات تغييــر فــي شــروط واحكــام الصــندوق ومــذكرة املعلومــات وارســا ملخــص عــذا التغييــر ــل ســريانا وفقــا لنــوع التغييــر واملــدة
ائ ددة في ال حة صناديق االسكثدار.
االشعار بات تغير في مجلس ادارة الصندوق.



اا صــو علــى ســخة محد ــة مــن شــروط واحكــام الصــندوق ومــذكرة املعلومــات ســنويا تظهــر الرســوم واالتعــاب الفعليــة ومعلومــات اداا
الصندوق عند لبعا.
االشــعار برغ ــة مــدير الصــندوق بانعــاا صــندوق االســكثدار ــل االنعــاا بدــدة ال تقــل عــن ( )21يومــا تقويديــا بخ ـ ف االحــداث التــى نصــق
عللعا الشروط واالحكام ومذكرة املعلومات عللعا.



دفع عوا د االسترداد في االو ات ائ ددة لذلك.



اا صو على االملرااات ااخاصة بدعااةة الشكاوت عند لبعا من مدير الصندوق.








 .15مسؤولية مالكي الوحدات:
فيدا عدا خسارة مالك الوحدات السكثدارك في الصندوق او ملزا منا ,ال يكون مالك الوحدات مسؤوال عن ديون والتزامات الصندوق.

 .16خصائص الوحدات:
ينقسا الصندوق لوحدات مكساوية في القيدة واملديزات واا قوق.

 .17التغييرات في تروط واحكام الصندوق:
أ .االحكام املنظمة لتغيير تروط واحكام الصندوق واملوافقات واالتعارات املحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار:
تنقســا االحكــام املنظدــة لتغيي ــر شــروط واحكــام الصــندوق ال ــى ــة ا ســام وذلــك بن ــااا علــى نوعيــة املعلومــة امل ـراد تغييرهــا وفقــا ل حــة ص ــناديق
االسكثدار (املادة  58 ,57 ,56على التوالى) حالتالي:


موافقة الهيئة ومالكي الوحدات عاو التغييرات االساسية:
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 oيجب على مدير الصندوق اا صو على موافقة مالكي الوحدات والهيئـة الشـرعية فـي الصـندوق املعنـي علـى التغييـر االسا ـ ي
املقترح من خ رار صندوق عادت.
 oيجب على مدير الصندوق كعد اا صو على موافقة مالكي الوحدات والهيئة الشرعية وفقا للفقرة السابقة مـن هـذك املـادة،
اا صو على موافقة هيئة السوق املالية على التغيير األسا ي املقترح للصندوق العام.
 oيقصد بدصطلح "التغيير األسا ي" أيا من اا االت اآلتية:
 التغيير املها في أهداف الصندوق العام أو يعتا.
 التغيير الذت يكون لا ت ير في و ع ائخا ر للصندوق العام أو يعتا.
 اإل س اب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير للصندوق.
 أت حاالت أخرال تقررها الهيئة من حين آلخر وت ل عا مدير الصندوق.
يحق ملالكي وحدات صندوق عام مفتوح استرداد وحداتعا ل سريان أت تغيير مها دون فرض أت رسوم استرداد (إن وملدت).



إتعارالهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات مهمة:
 oيجـب علــى مـدير الصــندوق إشـعار الهيئــة ومــالكي الوحـدات فــي الصـندوق املعنــي كتابيــا بـ ت تغييـرات مهدـة مقترحــة ألت صــندوق
عـام يــديرك مـدير الصــندوق ويجــب أال تقـل فتــرة اإلشــعار عـن  21يومــا ـل اليــوم ائ ــدد مـن ــل مــدير الصـندوق لســريان هــذا
التغيير.
 oيقصد "بالتغيير املها" أت تغيير ال يعد تغييرا أساسيا وفقا ألحكام املادة ( )56من ال حة صناديق اإلسكثدار ومن ش ن أن:
 يؤدت في املعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتعا في الصندوق العام.
 يــؤدت إلــى ريــادة املــدفوعات مــن أصــو الصــندوق العــام إلــى مــدير الصــندوق أو أت عضــو مــن أعضــاا مجلــس إدارة
الصندوق أو أت تاكع ألت م عدا.
 يقدم نوعا ملديدا من املدفوعات من أصو الصندوق العام أو.
 يزيد كشكل ملوهرت أنواع املدفوعات تسدد من أصو الصندوق أو أت تاكع ألت م عدا.
 أت حاالت أخرال تقررها الهيئة من حين آلخر وت ل عا مدير الصندوق.
 oيح ــق مل ــالكي وح ــدات ص ــندوق ع ــام مفت ــوح اس ــترداد وح ــداتعا ــل س ــريان أت تغيي ــر مه ــا دون ف ــرض أت رس ــوم اس ــترداد (إن
وملدت).



إشعار الهيئة ومالكي الوحدات ب ت تغييرات وامل ة اإلشعار:
 oيجـب علـى مــدير الصـندوق إشـعار الهيئــة ومـالكي الوحــدات كتابيـا بـ ت تغييـرات وامل ـة اإلشــعار فـي الصـندوق العــام الـذت يــديرك
ل ( )8أيام من سريان التغيير.
 oيقصد "بالتغيير واملب اإلشعار" أت تغيير ال يقع دن أحكام املادتين ( )56و ( )57من ال حة صناديق اإلسكثدار.

ب .اإلجراءات الو ستتبع لإلتعارعن أي تغييرات في الشروط و االحكام :


يش ــعر م ــدير الص ــندوق م ــالكي الوح ــدات ويفص ــح ع ــن تفاصـ ـ يل التغييـ ـرات األساس ــية ف ــي املو ــع اإللكترو ــي مل ــدير الص ــندوق واملو ــع
اإللكترو ي للسوق وذلك ل ( )10أيام من سريان التغيير.
بي ــان تفاص ــيل التغييـ ـرات األساس ــية ف ــي تق ــارير الص ــندوق الع ــام الت ــي يع ــدها م ــدير الص ــندوق وفق ــا للد ــادة ( )71م ــن ال ح ــة ص ــناديق
اإلسكثدار.
اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات املهدة في املو ع اإللكترو ي ملدير الصندوق واملو ع اإللكترو ـي للسـوق أو بالطريقـة التـي تحـددها الهيئـة
وذلك ل ( )10أيام من سريان التغيير.
بيان تفاصيل التغييرات املهدة في تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا للدادة ( )71من ال حة صناديق اإلسكثدار.



اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات وامل ة اإلشعار في املو ع اإللكترو ي ملدير الصـندوق واملو ـع اإللكترو ـي للسـوق وذلـك خـ
من سريان التغيير.
بيــان تفاصــيل التغيي ـرات وامل ــة اإلشــعار فــي تقــارير الصــندوق العــام التــي يعــدها مــدير الصــندوق وفقــا للدــادة ( )71مــن ال حــة صــناديق
اإلسكثدار.







( )21يومـا

11

 .18إنهاء الصندوق:
اا االت التي تستوملب إنعاا صندوق اإلسكثدار واإلملرااات ااخاصة باإلنعاا ،بدوملب أحكام ال حة صناديق اإلسكثدار:



إذا رغــب مــدير الصــندوق فــي إنعــاا الصــندوق العــام ،فيجــب عليــا إشــعار الهيئــة ومــالكي الوحــدات كتابيــا برغ تــا فــي ذلــك ــل مــدة ال تقــل
عن ( )21يوما من التاريخ املزمع إلنعاا الصندوق العام فيا ،دون اإلخ كشروط وأحكام ومذكرة املعلومات التاكعة للصندوق.



يجب على مدير الصندوق ال دا في إملرااات تصفية الصندوق العام فور انتعا ا ،وذلك دون اإلخ
املعلومات.

كشروط وأحكام الصندوق ومـذكرة



يجب على مدير الصندوق اإلع ن في مو عا اإللكترو ي واملو ع اإللكترو ي للسوق عن انتعاا مدة الصندوق العام وتصفيتا.

 .19مديرالصندوق:
أ .مهام مديرالصندوق وواجباته ومسؤلياته:
 يعد ــل م ــدير الص ــندوق ملص ــل ة م ــالكي الوح ــدات بدومل ــب أحك ــام ال ح ــة ص ــناديق اإلس ــكثدار وال ح ــة األش ــخاص امل ــرخص له ــا وش ــروط
وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات (وذلك فيدا يتعلق بالصندوق العام).
 يلتـزم مـدير الصــندوق بجديـع امل ــادج والوامل ـات التــي نصـق عللعــا ال حـة األشـخاص املــرخص لهـا بدــا فـي ذلــك واملـب األمانــة تجـاك مــالكي
الوحدات ،والذت يتضدن العدل بدا يحقق مصاا ها وبذ اا رص املعقو .
 فيدا يتعلق بصناديق اإلسكثدار ،يكون مديرالصندوق مسؤوال عن القيام باآلتي:
 oإدارة الصندوق.
 oعدليات الصندوق بدا في ذلك ااخدمات اإلدارية للصندوق.
 oرح وحدات الصندوق.
 oالت كد من د ة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات (وذلك فيدا يتعلق بالصـندوق العـام) واكتدالهـا وأنعـا حاملـة
وواح ة وي يحة وغير مضللة.
 يعد مدير الصندوق مسؤوال عن اإللتزام ب حكام ال حة صناديق االسكثدار ،سوااا أدال مسئولياتا ووامل اتـا كشـكل م اشـر أم مكلـف عـا
ملهة خارملية بدوملب أحكام ال حة صناديق االسكثدار وال حة األشخاص املرخص لها.
 يعد مدير الصندوق مسـؤوال تجـاك مـالكي الوحـدات عـن خسـا ر الصـندوق الناملدـة كسـصب احتيـا أو إهدـا أو سـوا تصـرف أو تقصـيرك
املتعدد.
 يضــع مــدير الصــندوق السياســات واإلملـرااات لرصــد ائخــا ر التــي تــؤ ر فــي اســكثدارات الصــندوق ،و ــدان ســرعة التعامــل معهــا .علــى أن
تتضدن تلك السياسات واإلملرااات القيام كعدلية تقويا تقويا ائخا ر كشكل سنوت على األ ل.
 يط ق مدير الصندوق برنامج مرا ة املطابقة واإللتزام لكل صندوق اسكثدار يديرك ،ويزود الهيئة بنتا ج التط يق عند لبعا.
ب .حق مدير الصندوق في تعيين مديرصندوق من الباطن:
يجــور ملــدير الصــندوق تكليــف ــرف الــث او اكثــر او ات مــن تاكعيــا بالعدــل مــديرا للصــندوق مــن ال ــا ن الت صــندوق اســكثدار يــديرك مــدير
الصندوق .ويدفع مدير الصندوق اتعاب ومصاريف ات مدير للصندوق من ال ا ن من مواردك ااخاصة.
ج .االحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق او استبداله:
 للهيئــة حــق عــز مــدير الصــندوق فيدــا يتعلــق بالصــندوق االســكثدارت واتخــاذ ات امل ـراا ت ـراك مناس ـ ا لتعيــين مــدير صــندوق بــديل لــذلك
الصندوق او اتخاذ ات تدبير اخر تراك مناس ا ,وذلك في حا و وع ات من اا االت االتية:
 oتو ف مدير الصندوق عن مدارسة شاط االدارة دون اشعار الهيئة بذلك بدوملب ال حة االشخاص املرخص لها.
 oالغاا ترخيص مدير الصندوق وفي مدارسة شاط االدارة او س ا او تعليقا من ل الهيئة.
 oتقديا لب الى الهيئة من مدير الصندوق اللغاا ترخيص مدارسة شاط االدارة.
 oاذا رأت الهيئة ان مدير الصندوق د اخل – كشكل تراك الهيئة ملوهريا -بالتزام النظام او لوا حة التنفيذية.
 oوفــاة مــدير ائ فظــة االســكثدارية الــذت يــدير اصــو صــندوق االســكثدار او وةــزك او اســتقالتا مــع عــدم وملــود شــخص اخــر
مسةل لدال مدير الصندوق ادر على ادارة اصو صندوق االسكثدار او اصو الصناديق التى يديرها مدير ائ فظة.
 oات حالة اخرال ترال الهيئة – بنااا على اسس معقولة – انعا ذات اهدية ملوهرية.
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 اذا مارسق الهيئة ايا من ص حيتعا وفقا للفقرة اع ك من هذك املادة ,فيتعين على مدير الصندوق التعاون وبشـكل حامـل مـن املـل املسـاعدة
على تسهيل النقـل السـلس للدسـؤوليات الـى مـدير الصـندوق ال ـديل وذلـك خـ ا ( )60يومـا االولـى مـن تعيـين مـدير الصـندوق ال ـديل.
ويجب على مدير الصندوق املعزو ان ينقل ,حيثدا حان ذلك روريا ومناس ا ووفقـا لتقـدير الهيئـة ائ ـض ,الـى مـدير الصـندوق ال ـديل
ملديع العقود املرت طة بصندوق االسكثدار ذت الع ة.

 .20امين الحفظ:
أ .مهام امين الحفظ وواجباته ومسؤولياته:




يعــد امــين اا فــظ مســؤوال عــن التزاماتــا وفقــا الحكــام ال حــة صــناديق االســكثدار ,ســواا ادال مســؤولياتا كشــكل م اشــر ام حلــف عــا رفــا
الثا بدوملب احكام ال حة صناديق االسكثدار او ال حة االشخاص املرخص لها.
يعــد امــين اا فــظ مســؤوال تجــاك مــدير الصــندوق ومــالكي الوح ــدات عــن خســا ر الصــندوق الناملدــة كســصب احتيــا او اهدــا او س ــوا
تصرف او تقصيرك املتعدد.
يعد امين اا فظ مسؤوال عن حفظ اصو الصندو وحدايتعا لصااح مالكي الوحدات ,وهو مسؤو كذلك عـن اتخـاذ ملديـع االملـرااات
االدارية ال رمة فيدا يتعلق بحفظ اصو الصندوق.

ب .حق امين الحفظ في تعيين امين حفظ من الباطن:
يجــور المــين اا فــظ تكليــف ــرف الــث او اكتــر او ات مــن تاكعيــا بالعدــل امينــا لل فــظ مــن ال ــا ن الت صــندوق اســكثدار يتــولى حفــظ اصــولا.
ويدفع امين اا فظ اتعاب ومصاريف ات امين حفظ من ال ا ن من مواردك ااخاصة.
ج .االحكام املنظمة لعزل امين الحفظ او استبداله:
 للهيئة عز امين اا فظ املعين من مدير الصندوق او اتخاذ ات تدابير تراك مناس ا في حا و وع ات من اا االت االتيا:
 oتو ف امين اا فظ عن مدارسة شاط اا فظ دون اشعار الهيئة بذلك بدوملب ال حة االشخاص املرخص لها.
 oالغاا ترخيص امين اا فظ في مدارسة شاط اا فظ او س ا او تعليقا من ل الهيئة.
 oتقديا لب الى الهيئة من امين اا فظ اللغاا ترخيص في مدارسة شاط اا فظ.
 oاذا رأت الهيئة ان امين اا فظ د اخل كشكل تراك الهيئة ملوهريا بالتزام النظام او لوا حا التنفيذية.
 oات حالة اخرال ترال الهيئة بنااا على اسس معقولة انعا ذات اهدية ملوهرية.
 اذا مارسـق الهيئــة ايـا مــن صـ حياتعا وفقـا للفقــرة اعـ ك مــن هــذك املـادة ,فيجــب علــى مـدير الصــندوق املعنـى تعيــين امــين حفـظ بــديل وفقــا
لتعليدــات الهيئــة ,كدــا يتعــين علــى مــدير الصــندوق وامــين اا فــظ املعــزو التعــاون كشــكل حامــل مــن املــل املســاعدة علــى تســهيل النقــل
الســلس للدســؤوليات الــى امــين اا فــظ ال ــديل وذلــك خ ـ ( )60يومــا االولــى مــن تعيــين امــين اا ف ـظ ال ــديل .ويجــب علــى امــين اا فــظ
املعزو ان ينقل ,حيثدا حان ذلك روريا ومناس ا وفقا لتقدير الهيئة ائ ض ,الى امين اا فظ ال ديل ملديـع العقـود املرت طـة بصـندوق
االسكثدار ذت الع ة.

( )21املحاسب القايوني:
أ .اسم املحاسب القايوني لصندوق االستثمار:
ااخراش ي وشرحاك محاس ون ومراملعون انونيون
ب .مهام املحاسب القايوني وواجباته ومسؤولياته:




يعين ائ اسب القانو ي من ل مدير الصندوق وذلك للقيام كعدلية املراملعة.
اذا مضـ ى علــى تاسـ س الصــندوق العــام مــدة تزيــد علــى ( )9اشــهر ــل نعايــة ســنتا املاليــة ,فيجــب فــي هــذك اا الــة القيــام كعدليــة املراملعــة
ب عاية العام االو .
اذا مضـ ى علــى تاسـ س الصــندوق العــام مــدة ( )9اشــهر او ا ــل ــل نعايــة ســنتا املاليــة ,فيجــور فــي هــذك اا الــة القيــام كعدليــة املراملعــة فــي
نعاية السنة املالية التى تللعا.
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ج .االحكام املنظمة الستبدال املحاسب القايوني لصندوق االستثمار:
يجب على مجلس ادارة الصندوق ان يرفض تعيـين ائ اسـب القـانو ي او ان يوملـا مـدير الصـندوق بتغييـر ائ اسـب القـانو ي املعـين فـي ات مـن
اا االت االتيا:


وملود ادعااات ا دة ومهدة حو سوا السلوك املنهي للدحاسب القانو ي تتعلق بت دية مهاما.
اذا لا يعد ائ اسب القانو ي للصندوق العام مستق .



اذا رر مجلس ادارة الصندوق ان ائ اسب القانو ي ال يدلك املؤه ت وااخبرات الكافية لت دية مهام املراملعة كشكل مرض.
اذا ل ق الهيئة وفقا لتقديرها ائ ض تغيير ائ اسب القانو ي املعين فيدا يتعلق بالصندوق العام.




( )22اصول الصندوق:
أ .ان اصول صندوق االستثمار محفوظة بواسطة امين الحفظ لصالح صندوق االستثمار.
ب .يجب عاو امين الحفظ فصل اصول كل صندوق استثماري عـن اصـوله وعـن اصـول عمالئـه االخـرين ,ويجـب ان تحـدد تلـ االصـول شـكل
مســتقل مــن خــالل ترــجيل االوراق املاليــة واالصــول االخــرى لكــل صــندوق اســتثمارباســم امــين الحفــظ لصــالح ذل ـ الصــندوق ,وان يحــتفظ
بجميع الرجالت الضرورية وغيرها من املستندات الوى تؤيد تأديه التزاماته التعاقدية.
ج .تعد اصول صندوق االستثمارمملوكة ملالكي الوحدات فـي ذلـ الصـندوق مجتمعـين (ملكيـة مشـاعة) ,وال يجـوز ان يكـون ملـديرالصـندوق او
مــديرالص ــندوق مــن الب ــاطن او امــين الحف ــظ او ام ــين الحفــظ م ــن البــاطن او مق ــدم املش ــورة او املــوزع اي مص ــلحة فــي اصــول الصــندوق او اي
مطالبة فيهـا ,اال اذا كـان مـديرالصـندوق او مـديرالصـندوق مـن البـاطن او امـين الحفـظ او امـين الحفـظ مـن البـاطن او مقـدم املشـورة او املـوزع
مالكــا لوحــدات الصــندوق ,وذلـ فــي حــدود ملكيتــه ,او كــان مســموحا بهــذج املطالبــات بموجــب احكــام الئحــة صــناديق االســتثماروافصــح عنهــا فــي
تروط واحكام الصندوق (ومذكرة املعلومات وذل فيما يتعلق بالصندوق العام).

 .23اقرارمن مال الوحدات:
لقد دق /دنا باال ع على شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الر سة ااخاصة بالصندوق ,واملوافقة على
خصا ص الوحدات التى اشتركق/اشتركنا فلعا.
االسا:
التو يع:

التاريخ:

وباهلل التوفيق ،وصلى هللا على ن نا محدد وآلا وي ا وسلا

مسؤول املطابقة واالتزام

الرئيس التنفيذي

حمد بن خالد املرزوقي

ماجد بن علوش الهديب
ماجد بن علوش الهديب
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مذكرة املعلومات
صندوق كسب ألسواق النقد

KASB Money Markets
(صندوق إستثماري عام مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية)

مدير الصندوق

أمين الحفظ
شركة الجزيرة لألسواق املالية


ص د دددرا م د ددذكرة املدووم د دداا ل د ددذا الص د ددندوق بت د دداري 1439/7/15ه د د د املواف د ددق 2018/4/1م ،وت د ددا تت د دددي ا بت د دداري  1441/10/18املواف د ددق
2020/06/10م وتاري 1442/10/17هد املوافق 2021/05/27م



إن مددذكرة املدوومدداا ومتتوياا ددا ال اصددة بصددندوق كسددب لومرابتددة خاضدددة لالئتددة صددناايق امسددتثمار الصدداارة عددة ملود هي ددة السددوق
املالية في املموكة الدربية السدواية ،وتتضمة مدووماا كاموة وواضحة وصحيتة ومتدثة وغير مضووة عة صندوق امستثمار.



ننص ددمل املس ددتثمرية بق دراتة متتوي دداا م ددذكرة املدووم دداا وف م ددا .وف ددي ر ددال مد ددذر ف ددا متتوي دداا م ددذكرة املدووم دداا ،ننص ددمل باألخ ددذ بمش ددورة
مستشار منهي.
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إشدار هام
أ.

روجدت مذكرة املدووماا مة قبل ملو إاارة الصندوق وتمت املوافقدة عوه دا ويتتمدل مددير وأعضدات إاارة الصدندوق ملتمددين ومنفدراية
كامددل املسددةولية عددة اقددة واكتمددال املدوومدداا الددواراة فددي مددذكرة املدوومدداا ،كمددا يقددرر ويةكددد أعضددات ملو د إاارة ومدددير الصددندوق بصددحة
واكتمال املدووماا الواراة في مذكرة املدووماا ،كما يقرون ويةكدون على أن املدووماا والبياناا الواراة في مذكرة املدووماا غير مضووه.

ب .وافقدت هي ددة السددوق املاليددة علددى تأسد

صددندوق كسددب لومرابتددة وطدرح ورداتدده ريد م تتتمددل ال ي ددة أي مسددةولية عددة متتويدداا مددذكرة

املدووماا ،وم مدطي أي تأكيد يتدوق بدقت ا أو اكتمال ا ،وتخلي نفس ا صرارة مة أي مسةولية م ما كانت ،ومة أي خسارة تنتج عما ورا فدي
مذكرة املدووماا أو عة امعتماا على أي جزت من ا وم مدطى هي دة السدوق املاليدة أي توصديه شدأن جددو امسدتثمار فدي الصدندوق مدة عدمده
وم مدني موافقت ا على تأس

الصندوق توصيت ا بامستثمار فيه أو تأكيد صحة املدووماا الواراة في الشدرو واألرادام ومدذكرة املدوومداا،

وتةكد على أن قرار امستثمار في الصندوق يدوا لومستثمر أو مة يمثوه.
ج .تا اعتماا صندوق كسب لومرابتة علدى أنده صدندوق اسدتثماري متوافدق مدع املددايير الشدرعية اةجدا ة مدة قبدل ال ي دة الشدرعية لشدركة كسدب
املالية.
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 .1صندوق االستثمار:
أ.اسم صندوق االستثمار:
صندوق كسب ألسواق النقد
ب.تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق:
صدرا شرو وأراام الصندوق بتاري 1429/8/25هد املوافق 2008/8/26م وتا تتدي ا في تاري 1442/10/17هد املوافق 2021/05/27م

ج .تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس صندوق االستثماروطرح وحداته:
هددذا الصددندوق وطددرح ورداتدده طررددا عامددا بتدداري 1429/11/4ه د املوافددق

تمددت موافقددة هي ددة السددوق املاليددة فددي املموكددة الدربيددة السدددواية علددى تأس د
2008/11/2م

د .مدة صندوق االستثمار وتاريخ استحقاقه:
إن ص ددندوق كس ددب لومرابت ددة ه ددو ص ددندوق أس د ا اس ددتثماري ع ددام م ددة الن ددوح املفت ددوح أي أن دده بتما ددان املش ددلرف امش ددلراف وامس ددلرااا خ ددالل فل ددرة عم ددر
الصندوق ،وعمر الصندوق هو مفتوح املدة.

هـ .عملة الصندوق:
يتدام ددل الص ددندوق بالري ددال الس دددواي فق ددط ويل ددب عل ددى املش ددلركين إي ددداح أم ددوال ا ف ددي رس دداب م دددير الص ددندوق بالري ددال الس دددواي فق ددط و دام ددل م دددير
الصندوق جميع الحواما الواراة مة خارج املموكة أو أي عمالا غير الريال السدواي باملبالغ الفدوية املستومة بالريال السدواي.

 .2سياسات االستثمار وممارساته:
أ.األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار:
ي دف الصندوق إلى تنمية أموال املشلركين على املد القصيرمع واةحافظة على رأس املال بالدخول في إستثماراا قويوة اة اطر مة خالل امستثمار في أاواا
أسواق النقد مثل املرابتاا قصيرة األجل وعقوا املضاربة والوكالة والواائع وغيرها مة الواائع امسالمية و الصاوف و امستثمار في ورداا صناايق السيولة
واملرابتة واسواق النقد املطرورة طررا عام واملرخصة مة قبل هي ة السوق املالية ،و التي تتوافق مع الضوابط الشرعية اةحداة مة قبل ال ي ة الشرعية التا دة
لشركة كسب املالية .

ب .نوع (أنواع) األوراق املالية التي سوف يستثمرالصندوق فيها بشكل أساس ي:
إستثماراا قويوة اة اطر مة خالل امستثمار فدي مرابتداا قصديرة األجدل و الصداوف و امسدتثمار فدي وردداا صدناايق السديولة واملرابتدة واسدواق النقدد
املطرورة طررا عام واملرخصة مة قبل هي ة السوق املالية
ج .سياسات تركيز االستثمار:
س تا اإلستثمار في:
أ -أاواا اسواق النقد مثل املرابتاا قصيرة األجل وعقوا املضاربة والوكالة والواائع وغيرها مة الواائدع امسدالمية مدع امطدراف النظيدرة فدي اول ملود
التد دداون ال ويا ددي الت ددي ينظم ا/يرخص د ا البن ددي املرك ددزي الس دددواي او غيره ددا م ددة الس ددوطاا اة تص ددة ياا الطبيد ددة املماثو ددة ف ددي س ددوطاا قض ددائية اخ ددر
دمالا اول ملو التداون ال وياي ,الدومر اممرياي او غيرها.
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ب -الصاوف و يستثمر الصندوق فدي الصداوف املصدنفة كصداوف اسدتثمارية رسدب مدا تتددا وارددة مدة ثالد مدة وكداما التصدني امئتمدايي الدوليدة
واملصدنفة بتدد أايدى كالتدالي ملصددر الصداوف :سدتاندرا نندد بدور ، -BBBمدوايز، -Baa3فيدت  . -BBBو سدتثن مدة يلدي الصداوف املصددرة مدة ج داا
راومية أو شبه راومية لدول ملو التداون ال وياي ري يدتا امخدذ ددين امعتبدار تصدني املصددر بددل مدة تصدني امصددار عنددما يدتا تصدني
كوه ما كوردتين منفصوتين .مة املمكة أن يستثمر الصندوق بتد أقص % 20مة اجمالي قيمة الصاوف في الصندوق في إصداراا صداوف لد لددي ا
تصددني ائتمددايي مددة قبددل شددركاا التصددني امئتمددايي ،وفقددا لضددوابط السياسددة الداخويددة املتبدددة لومخدداطر والتددي يددتا اختيارهددا علددى أسدداس التقيدديا
الداخلي ملدير الصندوق والتي تأخذ في امعتبار على سبيل املثال م الحصر تقييا الجدارة امئتمانية لومصدر ،مددل ال ربح (الدائد) ،ال دام النسد،ي،
الربتية املستمرة لومصدر ،مدة الصي ،والفلرة الزمنية رت تاري امستتقاق .
جد -امستثمار في ورداا صناايق السيولة واملرابتة واسواق النقد املطرورة طررا عام واملرخصة مة قبدل هي دة السدوق املاليدة .علدى ان تادون متوافقدة
مددع الضددوابط الشددرعية اةحددداة مددة قبددل ال ي ددة الشددرعية التا دددة لشددركة كسددب املاليددة و يقددوم مدددير الصددندوق دمددل ملددمل سددوني لدوائددد الصددناايق
واختيددار الصددناايق بندداتا علددى الدائددد ومرونددة امشددلراف وامسددلرااا ولجددا الصددندوق امفضددل يسددبيا .و سدديتبع فددي الصددندوق اسددلراتيلية التنو ددع لتقويددل
اة اطر كما س تا مقارنة األاات بالفائدة على الريال السدواي لثالثة أش ر بين البنوف .كمدا سديقوم مددير الصدندوق بداإلقلراح ملصدصحة الصدندوق بمدا
م يزيد عة  %10مة إجمالي قيمة الصندوق مت ما اعت الحاجة إلى يلي.
ويمكة تص يص استثماراا الصندوق كالتالي كنسبة مة إجمالي قيمة أصو ل الصندوق:
نوح اإلستثمار

الحد األايى

الحد األعلى

املرابتاا قصيرة األجل وعقوا املضاربة والوكالة والواائع وغيرها مة الواائع امسالمية

%0

%100

الصاوف

%0

%45

ورداا صناايق السيولة واملرابتة واسواق النقد

%0

%50

د .أسواق األوراق املالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته:
مرابتدداا قصدديرة األجددل و الصدداوف و امسددتثمار فددي ورددداا صددناايق السدديولة واملرابتددة واسددواق النقددد املطرورددة طررددا عددام واملرخصددة مددة قبددل هي ددة
السوق املالية
هـ .أنواع املعامالت واألساليب واألدوات التي يستخدمها مدير الصندوق بغرض اتخاذ قراراته االستثمارية لصندوق االستثمار:
سدوف يدتا تو دع اصددول الصدندوق علدى املرابتدداا قصديرة امجدل مدع التو ددع بدين امطدراف النظيددرة لتقويدل اة داطر ورسدب الدوائددد املتاردة .ايضدا سددوف
يددتا تقيدديا الصدداوف اةحتمددل امسددتثمار ل ددا وفقددا لودوائددد والتصددني امئتمددايي واة دداطر اةحتموددة .سد تا تقيدديا ااات وتدداري الصددناايق امسددتثمار امل دراا
امستثمار ل ا رسب اماات التاريخي.

و .أنواع األوراق املالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق:
لة يقوم الصندوق بامستثمار في أوراق مالية غير التي تا يكرها سابقا في الفقرة (ج) مة املااة (سياساا امستثمار وممارساته) مة هذ املذكرة.

ز .أي قيد آخرعلى نوع (أنواع) األوراق املالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار فيها:
لددة يسددتثمر الصددندوق فددي أي أوراق ماليددة م تتوافددق مددع الضددوابط الشددرعية املدتمدددة مددة الصجنددة الشددرعية لوصددندوق ويولد م الصددندوق بقيددوا امسدتثمار
الواراة في املااة ( )41مة مئتة صناايق امستثمار.

ح .الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثماريديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق آخرون:
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يتددق ملدددير الصددندوق اسددتثمار مددام يزيددد عددة  %10مددة صددافي أصددول الصددندوق فددي صددناايق مماثوددة بمددا يتوافددق مددع الضددوابط الشددرعية ووفددق مددا يقددرر
املدير على أن م تزيد عة  %10مة صافي قيمة أصول الصندوق الذي تا تموي ورداته.

ط .صالحيات صندوق االستثمارفي الحصول علـى تمويـلو وسياسـة مـديرالصـندوق بشـأن ممارسـة صـالحيات الحصـول علـى تمويـلو ورهـن أصـول
الصندوق:
مة رق مدير الصندوق أن يصجأ لوتمويل في الحاما التي يقرهدا ملود إاارة الصدندوق وبتيد أم يتلداو تمويدل الصدندوق مدا يسدبته ( )%10مدة صدافي
قيمة أصوله ويلي رسب الضوابط الشرعية ،على أن م تتدد مدة التمويل سنة ميالاية وم يلو ملدير الصندوق رهة أصول الصندوق.

ي .الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير:
الحد األعلى لوتدامل مع أي طرف نظير هو  %25مة لجا صافي أصول الصندوق.

ك .سياسة مديرالصندوق في إدارة مخاطرالصندوق:


ستاون قراراا امستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منلجمة مع ممارساا امستثمار الجيدة والحكيمة التي تتقق األهداف امسدتثمارية
اةحددداة لوصددندوق واملددذكورة فددي شددرو و أراددام الصددندوق ومددذكرة املدوومدداا واملسددتنداا األخددر ياا الدالقددة ،و شددمل يلددي بددذل مدددير
الصندوق كل ما في وسده لوتأكد مة:
 oتوفر السيولة الاافية لد الصندوق لووفات بأي طوب اسلرااا متوقع.
 oعدم تركي استثمار الصندوق في أي ورقة أو أوراق مدينة ،أو في أي بود أو منطقة جغرافية أو صناعية أو قطاح مدين.
 oعدم تتمل الصندوق أي مخاطرة استثمارية غير ضرورية تتدوق بأهدافه امستثمارية.



سياون هناف ملو إاارة لوصندوق وستاون طبيدة ال دماا التي يقدم ا اةجو كالتالي:
 oاملوافقة على جميع الدقوا والقراراا والتقارير الجوهرية التي ياون الصندوق طرفا فه ا.
 oاإلشراف ،ومت كان يلي مناسبا ،املصااقة على أي تضارب مصالمل يفصمل عنه مدير الصندوق وفقا لالئتة صناايق امستثمار.
 oامجتماح مرتين سنويا على األقل مدع مسدةول املطابقدة وامللد ام (لجندة املطابقدة وامللد ام) لدد مددير الصدندوق ومسدةول التبويدغ
عة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه ،لوتأكد مة الل ام مدير الصندوق بلميع الووائح واألنظمة املتبدة.
 oإقرار أي توصية يرفد ا املصفي في رالة مدي نه.
 oالتأك ددد م ددة اكتم ددال واللد د ام ش ددرو وأرا ددام الص ددندوق وم ددذكرة املدووم دداا واملس ددتنداا األخ ددر ياا الدالق ددة بالئت ددة ص ددناايق
امستثمار.
 oالتأك ددد م ددة قي ددام م دددير الص ددندوق بمس ددةولياته بم ددا يتق ددق مص ددصحة م ددالاي الور ددداا وفق ددا لش ددرو وأرا ددام الص ددندوق وم ددذكرة
املدووماا واملستنداا ياا الدالقة وأراام مئتة صناايق امستثمار.
 oالدمل بأمانة و ملصصحة صندوق امستثمار ومالاي الورداا فيه.

ل .املؤشراالسترشاديو و الجهة املزودة للمؤشرواألسس واملنهجية املتبعة لحساب املؤشر:
سايبور-مددل الفائدة على الريال بين البنوف لثالثة أش ر والذي مدوة عنه ساما.
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م .التعامل مع أسواق املشتقات املالية:
م يوجد.
ن .أي اعفاءات موافق عليها من هيئة السوق املالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار:
م يوجد.
 .3املخاطر الرئيسة لالستثمارفي الصندوق:
أ .يجــب علــى املســتثمران يعلــم ــان االســتثمارفــي االســهم يننــوي علــى مخــاطرة عاليــةك االن ان االســتثمارفــي الصــندوق يعت ــراك ــرامانــا ســبيا مــن
االستثمار املباشرفي السوق نظرا لتوزيع استثمارات الصندوق.

ب .ان االداء السا ق لصندوق االستثمار او االداء السا ق للمؤشرال يعد مؤشرا على اداء الصندوق مستقبال او يماثل االداء السا ق.

ج .ان الصندوق ال يضمن ملالكي الوحدات ان اداءه املنلق (او اداءه مقارنة املؤشر) سوف يتكرر مستقبال او يماثل االداء السا ق.

د .االستثمارفي الصندوق ال يعد ايداعا لدى اي نك محلي يسوق او يبيع االوراق املالية او تابع لصندوق االستثمار.

ه ــ .يقــرمالــك الوحــدات ويتحمــل املســؤولية عــن اي خســارة ماليــة قــد تترتــب علــى االســتثمارفــي الصــندوق اال اذا جانـ ناتجــة عــن اهمــال متعمــد او
تقصير متعمد من مدير الصندوق.
و -قائمة للمخاطر الرئيسية املحتملة املرتبنة االستثمارفي صندوق االستثمارو واملخاطر املعرض لها صندوق االستثمار وأي ظروف من املحتمل
أن تؤثرفي صافي قيمة أصول الصندوق وعائداته.:
 مخاطر السوق:
يلددب أن يدوددا املشددلرف أن امسددتثمار فددي املرابتددة شددال عددام يدت ددر مددة امسددتثماراا ياا اة دداطر املنخفضددة ،وكمددا هددو مدوددوم فددتن تتقيددق عوائددد
مالية في استثماراا املرابتة فدي األجدل القصدير يدرتبط بالتقوبداا والتغيدراا فدي السدوق ،و مدع يلدي فدتن مخداطر امسدتثمار فدي املرابتدة أقدل مدة غيرهدا
مة باني األاواا امستثمارية ،و لوتقويل مة توي اة اطر س تا التو ع املناسب ألصول الصندوق في سوع السوق اة توفة.
 مخاطر عدم اإللتزام :
في رالة عدم رغبة أو عجز الطرف اآلخر (مشلري السودة) عة السداا جزئيا أو مطوقا مما يةاي إلى التأثير على عائد عقدد املرابتدة و بالتدالي التدأثير
على عائد الصندوق .

 مخاطر التغير في أسعارالصرف:
إيا كانت افداا شرات و بيع السوع دموة غير عموة الصندوق فتن استثماراا املشلركين قد تتأثر بالزيااة أو النقص نتيلة لوتغير في أسدار الصرف.
 مخاطر التغير في أسعارالفائدة :
أي مغير في أسدار الفائدة بالنسبة لوريال يةثر على عوائد املرابتة .
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 مخاطر التغير في أسعارالسلع :
أي مغير في أسدار السوع يندك تأثير مباشرة على عوائد املرابتة سوات بالسوب أو اإليلاب .
 مخاطر السيولة:
يلددو ملدددير الصددندوق تأجيددل طوبداا امسددلرااا إيا بوددغ إجمددالي طوبدداا امسددلرااا فددي أي يددوم مدامددل ( )%10مددة لجددا الصددندوق أو أكاددر ،كمددا يلددو
ملدير الصندوق تأجيل تنفيذ طوباا امسلرااا في رال تا مدويق التدامل في السوق الرئ سة التدي يدتا فه دا التدامدل باألصدول التدي يموك دا الصدندوق،
إما شال كامل أو بالنسبة إلى أصول الصندوق التي ير مدير الصندوق شال مدقول أن ا م مة يسبة إلى صافي قيمة أصول الصندوق.
وفدي كوتا الحالتين أعال فتن على مدير الصندوق اختيار طوباا امسلرااا التي ستنفذ رسب أولويت ا ،بنسبة وتناسب.
 مخاطر اقتصادية وسياسية:
قد يتأثر سوق السوع بظروف اقتصااية عامة أو ظروف سياسية في املنطقة ،ويصدب على مدير الصندوق التنبة ل ا أو التخوص من ا.
 مخاطر الضريبة والزجاة
قد يتتمل مالاو الورداا نثار ضريبية ملرتبه على اإلشلراف في أو التموي أو اإلسدلرااا أو التتويدل أو بيدع وردداا بموجدب القدوانين السدارية
في البودان التي يتموون جنسيت ا أو رخصة اإلقامة فه ا أو مدت ر متل إقامة عااية ل ا أو موطنا مختارا .ويتتمل مالاو الوردداا مسدةولية
افع الضريبة إن وجدا على اسدتثماراا ا فدي الصدندوق أو علدى أي يدااة فدي رأس املدال الناشد ة عن ا.كمدا أن افدع الزكداة مسدةولية رصدرية علدى
مالاي الورداا .س تا تطبيق ضريبة القيمة املضافة رسب الالئتة التنفيذية لضريبة القيمة الصاارة عة هي ة الزكاة و الدخل

 .4معلومات عامة:
أ.

الفئة املستهدفة لالستثماربهذا الصندوق:

يمكة لألفراا واملةسساا والج اا الحاومية وغيرها مة القطاعاا امستفااة مة امستثمار في الصندوق على أن يتوافدق يلدي مدع أهدداف ا امسدتثمارية
ومد تتمو ا لومخاطر املرتبطة بامستثمار.

ب .سياسة توزيع األرباح:
لة يتا تو ع ارباح على املستثمرية.
ج .األداء السا ق للصندوق:
 -1العائد الكلي1 /03/2021
املدة
الصندوق
املةشر

سنة
0.2918%

ثالث سنواا
3.481%

خم سنواا
5.143%

0.56%

4.11%

7.19%
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منذ التاس
8.015%
8.01%

-2اجمالي العائدات السنوية
املدة
الصندوق

2009
0.40%

2010
0.80%

2011
0.10%

2012
0.60%

2014
0.30%

2013
0.30%

2015
0.20%

2016
0.70%

2017
0.70%

2018

2019

2020

1.38%

1.65%

0.58%

-3أداء الصندوق مقارنة املوشراالسترشادي
املدة

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

الصندوق

0.30%

0.30%

0.20%

0.70%

0.70%

1.38%

1.65%

0.58%

املةشر

-3.89%

-10.33%

80.61%

31.40%

1.26%

1.68%

1.82%

0.77%

-4تاريخ توزيع االرباح
ال يننبق

 -5تقارير الصندوق متاحة الطالع الجميع من خالل املوقع االلكترو ي ملديرالصندوق

د .قائمة حقوق مالكي الوحدات:


الحصول على يل ة رديثة مة شرو وأراام الصندوق ومذكرة املدووماا بالوغة الدربية بدون مقابل.



الحص ددول عل ددى تقري ددر يش ددتمل عل ددى ص ددافي قيم ددة أص ددول ور ددداا الص ددندوق ،وع دددم الور ددداا الت ددي يمتوك ددا وص ددافي قيمت ددا ،و ددجل بلمي ددع
الصفقاا يقدم خالل  15يوم مة كل صفقة.



الحصول على القوائا املالية املراجدة لوصندوق بدون مقابل عند طوب ا.



اإلشدددار بددأي مغييددر فددي شددرو وأراددام الصددندوق ومددذكرة املدوومدداا وإرسددال مص ددص ل ددذا التغييددر وفقددا لنددوح التغييددر واملدددة اةحددداة فددي مئتددة
صناايق امستثمار.



اإلشدار بأي مغير في ملو إاارة الصندوق.



الحص ددول عل ددى يلد د ة متدث ددة م ددة ش ددرو وأرا ددام الص ددندوق وم ددذكرة املدووم دداا س ددنويا تظ ددر الرس ددوم واألمد دداب الفدوي ددة ومدووم دداا أاات
الصندوق عند طوب ا.



اإلشدددار برغبددة مدددير الصددندوق بتن ددات صددندوق امسددتثمار قبددل اإلن ددات بمدددة م تقددل عددة ( )21يومددا تقويميددا بخددالف األرددداث التددي نصددت عوه ددا
الشرو واألراام ومذكرة املدووماا عوه ا.



افع عوائد امسلرااا في األوقاا اةحداة لذلي.



الحصول على اإلجراتاا ال اصة بمدالجة الشااو عند طوب ا مة مدير الصندوق.

هـ .مسؤوليات مالك الوحدات:
فيما عدا خسارة مالي الورداا مستثمار في الصندوق أو جزت منه ،م ياون مالي الورداا مسةوم عة ايون والل اماا الصندوق.
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و .الحاالت التي تستوجب إنهاء صندوق االستثمار واإلجراءات الخاصة اإلنهاءو موجب أحكام الئحة صناديق االستثمار:


إيا رغدب مدددير الصددندوق فددي إن ددات الصددندوق الدددام ،فيلددب عويدده إشدددار ال ي دة ومددالاي الورددداا كتابيددا برغبتدده فددي يلددي قبددل مدددة م تقددل عددة
( )21يوما مة التاري املزمع إلن ات الصندوق الدام فيه ،اون اإلخالل شرو وأراام ومذكرة املدووماا التا دة لوصندوق.



يلددب علددى مدددير الصددندوق البدددت فددي إج دراتاا تصددفية الصددندوق الدددام فددور انت ائدده ويلددي اون اإلخددالل شددرو وأراددام الصددندوق ومددذكرة
املدووماا.



يلب على مدير الصندوق اإلعالم في موقده اإللكلرويي واملوقع اإللكلرويي لوسوق ع ر انت ات مدة الصندوق الدام وتصفيته.

ز .إقرار وجود آلية داخلية لتقويم املخاطراملتعلقة أصول الصندوق:
يقر مدير الصندوق بوجوا نلية ااخوية لتقويا اة اطر املتدوقة بأصول الصندوق.

 .5مقا ل الخدمات والعموالت واألتعاب:
أ .تفاصيل جميع املدفوعات من اصول الصندوق وطريقة احتسابها:
يتتمل الصندوق جميع الرسوم واملصاري املذكورة اانا ويتتمو ا تبدا لذلي املشلركون مالاي الورداا وهي كالتالي:
 رسوم امشلراف :م يوجد رسوم امسلرااا :م يوجد أمداب اإلاارة %0.3:سنويا تدفع شال ش ري ملدير الصندوق. مصاري إاارية أخر : /1أمداب اةحاسب القانويي  15.000ريال
 /2ماافآا أعضات ملو اإلاارة املستقوين  2.500 :ريال
لصجوسة وبتد أقص  10.000ريال سنويا لال عضو مستقل.
 /3أمداب ال ي ة الشرعية  5,000 :سنويا كتد أقص
 -وتدفع بشكل ربع سنوي .

 -1مصاري يشر  5,000 :ريال سنويا
 -2مصاري رقابية  7,500 :ريال سنويا


رسوم الحفظ :تتتسب الحفظ على  %0.004مة لجا الصندوق تتسب شال يومي وتدفع شال ربع سنوي
اي مصاري اخر تفرح على الصندوق  :ستتمل أي مصاري او رسوم تفرح على الصندوق مثدل رسدوم امسدتثمار فدي صدناايق اخدر
مشال ة مرخصة مة هي ة السوق املالية.



رسددوم الضددريبة القيمددة املضددافة :س د تا تطبيق ددا رسددب الالئتددة التنفيذيددة لضددريبة القيمددة املضددافة ،كمددا ان جميددع الرسددوم واممددداب و
املصاري بموجب الشدرو و امرادام الصدندوق خاضدده لضدريبة القيمدة املضدافة وسدوف يقدوم مددير الصدندوق دمويدة ارتسداب يسدبة
الضريبة املستتقة وسداا الضريبة الى هي ة الزكاة و الدخل.
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ب .فيما يلي بعض الجداول التي توضح جميع الرسوم واملصاريفو مع كيفية حساب مقا ـل الخـدمات والعمـالت واألتعـابو ووقـ دفعهـا مـن قبـل
صندوق االستثمار:

الرسوم واملصاريف التي تدفع كنسبة مئوية من صافي أصول الصندوق أو مبلغ ثا

من أصول الصندوق:

 هذ األرقام تقديرية وس تا خصا املصروفاا الفدوية فقط وستذكر شال تفصيلي في القوائا املالية السنوية لوصندوق.
التوضيح

نوح الرسوم واملصاري
رسوم اإلاارة

يسبة  %0.3سنويا مة صافي أصول ويتا افع الرسوم املستتقة وتدفع شال ش ري ملدير الصندوق.

رسوم الحفظ

الحفظ على  %0.004مة لجا الصندوق تتسب شال يومي وتدفع شال ربع سنوي

رسوم امسلرااا املبكر

م يوجد

أمداب اةحاسب القانويي

 15ال ريال سنويا وتدفع سنويا وتو ع شال تناس،ي على أيام السنة ويتا خصم ا يوميا.
في رال وجوا مصاري تمويل فدوية و مباشرة لوصندوق خالل السنة (رسب السدر السائد في السوق)،

مصاري التمويل

وبشر أن م يتلاو تمويل الصندوق يسبة ( )%10.00مة صافي قيمة أصوله ،وبدد أخذ موافقة الصجنة
الشرعية على التمويل.

ملموح ماافأة الصجنة الشرعية
رسوم يشر مدووماا على موقع
تداول
الرسوم الرقابية
ملموح ماافأة أعضات ملو
اإلاارة

 5امف ريدال سدنويا مدع املصدداري األخدر وتو دع شدال تناسدد،ي علدى أيدام السدنة ويددتا خصدم ا يوميدا لوتوضدديح
أنظر الفقرة (ج) مة املااة ( )11مة هذ املذكرة.

 5.000ريال سنويا وتدفع كل  12ش ر وتو ع شال تناس،ي على أيام السنة و يتا خصم ا يوميا.

 7.500ريال سنويا وتدفع كل  12ش ر وتو ع شال تناس،ي على أيام السنة و يتا خصم ا يوميا.

 2500ريال عة كل جوسة وبتد اقص  10,000ريال سنويا لال عضو مستقل.
يتا تتميل الصندوق رسوم التتويل ما بين الحساباا البنكية أو امستثمارية لوصندوق بتد أقص %0.50

مصاري أخر

سنويا مة صافي قيمة أصول الصندوق إضافة لوضرائب أو الرسوم إن وجدا في جميع األروال لة يتا
خصا إم الرسوم و املصاري الفدوية.

طريقة حساب مقا ل الخدمات والعمالت واألتعاب ووق دفعها من قبل صندوق االستثمار:
نوح الرسوم واملصاري
رسوم اإلاارة

التوضيح
رتسب شال يومي مة إجمالي قيمة اصول الصندوق وتدفع شال ربع سنوي( .إجمالي األصول xالنسبية
امل وية).
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تتسب شال يومي مة إجمالي قيمة أصول الصندوق وتدفع شال ربع سنوية (إجمالي األصول xالنسبة

رسوم الحفظ

امل وية).
أمداب اةحاسب القانويي

تتسب شال يومي وتدفع سنويا

ماافأة الصجنة الشرعية

تتسب شال يومي وتدفع شال ربع سنوي.

ماافأة أعضات ملو اإلاارة

تتسب شال يومي وتدفع كل سنويا.

الرسوم الرقابية

تتسب شال يومي وتدفع سنويا

رسوم يشر مدووماا موقع تداول

تتسب شال يومي وتدفع سنويا

مصاري التدامل:

س تا اإلفصاح عة توي املصاري في مص ص اإلفصاح املالي في ن اية السنة

ج .تفاصيل مقا ل الصفقات املفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل امللكية التي يدفعها مالكو الوحداتو وطريقة احتساب ذلك املقا ل:
التوضيح

نوح الرسوم واملصاري
رسوم امشلراف

م يوجد

رسوم امسلرااا املبكر

م يوجد

د .أي عمولة خاصة ي رمها مديرالصندوق:
 رسوم اإلسترداد املبكر:
اليوجد





سيتم فرض رسوم استرداد مبكرعلى الصندوق:
م يوجد



ظروف فرض هذه الرسوم وأي ظروف يمكن فيها اإلعفاء عنها:
م يوجد
أساس حساب قيمة هذه الرسومو ما في ذلك حصر الوحدات موضوع اإلسترداد:
م يوجد

ه ـ  .مثــال افترايـ ي يوضــح جميــع الرسـوم واملصــاريف ومقا ـل الصــفقات التــي دفعـ مــن أصـول الصــندوق أو مــن قبـل مالــك الوحـدات علــى أســاس
عمله الصندوق:
الجدول التدالي يوضدمل مثدال افلرا د ي وتوضديتي مسدتثمار عميدل فدي الصدندوق بمبودغ  100،000ريدال سددواي لدا تتغيدر طدوال السدنة ،وبدافلراح أن لجدا
الص ددندوق ف ددي تو ددي الفل ددرة ه ددو  10,000,000ري ددال س دددواي ول ددا تتغي ددر ط ددوال الس ددنة ،وعل ددى افلد دراح أن يتق ددق الص ددندوق عائ ددد  %10عائ ددد س ددنوي عل ددى
امستثمار الجدول التالي :
نوح الرسوم

يسبة الرسوم مة اجمالي قيمة
امصول
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قيمة الرسوم مة اجمالي قيمة امصول

رسوم امشلراف

%0

0

رسوم اإلاارة

%0.3

300

رسوم الحفظ

%0.5

500

 10,000ريال سنويا لوصندوق ()%0.1

100

ملموح ماافأة أعضات ملو اإلاارة

 15,000ريال سنويا لوصندوق

أمداب اةحاسب القانويي

150

()%0.15

ماافأة الصجنة الشرعية

 5,000ريال سنويا لوصندوق ()%0.05

50

مصاري إعداا مةشر اسلرشااي

%0

0

 7500ريال سنويا لوصندوق

الرسوم الرقابية

()%0.075

رسوم التط ير الشرعي

يسبة افلرضية %0.01 :

رسوم يشر مدووماا الصندوق على موقع تداول

 5000ريال سنويا لوصندوق

%0.0500

75

50.00

50

()%0.05

مصاري أخر (يسبة افلراضية)

إجمالي الرسوم السنوية
الدائد امفلرا ي  +%2رأس املال 110.000
صافي امستثمار امفلرا ي

10

%0.0001

0.1

%1.2351

1235.1

 + %10رأس املال

102,000

 + 2%راس املال – اجمالي الرسوم
السنوية

100,764.9

 الدائد املذكور أعال هو عائد افلرا ي كمثال توضيتي فقط ،وم يدني إطالقا أن الصندوق سوف يتقق هذا الدائد أو أي عائد أخر.

 .6التقويم والتسعير:
أ .تفاصيل تقويم جل أصل يملكه الصندوق:
يتا تتديد قيمة أصول الصندوق على أساس ما يلي:
o

يتا رساب امرباح ال اصة دقوا املرابتة تراكميا شال يومي.

o

يتا تقويا األوراق املالية املدرجة في السوق رسب سدر اإلغالق في يوم التدامل مضاف إله ا األرباح املستتقة (إن وجدا).

o

يتا تقييا الصاوف رسب نوح الصي وموعد امستتقاق و يتا اضافة امرباح اللراكمية لوتو داا (ان وجدا)

o

يتا تقويا الصناايق اإلستثمارية استنااا إلى اخر سدر وردة مدوة عند إغالق السوق السدواي ليوم التقويا.

o

يدتا رسدداب سدددر الورددة بقسددمة صددافي قيمددة اصدول الصددندوق دددد خصددا الرسدوم واملصدداري الثابتددة ومددة ثدا خصددا املصدداري و الرسددوم

املتغيرة املستتقة على إجمالي عدا الورداا القائمة في يلي اليوم.
ب .عدد نقاط التقويم وتكرارها:
12



يتا تقويا أصول الصندوق كل يومي أرد وثالثات أسبوعيا.

ج .اإلجراءات التي ستتخذ في حال الخنأ في التقويم أو الخنأ في التسعير:


في رال تقويا أصل مة أصول الصندوق شال خاطئ أو رساب سدر وردة شال خاطئ ،يقوم مدير الصندوق بتوثيق يلي.



يقددوم مدددير الصددندوق بتدددويا مددالاي الورددداا املتضددررية (بمددا فددي يلددي مددالاي الورددداا السددابقين) عددة جميددع أخطددات التقددويا أو التسدددير
اون تأخير.



يقوم مدير الصندوق بتبالغ ال ي دة فدور وقدوح أي خطدأ فدي التقدويا أو التسددير بمدا يدةثر علدى سددر الورددة مدا يسدبته  %0.50أو أكادر مدة سددر
الوردددة ،كمددا ي ددتا اإلفصدداح ع ددة يلددي فددي ك ددل مددة املوق ددع اإللكلرويددي لوش ددركة وكددذلي املوقددع اإللكلروي ددي لوسددوق املالي ددة السدددواية (ت ددداول)،
باإلضددافة إلددى أندده يلددب اإلشددارة إلددى يلدي فددي تقددارير الصددندوق التددي يددددها مدددير الصددندوق التددي يددددها مدددير الصددندوق وفقددا لومددااة ( )71مددة
مئتة صناايق امستثمار.



يقددوم مدددير الصددندوق بتقددديا التقددارير املطووبددة لو ي ددة ويلددي وفقددا لومددااة ( )72مددة مئتددة صددناايق امسددتثمار ومشددتمل هددذ التقددارير علددى
مص ص بلميع أخطات التقويا والتسدير.

د .طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد:
يددتا ارتسدداب أسدددار امشددلراف وامسددلرااا بنددات علددى سدددر الوردددة فددي يددوم التدامددل يي الدالقددة وفددق الطريقددة املددذكورة أانددا  ،كمددا يلددو ملدددير الصددندوق
تأخير عموية التقويا في رال وجوا أي ظروف استثنائية قد تةثر علدى عمويدة التقدويا أو تتديدد قيمدة أصدول الصدندوق وسد تا الرجدوح إلدى ملود إاارة
الصندوق لصحصول على املوافقة.
طريقددة ارتسدداب س دددر الوردددة يددتا رس ددال ا بقسددمة صددافي قيم ددة أصددول الصددندوق د ددد خصددا املصدداري والرس ددوم الثابتددة ومددة ث ددا خصددا املص دداري
والرسوم املتغيرة املستتقة على إجمالي عدا الورداا القائمة في يلي اليوم.

هـ .مكان ووق

شر سعر الوحدةو وتكرارها:

سديقوم مددير الصددندوق بتتددي صددافي قيمدة أصددول الصدندوق وإعددالن سددر الوردددة قبدل ظ در يدوم التدامددل التدالي ليددوم التقدويا ع ددر املوقدع اإللكلرويددي
ملدير الصندوق  www.kasbcapital.saواملوقع الرسمي لوسوق .www.tadawul.com.sa

 .7التعامل:
أ -يجب ان تحتوي تفاصيل النرح االولي مثل البدء واملدة والسعراالولي

ب  .التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد:


ايــام قبــول االشــتراك :يمكددة امشددلراف فددي الصددندوق يوميددا مددة امرددد الددى ال م د مددة كددل اسددبوح .ويقبددل امشددلراف فددي الصددندوق دددد تقددديا
طوب امشلراف وافع كامل قيمة امشلراف قبل او عند الساعة الثانية عشدر ظ درا بتوقيدت املموكدة قبدل أو فدي اليدوم الدذي يسدبق يدوم التدامدل,
وسياون امشلراف سدر الوردة مغالق يوم التدامل التالي.
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ايام قبول االسترداد :يمكة امسلرااا مة الصندوق يوميا مة امرد الدى ال مد مدة كدل اسدبوح .ويقبدل امسدلرااا مدة الصدندوق ددد تقدديا
طوددب امسددلرااا قبددل او عنددد السدداعة الثانيددة عشددر ظ درا بتوقيددت املموكددة فددي اليددوم الددذي يسددبق يددوم التدامددل الددذي يددتا فيدده تنفيددذ الطوددب,
وسياون امسلرااا سدر الوردة رسب تقييا يوم التدامل التالي.

ج .إجراءات االشتراك واالسترداد:


إجراءات االشتراك :عند امشلراف في الصندوق يقوم الدميل بتدب ة نمويج اشلراف إضافة إلدى توقيدع الشدرو واألرادام ومدذكرة املدوومداا
وتقديم ا إلى مدير الصندوق.



إجراءات االسترداد :عند طوب املشدلرف اسدلرااا كدل أو ددا قيمدة ورداتده ،يقدوم املشدلرف بتدب دة نمدويج طودب امسدلرااا ويقدمده إلدى مددير
الصندوق.



أقل عدد للوحدات أو قيمتها يجب أن يمتلكها مالك الوحدات أو يبعها أو يستردها:
 oالحد األد ى لالشتراك 10000 :ريال.
 oالحد األد ى لالشتراك اإلضافي 2000 :ريال.
 oالحد األد ى لالسترداد 2000 :ريال.



مكان تقديم النلبات :يتا تقديا الطوب يدويا مة قبل الدميل.



أقص ى فترة زمنية ين االسترداد ودفع عوائد االسترداد ملالكي الوحـدات :سد تا تتويدل عوائدد /مبودغ امسدلرااا ملدالاي الوردداا قبدل إقفدال
الدمل في اليوم الرا ع التالي ليوم التقويا يو الدالقة.

د .سجل مالكي الوحدات:


يقوم مدير الصندوق بتعداا جل بمالاي الورداا ورفظه في املموكة.



يدد جل مالاي الورداا اليال قاطدا على موكية الورداا املثبتة فيه.



يقوم مدير الصندوق بتفظ املدووماا اآلتية في جل مالاي الورداا كتد أايى.
 oاسا مالي الورداا وعنوانه.
 oرقا ال وية الوطنية ملالي الورداا أو رقا اإلقامة أو رقا جوا سفر أو رقا س جوه التلاري بتسدب الحدال ،أو وسديوة مدريد
أخر تتديدها ال ي ة.
 oجنسية مالي الوردة.
 oتاري ملجيل مالاي الورداا في اللجل.
 oبياناا جميع الصفقاا املتدوقة بالورداا التي أجراها كل مالي ورداا.
 oالرصيد الحالي لددا الورداا (بما في يلي أجزات الورداا) املمووكة لال مالي ورداا.
 oأي قيد أو رق على الورداا املمووكة لال مالي ورداا.



يادون ددجل مددالاي الورددداا جدداهز ملدايندة ال ي ددة عنددد طوب ددا يلددي ،كمدا يقدددم مدددير الصددندوق مص صددا للدجل مددالاي الورددداا إلددى أي مالددي
لوورداا ملانا عند الطوب ( على أن يظ ر يلي املص ص جميع املدووماا املرتبطة بمالي الورداا املدني فقط).



يقوم مدير الصندوق بتتدي

جل مالاي الورداا فورا بتي يدك التغيراا في املدووماا املشار إله ا في الفقرة الثالثة مة هذ املااة.
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هـ.أموال االشتراك املتسلمة من قبل العميل قبل طرح الصندوق :
ان ام ددوال امش ددلراف املس ددتومة س ددوف مس ددتثمر ف ددي الواائ ددع البنكي ددة وص ددفقاا اس ددواق النق ددد ,وامل رم ددة م ددع ط ددرف خاض ددع لتنظ دديا مةسس ددة النق ددد الدرب ددي
السدواي او ل ي ة رقابية مماثوة ملةسسة خارج املموكة ,الى رين وصول يلي الحد امايى مة املبوغ املطووب لبدت عمل الصندوق.
و .أد ى حد يمكن ملدير الصندوق جمعهو ومدى تأثير عدم الوصول إليه:
م يوجددد رددد أايددى ينددوي مدددير الصددندوق جمددده وتخضددع هددذ املددااة بددأي رددال مددة األرددوال إلددى مئتددة الصددناايق امسددتثمارية ومدويمدداا ال ي ددة فددي هددذ
ال صوص.
ح .اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متنلب 10ماليين ريال سعودي أو ما يعادلها كحد أد ى لصافي قيمة أصول الصندوق:
سيقوم مدير الصندوق باملل ام بووائح ومدويماا هي ة السوق املالية في رال قامت بطوب أي إجرات تصحيتي منه.
ط .الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلقو واإلجراءات املتبعة في تلك الحاالت:


تأجيل عمليات االسترداد :يلو ملدير الصندوق تأجيل توبية أي طوب اسلرااا مة صندوق امستثمار في الحاما اآلتية:
 oإيا بو ددغ إجم ددالي يس ددبة جمي ددع طوب دداا امس ددلرااا مل ددالاي الور ددداا ف ددي أي ي ددوم مدام ددل ( )%10.00أو أكا ددر م ددة ص ددافي قيم ددة أص ددول
الصندوق.
 oفي رال عدم تمكة الصندوق مة بيع األس ا التي يموك ا ألي سبب مة األسباب ال ارجة عة إرااته.

وسد تا تنفيددذ طوبدداا امسددلرااا فددي أقددرب يددوم مدامددل مرددق ممكددة ،كمددا سد تا التدامددل مددع طوبدداا امسددلرااا املةجوددة بالنسددبة والتناسددب ،وسد تا تتويددل
مبوغ امسلرااا إلى رساب املشلرف في أقرب فرصة ممكنة.



رفض االشتراك :يتق ملدير الصندوق رفا أي طودب اشدلراف فدي الصدندوق فدي ردال عددم تطبيدق املشدلرف ألنظمدة ولدوائح ال ي دة ويدتا إرجداح
قيمة امشلراف إلى رساب الدميل خالل ثالثة أيام عمل مة تاري تقديا قيمة امشلراف.



تحديـد الســقف األعلـى لاجــم الصــندوق :يتدق ملددير الصدندوق وقد قبددول أي طودب اشددلراف إيا تلداو لجددا الصددندوق قيمدة يتدددذر مد ددا
الحصول على رصة مناسبة مة أس ا الشركاا املدرجة مما قد يديق عموية إاارة الصندوق.

ي .اإلجراءات التي يجري مقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل:
األراام املنظمة لتأجيل عموياا امسلرااا تخضع إلى املااة  61مة مئتة صناايق امستثمار الصاارة مة هي ة السوق املالية.

 .8خصائص الوحدات:
ينقسا الصندوق لورداا متساوية في القيمة واملمي اا والحقوق.

 .9املحاسبة وتقديم التقارير:
أ .املعلومات املتعلقة التقارير املاليةو ما في ذلك الفترات املالية األولية والسنوية:


سيقوم مدير الصندوق بتعداا التقارير السنوية (بما في يلي القدوائا املاليدة السدنوية املراجددة) والتقدارير السدنوية املدوجزة والتقدارير األوليدة
وفقددا ملتطوبدداا املصحددق رقددا ( )5مددة مئتددة صددناايق امسددتثمار ،ويلددب علددى مدددير الصددندوق تزويددد مددالاي الورددداا ل ددا عنددد الطوددب اون أي
مقابل.
15



تتاح التقارير السنوية لصجم ور خالل مدة م تتلاو ( )70يوما مة ن اية فلرة التقرير ويلي في األماكة وبالوسائل اةحدداة فدي شدرو وأرادام
الصندوق ومذكرة املدووماا وفي املوقع اإللكلرويي ملدير الصندوق واملوقع اإللكلرويي لوسوق.



مدد التقارير األولية وتتاح لصجم ور خالل ( )35يوما مة ن اية فلرة التقرير ويلي في األماكة وبالوسدائل اةحدداة فدي شدرو وأرادام الصدندوق
ومذكرة املدووماا وفي املوقع اإللكلرويي ملدير الصندوق واملوقع اإللكلرويي لوسوق.



سيقوم مدير الصندوق بتتارة تقارير لومشلركين تتضمة املدووماا اآلتية:
 oصافي قيمة أوصل ورداا الصندوق.
 oعدا ورداا الصندوق التي يموك ا املشلرف وصافي قيمت ا.
o

جل بالصفقاا التي نفذها املشلرف خالل ( )15يوما مة كل صفقة.

 oكما يلب على مدير الصندوق إرسال بيان سنوي إلى مالاي الورداا( بما في يلي أي ش ص تموي الوردداا ل دال السدنة املددد
في شأن ا البيان) يص ص صفقاا في ورداا الصندوق الدام علدى مددار السدنة املاليدة خدالل ()30ثدب يومدا مدة ن ايدة السدنة املاليدة،
ويل ددب أن يتت ددوي ه ددذا البي ددان األرب دداح املو ع ددة وإجم ددالي مقاب ددل ال دددماا واملص دداري واألمد دداب اة ص ددومة م ددة مال ددي الور ددداا
والواراة في شرو وأراام الصندوق ومذكرة املدووماا ،باإلضافة إلى تفاصيل لجميع مخالفاا قيوا امستثمار املنصدوص عوه دا
في مئتة صناايق امستثمار أو في شرو وأراام الصندوق أو مذكرة املدووماا.
ب .أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق:
يددتا إرسددال التقددارير علددى الدنددوان ال ريدددي و /أو ال ريددد اإللكلرويددي و /أو ال ددات و/أو الفدداك كمددا هددو مبددين فددي نمددويج فددتح الحسدداب إم إيا تددا إشدددار
مدددير الصددندوق بددأي مغييددر فددي الدنددوان .ويلددب إخطددار مدددير الصددندوق بددأي أخطددات خددالل سددتين(  )60يومددا تقويميددا مددة إصدددار توددي التقددارير وبدددد يلددي
تصبح التقارير الصاارة عدة مددير الصدندوق ن ائيدة وراسدمة .كمدا سد تا تدوفير هدذ التقدارير علدى موقدع مددير الصدندوق .www.kasbcapital.saواملوقدع
اإللكلرويي لوسوق .www.tadawul.com.sa

ج .يقر مدير الصندوق توفير قوائم مالية مراجعة في نهاية السنة املالية للصندوق في  31ديسم ر 2017م.
ً
د .يقر مدير الصندوق توفير القوائم املالية السنوية املراجعة للصندوق مجانا عند طلبها من قبل مالكي وحدات الصندوق.

 .10مجلس إدارة الصندوق:
أ.

أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق:



امستاي  /ماجد عووش ال ديب (رئ اةجو )
األستاي /هشام بة عبد الررمة املقرن مستشار (غير مستقل)



األستاي  /أرمد ملدي عبدالفتاح (عضو غير مستقل)



الدكتور /أرمد عبدالكريا اةحيميد (عضو مستقل)



عدنان فضل أبو ال يلات ( عضو مستقل)
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ب .نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

مجلس إدارة الصندوق


ماجد علوش الهديب (رئيس املجلس)

يشغل منصب الرئ

التنفيذي لكسب املالية وهو راصل على باالوريوس اةحاسبة مة جامدة املوي سدوا ،باإلضافة إلى عدا مة الدوراا

والش اااا امل نية املتخصصة ،وقد اكتسب خ رة عموية كبيرة في التتويل املالي والتدقيق تتلاو  15سنة مة خالل عموه في عدا مة البنوف
 ،كما شغل منصب مدير إاارة األصول الدقارية في كسب ري عمل على تأس

وااارة )(SIDFالسدواية وصندوق التنمية الصناعية السدواي

وتصفية اكار مة  13صندوق عقاري (خاص/عام) من ا مشار ع اساانية وفندقية وتلارية وتطوير ارا ي خام .اضافة الى م امه في كسب يشغل
عضوية في ملال

اماارة لودديد مة الصناايق امستثمارية والدقارية والصجان التنفيذية.

 هشام ن عبدالرحمن املقرن( عضو غيرمستقل)
األستاي هشام بة عبدالررمة املقرن هو مستشار شركة كسب املالية راصل على ارجة املاجستير في اةحاسبة مة جامدة ومية مي وري بالومياا
املتتدة األمريكية عام 1998م  ،وعداا مة الش اااا امل نية مة الومياا املتتدة األمريكية و كندا وعضوية ال ي ة السدواية لومتاسبين القانونين
وغيرها مة ال ي اا امل نية ويموي «املقرن» ال رة الطويوة التي تمتد إلى أكار مة  20سنة في ملال املال واألعمال واإلاارة ري تقود الدديد مة
املناصب القيااية في عدا مة الشركاا املالية والبنوف من ا الرئ
،املدير املالي لوبالا املالية ،رئ

التتنفيذي لشركة املستثمر لألوراق املالية ،الرئ

املساندة اإلاارية بالصجنة الو ارية لوتنظيا اإلااري وعضو هي ة التدر

التتنفيذي لشركة ثرواا املالية

بمد د اإلاارة الدامة والدديد مة املناصب

القيااية

األستاذ /أحمد مجدي عبدالفتاح (عضو غيرمستقل)
مديرصناايق استثمارية في ااارة امصول لديه ما يقارب  8سنواا في ااارة الصناايق واةحافظ والتتويل املالي راصل على الش ااة الدويا في ااارة
امعمال مة جامدة ايسيك في كولشسلر بريطانيا  -املموكة املتتدة بامضافة الى باالوريوس امقتصاا مة كوية امقتصاا والدووم السياسية في
جامدة القاهرة

الدكتور  /عدنان فضل أ و الهيجاء
يدمل راليا عضو هي ة التدر

( عضو مستقل)

– كوية إاارة األعمال – جامدة املوي سدوا بالرياح ،راصل على ارجة الدكتوراة في املالية مة جامدة في نا في

النمسا عام 1996م .وارجتي ماجستير في التطوير اإلااري واإلقتصاا مة جامدتي ( )EAMSو جامدة اليرموف على التوالي .كما رصل على ارجة
الباالوريوس في عام 1987م مة جامدة اليرموف باألران في ملال اإلقتصاا.

الدكتور /أحمد ن عبدالكريم ن عبدالرحمن املحيميد

عضو مستقل

راصل على ارجة اكتورا الفوسفة في امقتصاا مة جامدة ن راساا – لناون – ومية ن راساا – الومياا املتتدة األمريكية .شارف واشراف على
الدديد مة البتوث والدراساا امقتصااية والدقارية ،عمل كمستشار وعضو في الدديد مة الج اا وال ي اا الحاومية والغير راومية وشغل
الدديد مة املناصب بلامدة املوي سدوا .يشغل راليا منصب عضو لجنة املراجدة الداخوية لوشركة الدقارية السدواية شركة مساهمة عامة.
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ج .أدوارومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
مشمل مسةولياا أعضات ملو إاارة الصندوق على سبيل املثال م الحصر ،اآلمي:


املوافقة على جميع الدقوا والقراراا والتقارير الجوهرية التي ياون الصندوق طرفا فه ا.



اإلش دراف ،ومت د ك ددان يل ددي مناس ددبا املص ددااقة عل ددى أي تض ددارب مص ددالمل يفص ددمل عن دده م دددير الص ددندوق وفق ددا لوم ددااة ( )13م ددة مئت ددة ص ددناايق
امستثمار.



امجتماح مدرتين سدنويا علدى األقدل مدع مسدةول املطابقدة وامللد ام (لجندة املطابقدة وامللد ام) لدد مددير الصدندوق ومسدةول التبويدغ عدة غسدل
األموال وتمويل اإلرهاب لديه ،لوتأكد مة الل ام مدير الصندوق بلميع الووائح واألنظمة املتبدة.



إقرار أي توصية يرفد ا املصفي في رالة مدي نه.



التأكد مة اكتمال والل ام شرو وأراام الصندوق ومذكرة املدووماا واملستنداا األخر ياا الدالقة بالئتة صناايق امستثمار.



التأك ددد م ددة قي ددام م دددير الص ددندوق بمس ددةولياته بم ددا يتق ددق مص ددصحة م ددالاي الور ددداا وفق ددا لش ددرو و أرا ددام الص ددندوق وم ددذكرة املدووم دداا
واملستنداا ياا الدالقة ،وقراراا الصجنة الشرعية وأراام مئتة صناايق امستثمار.



الدمل بأمانة وملصصحة صندوق امستثمار ومالاي الورداا فيه.



مدة عضوية ملو إاارة الصندوق هي خم سنواا وتتلدا توقائيا ما لا يبدي أرد الطرفين عدم الرغبة بذلي.

د .مكافآت وبدالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
تاون املاافآا املالية ألعضات ملو إاارة الصندوق على النتو التالي:


ماافأة سنوية بقيمة ( 20.000ريال)



لة يتقا



تو ددع الرسددوم املسددتتقة علددى الصددندوق شددال تناسدد،ي علددى أيددام السددنة ،ويددتا افددع الرسددوم الفدويددة ألعضددات ملود اإلاارة املسددتقوين وغيددر

أعضات ملو إاارة الصندوق مة املوظفين في الشركة أي ماافآا أو بدما نظير عضويت ا في ملو إاارة الصندوق.

املستقوين مة غير موظفي الشركة كل  12ش ر.


باإلضافة إلى تاالي السفر إيا اعت الحاجة لحضور امجتماعاا ألعضات ملو اإلاارة.

هـ .يان أي تعارض متحقق أو محتمل ين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق:
يقددوم ملو د إاارة الصددندوق باإلشدراف علددى أي تضددارب لومصددالمل ومسددويته ،ويلددب عودده ا بددذل الدنايددة والحددرص تلددا مددالاي الورددداا ،باإلضددافة إل دى
يلددي بددذل أقص د ج ددد ممكددة لحددل تضددارب املصددالمل بتسددة النيددة بالطريقددة املناسددبة ويضددمة مدددير الصددندوق عدددم ممارسددة أي مددة تا ديدده ألي عمددل
ينطددوي عل دى مدددارح لومصددالمل وفددي رددال يشددوت أي تضددارب جددوهري بددين مصددالمل مدددير الصددندوق أو مصددصحة مدددير الصددندوق مددة البدداطة ومصددالمل أي
صندوق استثمار يدير أو رساب عميل نخر فسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عة يلي شال كامل ةجو إاارة الصندوق في أقرب وقت ممكة.
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و .عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق في صناديق االستثمار األخرى:
الصناايق األخر التي يتولى ملو إاارة الصندوق إاارا ا:
األسمات

صندوق كسب

صندوق كسب

صندوق كسب

لوطروراا األولية

لوتو داا

املرن لالس ا
السدواية

رئ

ماجد بة عووش ال ديب

رئ

اةجو

رئ

اةجو

اةجو

عضو غير مستقل

عضو غير مستقل

عضو غير مستقل

أ .ارمد ملدي عبدالفتاح

عضو غير مستقل

عضو غير مستقل

عضو غير مستقل

ا .عدنان فضل أبو ال يلات

عضو مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

هشام بة عبدالررمة املقرن

كما يشغل الدضو د.أحمد ن عبدالكريم املحيميد عضوية عدا مة الصناايق الدقارية وهي على النتو التالي:
اسا الصندوق
صندوق مدينة كسب الدقاري

مستقل  /غير مستقل نوح الصندوق

مدير الصندوق

عضو مستقل

عقاري عام

شركة كسب املالية

صندوق كسب الفرص الدقارية عضو مستقل

عقاري عام

شركة كسب املالية

 .11لجنة الرقا ة الشرعية:
أ .أسماء أعضاء اللجنة الشرعية ومؤهالتهم:
ستتولى ال ي ة الشرعية الحالية لشركة كسب املالية التأكد مة مطابقة أيشطة الصندوق مع أراام الشر دة اإلسالمية وتتا مراجدة مدامالا
الصندوق مة قبل ال ي ة الشرعية ،وأعضات ال ي ة ها:


الشيخ الدكتور  /محمد علي القري



أستاي امقتصاا اإلسالمي في جامدة املوي عبدالدزيز بلدة سابقا.



خبير في اةجمع الفقهي اإلسالمي الدولي .



عضو اةجو الشرعي في هي ة املدايير لوبنوف اإلسالمية في البترية.



عضو ورئ



أل الدديد مة الكتب رول ال دماا املصرفية اإلسالمية وامقتصاا اإلسالمي.



رائز على جائزة البني اإلسالمي لوتنمية في املصرفية اإلسالمية

لو ي اا الشرعية في عدا مة املةسساا املالية في املموكة وعلى املستو الدالمي

ب .أدوارومسؤوليات لجنة الرقا ة الشرعية:


مراجدة صيغ عقوا التمويل وامتفاقياا التي تقدم ا الشركة لدمالئ ا لوتأكد مة موافقت ا لومقتض الشرعي.



مراجدة إجراتاا إيشات التمويل والتنفيذ ومدالجة راما التدار ...إلخ ،والتأكد مة عدم اشتمال ا على أي متظور شرعي.



اإلجابة عة استفساراا الشركة املتدوقة بالجوانب الشرعية لألعمال ا.
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تقديا بيان الزكوي السنوي.



تقديا قائمة بالشركاا املستوفية لومتطوباا الشرعية لالستثمار في أس م ا.



إصدار ش ااة سنوية بنات على مراجدة أعمال الشركة توجه إلى مالف الشركة شأن انضبا أعمال الشركة مة النارية الشرعية.

ج .مكافآت أعضاء لجنة الرقا ة الشرعية:
سيتصددل أعضددات الصجنددة الشددرعية ملتمدددين علددى ماافددأة سددنوية قدددرها  10.000ريددام ،مددع تاوفددة السددفر واإلقامددة كاموددة واملصدداري األخددر (إيا اعددت
الحاجددة) لحضددور امجتماعدداا وسددتو ح الرسددوم املسددتتقة علددى الصددندوق شددال تناسدد،ي علددى أيددام السددنة ويددتا افددع الرسددوم املسددتتقة ألعضددات الصجنددة
الش ددرعية ش ددال رب ددع س ددنوي وس ددياون مل دددير الص ددندوق الح ددق ف ددي مغيي ددر أعض ددات الصجن ددة د ددد إخط ددار هي ددة الس ددوق املالي ددة ب ددذلي ،وس د تا إش دددار م ددالاي
الورداا بذلي.

د .املعايير املنبقة لتحديد شرعية األصول املعدة لالستثمارواملراجعة الدورية لتلك األصـول واإلجـراءات املتبعـة فـي حـال عـدم التوافـق مـع املعـايير
الشرعية:
ويول م مدير الصندوق بأن تاون جميع السوع املتدامل ل ا في صندوق كسب لومرابتةمتوافقة مع الضوابط الشرعية .
.12مديرالصندوق:
أ .اسم مديرالصندوق:
شركة كسب املالية
ب .رقم الترخيص الصادرة عن هيئة السوق املالية:
شركة كسب املالية مرخصة مة قبل هي ة السوق املالية ترخيص رقا  07062-37لتقديا خدماا اإلاارة وتقديا املشورة والحفظ واللرت ب والتدامدل
بصفة أصيل في اموارق املالية

ج .العنوان املسجل وعنوان العمل ملدير الصندوق:
يقع مقر شركة كسب املالية الرئ في مدينة الرياح – حي الوارة  ،شارح تركي بة ارمد السديري رقا املبن  ،8848الدور امول الرياح  11375ص
 .ب  395737هات .920000757

د .تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية:
بدأا الشركة ممارسة أعمال ا فور الحصول على ترخيص هي ة السوق املالية بتاري بتاري 2007/06/04م

هـ .يان رأس املال املدفوع ملدير الصندوق:
شركة كسب املالية هي شركة مساهمة سدواية مغوقة برأس مال  230.000.000ريال سدواي.
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و .ملخص املعلومات املالية ملدة الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة املالية السا قة.
البند

2020/12/31

اإليراااا

198,050

املصاري

)(124,701

الزكاة

0

صافي الدخل

73,349

ز .أ شنة العمل الرئيسة لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق ( خالف تلك األ شنة املرتبنة أعمال مدير الصندوق).




األس

امستاي  /ماجد عووش ال ديب (رئ اةجو )
يشغل منصب الرئ التنفيذي لكسب املالية
 األستاي /هشام بة عبد الررمة املقرن مستشار (غير مستقل)
مستشار شركة كسب املالية


األستاي  /أرمد ملدي عبدالفتاح

(عضو غير مستقل)



مديرصناايق استثمارية في شركة كسب املالية.



الدكتور /أرمد بة عبدالكريا بة عبدالررمة اةحيميد

) عضو مستقل(

يشغل راليا منصب عضو لجنة املراجدة الداخوية لوشركة الدقارية السدواية شركة مساهمة عامة


الدكتور /عدناا ابو ال يلات

عضو هي ة التدر

(عضو مستقل)

باوية إاارة اآلعمال جامدة املوي سدوا

ح.األدوارواملسؤوليات والواجبات الرئيسية ملدير الصندوق فيما يتعلق صندوق االستثمار:


يدمددل مدددير الصددندوق ملصددصحة مددالاي الورددداا بموجددب أراددام مئتددة صددناايق امسددتثمار مئتددة األش د اص املددرخص ل ددا شددرو وأراددام
الصندوق ومذكرة املدووماا).



يول د م م دددير الص ددندوق بلمي ددع املب ددااي والواجبدداا الت ددي نص ددت عوه ددا مئت ددة األش د اص امل ددرخص ل ددا بم ددا ف ددي يلددي واج ددب األمان ددة تل ددا م ددالاي
الورداا ،والذي يتضمة الدمل بما يتقق مصالح ا وبذل الحرص املدقول.
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فيما يتدوق بصناايق امستثمار ،ياون مدير الصندوق مسةوم عة القيام باآلمي:
 oإاارة الصندوق.
 oعموياا الصندوق بما في يلي ال دماا اإلاارية لوصندوق.
 oطرح ورداا الصندوق.
 oالتأك ددد م ددة اق ددة ش ددرو وأرا ددام الص ددندوق و م ددذكرة املدووم دداا (ويل ددي فيم ددا يتدو ددق بالص ددندوق الد ددام) واكتمال ددا وأن ددا كامو ددة
وواضحة وصحيتة وغير مضووة.



يددد مددير الصدندوق مسدةوم عدة امللد ام بأرادام مئتدة صددناايق امسدتثمار سدوات أا مسدةولياته وواجباتده شدال مباشدر أم كود ل دا ج ددة
خارجية بموجب أراام مئتة صناايق امستثمار ومئتة األش اص املرخص ل ا.



يد ددد م دددير الص ددندوق مس ددةوم تل ددا م ددالاي الور ددداا ع ددة خس ددائر الص ددندوق الناجم ددة س ددبب ارتي ددال أو إهم ددال أو س ددوت تص ددرف أو تقص ددير
املتدمد.



يلب على مدير الصدندوق أن يضدع السياسداا واإلجدراتاا لرصدد اة داطر التدي تدةثر فدي اسدتثماراا الصدندوق ،وضدمان سدرعة التدامدل مد دا
على أن تتضمة توي السياساا واإلجراتاا القيام دموية تقويا اة اطر شال سنوي على األقل.



يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة املطابقة واملل ام لال صندوق استثمار يدير  ،وأن يزوا ال ي ة بنتائج التطبيق عند طوب ا.

ط .املهام التي جلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق صندوق االستثمار:
يتدامل صندوق امستثمار مع طرف ثال ويلي لوقيام بامل ام اة ولة له ،وها كاآلمي:


أمين الحفظ لوقيام بم ام الحفظ.



اةحاسب القانويي لوقيام بم ام التدقيق واملراجدة.



ال ي ة الشرعية لوقيام بم ام مراقبة الصندوق مة ري الل امه بالضوابط الشرعية.



ملو إاارة الصندوق لوقيام بم ام متا دة ومراقبة أاات الصندوق والتأكد مة قيام مدير الصدندوق بمسدةولياته بمدا يتقدق مصدصحة مدالاي
الورداا وفقا لشرو وأراام الصندوق ومذكرة املدووماا واملستنداا ياا الدالقة ،وأراام مئتة صناايق امستثمار.

ي .أ شنة عمل أو مصالح أخرى ملدير الصندوق تمثل أهمية جوهريةو أو من املمكن أن تتعارض مع أ شنة صندوق االستثمار:
م يوجد.

ك .األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله:


لو ي ة رق عزل م اير الصندوق فيا يتدوق بالصندوق امستثماري واتخاي أي إجرات ترا مناسبا لتديين مدير صندوق بدديل لدذلي الصدندوق
أو أتخاي أي تدبير أخر ترا مناسبان ويلي في رال وقوح أي مة الحاما اآلتية:
 oتوق مدير الصندوق عة ممارسة يشا اإلاارة اون إشدار ال ي ة بذلي بموجب مئتة األش اص املرخص ل ا.
 oإلغات ترخيص مدير الصندوق في ممارسة يشا اإلاارة أو حبه أو مدويقه مة قبل ال ي ة.
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 oتقديا طوب إلى ال ي ة مة مدير الصندوق إللغات ترخيص في ممارسة يشا اإلاارة.
 oإيا رأا ال ي ة أن مدير الصندوق قد أخل – شال ترا ال ي ة جوهريا -بالل ام النظام أو لوائته التنفيذية.
 oوفاة مدير اةحفظة امستثمارية الدذي يددير أصدول صدندوق امسدتثمار أو عجدز أو اسدتقالته مدع عددم وجدوا شد ص نخدر ملدجل
لد مدير الصندوق قاار على إاارة أصول صندوق امستثمار أو أصول الصناايق التي يديرها مدير اةحفظة.


أي رالة أخر تر ال ي ة – بنات على أ س مدقولة – أن ا ياا أهمية جوهرية.



يلب على مدير الصندوق إشدار ال ي ة بأي مة الحاما الواراة يكرها في الفقرة الفرعية ( )5مة الفقرة (األولى) مة هذ املااة خدالل يدومين
مة ردوث ا.



إيا مارست ال ي ة أيا مة صالرياا ا وفقا لوفقرة (األولى) مة هذ املااة ،فيتدين على مدير الصندوق التداون شال كامل مة أجدل املسداعدة
على مس يل النقل السو لومسةولياا إلى مدير الصندوق البديل ويلي خالل الد ( )60يوما األولى مة مديين مدير الصندوق البديل .ويلب
علددى مدددير الصددندوق املدددزول أن ينتقددل ريثمددا كددان يلددي ضددروريا ومناسددبا ووفقددا لتقدددير ال ي ددة اةحددا ،إلددى مدددير الصددندوق البددديل جميددع
الدقوا املرتبطة بصندوق امستثمار يي الدالقة.

 .13أمين الحفظ:
أ .اسم أمين الحفظ:
شركة الجزيرة لألسواق املالية
ب رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية:
مرخصة مة هي ة السوق املالية برقا 37=07082
ج.العنوان املسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ:
ص.ب 20438 .الرياح  11455املموكة الدربية السدواية هات
 +966 11 2256000املوقع الكلرويي www.aljaziracapital.com.sa :
د.تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية:
بدأا الشركة ممارسة أعمال ا فور الحصول على ترخيص هي ة السوق املالية بتاري 2007/08/26م
هـ .األدواراألساسية ومسؤوليات أمين الحفظ:




يددد أمددين الحفددظ مسدةوم عددة الل اماتدده وفقدا ألراددام مئتددة صدناايق امسددتثمار ،سددوات أا مسدةولياته شددال مباشددر أم كود ل ددا طرفددا ثالثددا
بموجب أراام مئتة صناايق امستثمار أو مئتة األش اص املرخص ل ا.
يدد أمين الحفظ مسةوم تلا مدير الصندوق ومالاي الورداا عة خسائر الصندوق الناجمة سبب ارتيال أو إهمال أو سوت تصدرف أو
تقصير املتدمد.
يدددد أمددين الحفددظ مسددةوم عددة رفددظ أصددول الصددندوق ورمايت ددا لصددالمل مددالاي الورددداا ،وهددو مسددةول كددذلي عددة اتخدداي جميددع اإلجدراتاا
اإلاارية الال مة فيما يتدوق بتفظ أصول الصندوق.

ُ ً
و .املهام التي جلف بها أمين الحفظ طرفا ثالثا:
م يوجد
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ز .األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله:
لو ي ة عزل أمين الحفظ املدين مة مدير الصندوق أو اتخاي أي تدبير ترا مناسبا في رال وقوح أي مة الحاما اآلتية:


توق أمين الحفظ عة ممارسة يشا الحفظ اون إشدار ال ي ة بذلي بموجب مئتة األش اص املرخص ل ا.



إلغات ترخيص أمين الحفظ في ممارسة يشا الحفظ أو حبه أو مدويقه مة قبل ال ي ة.



تقديا طوب إلى ال ي ة مة أمين الحفظ إللغات ترخيص في ممارسة يشا الحفظ.



إيا رأا ال ي ة أن أمين الحفظ قد أخل – شال ترا ال ي ة جوهريا -بالل ام النظام أو لوائتة التنفيذية.

 أي رال أخر تر ال ي ة – بنات على أس مدقولة – أن ا ياا أهمية جوهرية.
إيا مارسددت ال ي ددة أيددا مددة صددالرياا ا وفقددا لوفقددرة (األولددى) مددة هددذ املددااة ،فيلددب علددى مدددير الصددندوق املدنددي ا عيددين أمددين رفددظ بددديل وفقددا لتدويمدداا
ال ي ة ،كما يتدين على مدير الصندوق وأمين الحفظ املدزول التداون شال كامل مة أجدل املسداعدة علدى مسد يل النقدل السدو لومسدةولياا إلدى أمدين
الحفددظ البددديل ويلددي خددالل ال دد( )60يومددا األولددى مددة مديددين أمددين الحفددظ البددديل ،ويلددب علددى أمددين الحفددظ املدددزول أن ينقددل ،ريثمددا كددان يلددي ضددروريا
ومناسبا ووفقا لتقدير ال ي ة اةحا ،إلى أمين الحفظ البديل جميع الدقوا املرتبطة بصندوق امستثمار يي الدالقة.
 .14مستشاراالستثمار:
م يوجد.
 .15املوزع:
م يوجد.

 .16املحاسب القانو ي:
أ .اسم املحاسب القانو ي:
ال راش ي وشركا متاسبون ومراجدون قانونيون ترخيص رقا ()91
ب .العنوان املسجل وعنوان العميل للمحاسب القانو ي
الرياح  14482ص ب  8206املموكة الدربية السدواية
هات  ،966-11-874-8500 :فاك 966-11-874-8600 :
ج .األدواراألساسية واملسؤوليات للمحاسب القانو ي:




يدين اةحاسب القانويي مة قبل مدير الصندوق ويلي لوقيام دموية املراجدة.
إيا مض على تأس الصندوق الدام مدة تزيد علدى ( )9أشد ر قبدل ن ايدة سدنته املاليدة ،فيلدب فدي هدذ الحالدة القيدام دمويدة املراجددة بن ايدة
الدام األول.
إيا مض على تأس الصندوق الدام مدة ( )9أش ر أو أقل قبل ن اية سدنته املاليدة ،فيلدو فدي هدذ الحالدة القيدام دمويدة املراجددة فدي ن ايدة
السنة املالية التي توه ا.

 .17معلومات أخرى:
أ .إن السياسات واإلجراءات التي ستتبع ملعالجة تعارض ملصالح وأي تعارض مصالح محتمل و /أو فعلى سيتم تقـديم عنـد طلبهـا مـن قبـل الجمهـور
أو أي جهة رسمية دون مقا ل.
ب .شرح سياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات العموالت الخاصة واملعلومات املتعلقة بها:
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يقر الدميل ويوافق على أنه يلو لوشركة الدخول في ترت باا الدمولة ال اصة ،بتي تتصل بموجبه الشركة مة وسديط علدى سدوع وخددماا إضدافية
إلى خددماا تنفيدذ الصدفقاا مقابدل الدمولدة املدفوعدة علدى الصدفقاا املوج دة مدة خدالل يلدي الوسديط وفدي هدذ الحالدة يتددين علدى الشدركة التأكدد ممدا
يلي:
 أن يقدم الوسيط املدني إلى الشركة خدمة التنفيذ بأفضل الشرو .



أن السوع أو ال دماا التي تتصل عوه ا الشركة يمكة اعتبارها بدرجة مدقولة ملصالحة عمالت الشركة.
أن مبوغ أي رسوم أو عمولة يتا افد ا إلى مقدم السوع أو ال دماا هو مبوغ مدقول بالنظر إلى الظروف القائمة.

ج .املعلومات املتعلقة الزجاة و /أو الضريبة (إن وجدت):
س تا ارتسال يسبة الضريبة املستتقة وسداا الضريبة الى هي ة الزكاة و الدخل
د .معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات:
 يلو ملدير الصندوق الدعو لدقد اجتماح ملالاي الورداا بمباارة منه.


يدعو مدير الصندوق مجتماح مالاي الورداا خالل ( )10أيام مة مسوا طوب كتابي مة أمين الحفظ.
يدعو مدير الصندوق مجتماح مدالاي الوردداا خدالل ( )10أيدام مدة مسدوا طودب كتدابي مدة مالدي أو أكادر مدة مدالاي الوردداا الدذية يموادون
ملتمدددين أو منفددراية  %25علددى األقددل مددة قيمددة ورددداا الصددندوق ،ويلددب علددى مدددير الصددندوق ،ويلددب علددى مدددير الصددندوق الددنص علددى
يلي في شرو وأراام الصندوق ومذكرة املدووماا.
تادون الددعوة مجتمدداح مدالاي الورددداا بداإلعالن عددة يلدي فددي املوقدع اإللكلرويدي ملدددير الصدندوق واملوقددع اإللكلرويدي لوسددوق ،وبترسدال إشدددار
كتابي إلى جميع مالاي الورداا وأمين الحفظ) قبل عشرة أيام على األقل مة امجتماح وبمدة م تزيد عة ( )21يوما قبل امجتمداح ويلدب أن
يتدا اإلعالن واإلشدار تاري امجتماح وماانه ووقته والقراراا املقلررة ،ويلب على مدير الصندوق رال إرسال إشدارا إلى مالاي الوردداا
دقد أي اجتماح ملالاي الورداا إرسال يل ة إلى ال ي ة.
م ياددون اجتمدداح مددالاي الورددداا صددحيتا إم إيا رضددر عدددا مددة مددالاي الورددداا يمواددون ملتمدددين  %25علددى األقددل مددة قيمددة ور ددداا
الصندوق الدام ما لا تتدا شرو وأراام الصندوق ومذكرة املدووماا يسبة أعلى.
إيا لددا يسددتوف النصدداب املوضددمل فددي الفقددرة السددابقة ،فيلددب علددى مدددير الصددندوق الدددعو مجتمدداح الثددايي بمدددة م تقددل عددة ( )5أيددام .و دددد
امجتماح الثايي صحيتا أيا كانت يسبة الورداا املمثوة في امجتماح.



يلو لال مالي ورداا مديين و كيل له لتمثيوه في اجتماح مالاي الورداا.



يلو لال مالي ورداا ألاات بصوا وارد في اجتماح مالاي الورداا عة كل وردة يمتوك ا وقت امجتماح.



يلو عقد اجتماعاا مالاي الورداا وامشلراف في مداوما ا والتصدويت علدى قراراا دا بواسدطة وسدائل التقنيدة الحديثدة وفقدا لوضدوابط التدي
تضد ا ال ي ة.








هـ .اإلجراءات املتبعة إلنهاء وتصفية صندوق االستثمار:
 إيا رغب مدير الصندوق فدي إن دات الصدندوق الددام ،فيلدب عويده إشددار ال ي دة ومدالاي الوردداا ،كتابيدا برغبتده فدي يلدي قبدل مددة م تقدل عدة
( )21يوما مة التاري املزمع إن ات الصندوق الدام فيه ،اون اإلخالل شرو وأراام الصندوق ومذكرة املدووماا.
 إبالغ األطراف يوو الدالقة عة إن ات الصندوق.
 تصفيه جميع األس ا في الصندوق.


مسوية جميع املدامالا التا دة لوصندوق.
رذف أي مدووماا عة الصندوق في موقع مدير الصندوق أو أي موقع إلكلرويي نخر كموقع تداول وموقع هي ة السوق املالية.



تتويل النقد املالاي الورداا.
إغالق رساب الصندوق البناي والوسيط.




و .إجراءات الشكاوى:
يمكة مراسوة مدير الصندوق في رال وجوا أي شاو على الدنوان املوضمل التالي :
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شركة كسب املالية الفرح الرئ س ي في مدينة الرياح
ص.ب 395737 .الرياح  11372هات 0112110044
ال ريد اإللكلرويي info@kasbcapital.sa
الرقا املورد 920000757 :
ويتوفر لد مدير الصندوق إجراتاا خاصة بمدالجة الشااو وهي متارة في رال طوب ا مة مدير الصندوق بأي وقت اون مقابل وفي رال مدذر
الوصول الي مسوية أو لا يتا الرا خالل  30يوم عمل ،يتق ملالي الورد إيداح شاوا لد هي ة السوق املالية -إاارة شااو املستثمرية ،كما يتق
َ
ملالي الوردة إيداح الشاو لد لجنة الفصل في منا عاا األوراق املالية دد مض ي مدة ( )90يوم تقويميا مة تاري إيداح الشاو لد ال ي ة ،إم إيا
اخطرا ال ي ة مقدم الشاو بلوا إيداع ا لد الصجنة قبل انقضات املدة.
ز .الجهة املختصة النظر في أي نزاع ناش ئ من أو عن االستثمارفي صناديق االستثمار:
إن الج ة القضائية اة تصة بالنظر في أي نزاح ناش ئ مة أو عة امستثمار في صناايق امستثمار هي لجنة الفصل في منا عاا األوراق املالية.
ح.قائمة املستندات املتاحة ملالكي الوحدات:
مشمل القائمة على املستنداا التالية:


مذكرة املدووماا
شرو وأراام الصندوق.



مص ص املدووماا الرئ سة.



الدقوا املذكورة في مذكرة املدووماا (عقد اةحاسب القانويي ،عقد أمين الحفظ ،عقد الصجنة الشرعية ،عقوا أعضات ملو اإلاارة).
القوائا املالية ملدير الصندوق.





ط .ملكية أصول الصندوق:
يتد دد مدددير الصددندوق بددأن أصدول صددندوق امسددتثمار ممووكددة ملددالاي الوردداا ملتمدددين (موكيددة مشدداعة) ،وم يلدو أن ياددون ملدددير الصددندوق أو مدددير
الصددندوق مددة البدداطة أو أمددين الحفددظ مددة البدداطة أو مقدددم املشددورة أو املددو ح أي مصددصحة فددي أصددول الصددندوق أو أي مطالبددة فه ددا ،إم إيا كددان مدددير
الصددندوق أو مدددير الصددندوق مددة البدداطة أو أمددين الحفددظ أو أمددين الحفددظ مددة البدداطة أو مقدددم املشددورة أو املددو ح مالاددا لورددداا الصددندوق ،ويلددي فددي
ردوا موكيته ،أو كان مسمورا ل ذ املطالباا بموجب أرادام مئتدة صدناايق امسدتثمار وأفصدمل عن دا فدي شدرو وأرادام الصدندوق (ومدذكرة املدوومداا
ويلي فيما يتدوق بالصندوق الدام).
ي .أي معلومة أخرى معروفةو أو ينبغي أن يعرفها مديرالصـندوق أو مجلـس إدارة الصـندوق بشـكل معقـولو وقـد ينلبهـا – بشـكل معقـول – مـالكو
الوحدات الحاليون أو املحتملون أو مستشاروهم املهنيونو أو من املتوقع أن تتضمناه مذكرة املعلومات التي سيتخذ قرار االستثمار ناء عليه:
م يوجد.
ك .إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار وافق عليها هيئة السوق املالية ما عدا التي ذكرت في سياسات االستثمار وممارساته.
لا يتصل ولا يطوب مدير الصندوق أي إعفاتاا مة مئتة صناايق امستثمار.
ل .سياسات مدير الصندوق فيما يتعلق حقوق التصوي املرتبنة أي أصول للصندوق العام الذي يديره:
مستوجب املااة  53مة مئتة صناايق امستثمار الصاارة عة هي ة السوق املالية ما يلي:
 يلب على مدير الصندوق عند ممارسة أو عدم ممارسة أي مة الحقوق املرتبطة بأصول أي صندوق عام ،التصرف بما يتقق مصالمل
مالاي الورداا.
 يلب على مدير الصندوق القيام بالتالي في شأن رقوق التصويت (إن وجدا) املرتبطة بأي أصول لصندوق عام يدير 



وضع سياسة مكتوبة فيما يتدوق بتقوق التصويت يدتمدها ملو إاارة الصندوق.
ممارسة رقوق التصويت أو اممتناح مة ممارست ا وفقا ملا تقتضيه السياسة املكتوبة املدتمدة مة قبل ملو إاارة الصندوق ،ورفظ
جل كامل يوثق ممارسة رقوق التصويت أو اممتناح عة ممارست ا وأسباب يلي.
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 يلددب علددى مدددير الصددندوق الدددام اإلفصدداح فددي موقددده اإللكلرويددي وموقددع السددوق اإللكلرويددي عددة السياسدداا املتدوقددة بتقددوق التصددويت التددي
يتبد ا في الجمدياا الدامة لوشركاا املدرجة ،ويلي فيما يتدوق بال صندوق استثمار عام يدير
.ري سيقوم مدير الصندوق بتفصاح على موقده اإللكلرويي  www.kasbcapital.saواملوقع الرسمي لوسوق .www.tadawul.com.saعة السياسداا
املتدوقة بتقوق التصويت التي يتبد ا في الجمدياا الدامة لوشركاا املدرجة.
 .18املعلومات االضافية :
-1امشلراف في أي وردة مة هذا النوح مة الصناايق يختو عة إيداح مبوغ نقدي لد بني متلي.
ُ
-2مدير الصندوق غير موزم بقبول طوب اسلرااا الورداا سدر امشلراف ،وأن قيمة الورداا وإيراااا ا عرضة لوصدوا وال بو .
-3املنهجية التي سيتبد ا مدير الصندوق لتنصني استثماراا الصندوق
أ-مرابتاا قصيرة األجل
ب -الصدداوف وقددد تاددون ج ددة اصدددارها متويددة ام عامليددة ويددتا تقيدديا الصدداوف بندداتا علددى اليددة تقيدديا ااخويددة لددد مدددير الصددندوق ري د يقددوم مدددير
الصددندوق بتقيدديا الصدداوف وج ددة اصدددارها بندداتا علددى عدددا مددة الدوامددل علددى سددبيل املثددال م الحصددر تصددني البوددد امئتمددايي الددذي تنتمددي اليدده الج ددة
املصدرة املالئة املالية وكفاتة امصول وامرباح.
جد -امستثمار في ورداا صناايق السيولة واملرابتة واسواق النقد املطرورة طررا عام واملرخصة مة قبل هي ة السوق املالية .علدى ان تادون متوافقدة
مع الضوابط الشرعية اةحداة مة قبل ال ي ة الشرعية التا ددة ةجموعدة كسدب املاليدة .و سديتبع فدي الصدندوق اسدلراتيلية التنو دع لتقويدل اة داطر كمدا
س تا مقارنة األاات بالفائددة علدى الريدال السددواي لثالثدة أشد ر بدين البندوف .كمدا سديقوم مددير الصدندوق بداإلقلراح ملصدصحة الصدندوق بمدا م يزيدد عدة
 %10مة إجمالي قيمة الصندوق مت ما اعت الحاجة إلى يلي.
ويمكة تص يص استثماراا الصندوق كالتالي:
الحد األعلى
الحد األايى
نوح اإلستثمار
%100
%0
مرابتاا قصيرة األجل
%45
%0
الصاوف
%50
%0
ورداا صناايق السيولة واملرابتة واسواق النقد
صدر لصفقاا سوق النقد خارج املموكة ،فتن مدير الصندوق ّ
يقر بأن هذا املصدر خاضدع ل ي دة رقابيدة مماثودة
-4إيا كان الصندوق س تدامل مع أي ُم ِ
ملةسسة النقد الدربي السدواي.
 -5لة يستثمر الصندوق في عقوا املشتقاا لغرح التتو
م .إقرار مة مالي الورداا:
لقددد قمددت /قمنددا بق دراتة الشددرو واألراددام ومددذكرة املدوومدداا واملالرددق ال اصددة بالصددندوق وف ددا مددا جددات ل ددا واملوافقددة عوه ددا وتددا الحصددول عوه ددا وتددا
الحصول على يل ة من ا والتوقيع عوه ا:
امسا:
التاري :
التوقيع:
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ملخص املعلومات الرئيسة
صندوق كسب ألسواق النقد
KASB Money Markets Funds
(صندوق إستثماري عام مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية)

1

ملخص الصندوق
عملة الصندوق

الريال السعودي

درجة املخاطرة

منخفض املخاطر

املؤشر اإلرشادي

الفائدة على الريال بين البنوك لثالثة أشهر

الحد األدنى لالشتراك

 10,000ريال ( عشرة آالف )

الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 2,000ريال ( ألفان )

الحد األدنى لالسترداد

 2,000ريال ( ألفان )

2

(أ) املعلومات الرئيسية حول صندوق االستثمار:
 .1اسم صندوق االستثمار:
صندوق كسب ألسواق النقد ( KASB Money Markets Fundsصندوق استثماري عام مفتوح)
 .2موجزاألهداف االستثمارية للصندوق:
يهدف الصندوق إلى تنمية أموال املشتركين على املدى القصيرمع املحافظة على رأس املال بالدخول في إستثمارات قليلة املخاطر من خالل االستثمار في
ً
مرابحات قصيرة األجل و الصكوك و االستثمار في وحدات صناديق السيولة واملرابحة واسواق النقد املطروحة طرحا عام واملرخصة من قبل هيئة
السوق املالية ،و التي تتوافق مع الضوابط الشرعية املحددة من قبل الهيئة الشرعية التابعة لشركة كسب املالية .
 .3موجزسياسات استثمارالصندوق وممارساته:
سيتم اإلستثمار في:
أ-مرابحات قصيرة األجل
ب -الصكوك وقد تكون جهة اصدارها محلية ام عاملية ويتم تقييم الصكوك بناء على الية تقييم داخلية لدى مدير الصندوق حيث يقوم مدير الصندوق
بتقييم الصككوك وجهكة اصكدارها بنكاءا علكى عكدد مكن العوامكل علكى سكاليل املثكال ال الحصكر تصكتيا البلكد االئتمكاني الكجي تتت كي اليك ال هكة املصكدرة املالئكة
املالية وكفاءة االصول واالرباح.
ً
جك -االسكتثمار فكي وحكدات صكناديق السكيولة واملرابحكة واسكواق النقكد املطروحكة طرحكا عكام واملرخصكة مكن قبكل هيئكة السكوق املاليكة .علكى ان تككون متوافقكة
مككع الضككوابط الشككرعية املحككددة مككن قبككل الهيئككة الشككرعية التابعككة مل موعككة كسككب املاليككة .و سككيتبع فككي الصككندوق اسككتراتي ية التنو ككع لتقليككل املخككاطر كمككا
سككيتم مقارنككة األداء بالفائككدة علككى الريككال السككعودي لثالثككة أشككهر بككين البنككوك .كمككا سككيقوم مككدير الصككندوق بككاإلقتران ملص ك حة الصككندوق بمككا ال ي يككد عككن
 %10من إجمالي قيمة الصندوق متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويمكن ت خيص استثمارات الصندوق كالتالي:
نوع اإلستثمار

الحد األدنى

الحد األعلى

مرابحات قصيرة األجل

%0

%100

الصكوك

%0

%40

وحدات صناديق السيولة واملرابحة واسواق النقد

%0

%50

 .4املخاطراملرتبطة باالستثمارات في صندوق االستثمار:
فيما يلي ،قائمة للمخاطر الرئيسية املحتملة املرتبطة باالستثمار في صندوق االستثمار ،واملخاطر املعرن لها صندوق االستثمار وأي ظروف من املحتمل
أن تؤثر في صافي قيمة أصول الصندوق وعائدات :
 مخاطر السوق:
ي ب أن يعلم املشكترك أن االسكتثمار فكي املرابحكة بشككل عكام يعتاكر مكن االسكتثمارات ذات املخكاطر املنخفضكة ،وكمكا هكو معلكوم فك ن تحقيكق عوائكد ماليكة فكي اسكتثمارات
املرابحة في األجل القصير يرتبط بالتقلبات والتغيرات في السكوق ،و مكع ذلكك فك ن مخكاطر االسكتثمار فكي املرابحكة أقكل مكن ايرهكا مكن بكاتي األدوات االسكتثمارية ،و للتقليكل
من تلك املخاطر سيتم التوز ع املناسب ألصول الصندوق في سلع السوق املختلفة.
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 مخاطر عدم اإللتزام :
ً
فككي حال ككة ع ككدم راب ككة أو خ ك الط ككرف ا خككر (مش ككتري الس ككلعة) ع ككن الس ككداد ج ئي ككا أو مطلقككا مم ككا ي ككؤدي إل ككى الت ك ثير عل ككى عائككد عق ككد املرابح ككة و بالت ككالي الت ك ثير عل ككى عائ ككد
الصندوق .
 مخاطر التغير في أسعارالصرف:
إذا كانت دفعات شراء و بيع السلع بعملة اير عملة الصندوق ف ن استثمارات املشتركين قد تت ثر بال يادة أو النقص نتي ة للتغير في أسعار الصرف.
 مخاطر التغير في أسعارالفائدة :
أي تغير في أسعار الفائدة بالتسبة للريال يؤثر على عوائد املرابحة .
 مخاطر التغير في أسعارالسلع :
أي تغير في أسعار السلع ينعكس ت ثيره مباشرة على عوائد املرابحة ً
سواء بالسلب أو اإلي اب .
 مخاطر السيولة:
ي وز ملدير الصندوق ت جيل طلبات االسترداد إذا بلغ إجمالي طلبات االسترداد في أي يوم تعامل ( )%10من ح م الصندوق أو أكثر ،كما ي وز ملكدير الصكندوق ت جيكل
تنفيككج طلبككات االسككترداد فككي حككال تككم تعليككق التعامككل فككي السككوق الرئيسككة التككي يككتم فاهككا التعامككل باألصككول التككي يملكهككا الصككندوق ،إمككا بشكككل كامككل أو بالتسككبة إلككى أصككول
ً
الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها مهمة نسبة إلى صافي قيمة أصول الصندوق.
وفكي كلتا الحالتين أعاله ف ن على مدير الصندوق اختيار طلبات االسترداد التي ستنفج حسب أولويتها ،بتسبة وتناسب.
 مخاطر اقتصادية وسياسية:
قد يت ثر سوق السلع بظروف اقتصادية عامة أو ظروف سياسية في املنطقة ،ويصعب على مدير الصندوق التتبؤ بها أو التخلص منها.
ً
وبشكل عام فك ن اسكتثمار املشكترك فكي الصكندوق ال يعكد إيكداعا لكدى بنكك محلكي ،وإن طبيعكة اسكتثمار املشكترك فكي الصكندوق تككون باملشكاركة ،أي أن تحقيكق األربكاح أوتحمكل
الخسائر ستكونحسب نسبة مشاركة كل مشترك في الصندوق ً
.وبناء علي فك ن مكدير الصكندوق ال يقكدم أي ضكمانات بك ن الصكندوق سكوف يحقكق أهدافك االسكتثمارية .ولككن
تكون هناك أي ضمانات بحصول املشتكركين عكلى مبالغهم األصلكية املستثمرة عنكد االستكرداد أو عكند إن ك ككهاء الصندوق.
 مخاطر الضريبة والزكاة
قككد يتحمككل مككالكو الوحككدات آثككار ضككريالية مترتبك علككى اإلشككتراك فككي أو التملككك أو اإلسككترداد أو التحويككل أو بيككع وحككدات بموجككب القككوانين السككارية فككي البلككدان التككي
ً
ً
يحملككون جتسككيتها أو رخصككة اإلقامككة فاهككا أو تعتاككر محككل إقامككة عاديككة لهككم أو موطنككا مختككارا .ويتحمككل مككالكو الوحككدات مسككؤولية دفككع الضككريبة إن وجككدت علككى
اسككتثمارامهم فككي الصككندوق أو علككى أي زيككادة فككي رأس املككال الناشككئة عنها.كمككا أن دفككع ال كككاة مسككؤولية حصككرية علككى مككالكي الوحككدات .سككيتم تطبيككق ضككريبة القيمككة
املضافة حسب الالئحة التنفيجية لضريبة القيمة الصادرة عن هيئة ال كاة و الدخل
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ً
 .5البيانات السابقة املتعلقة بأداء صندوق االستثماروفقا ملا ورد في مذكرة املعلومات:
 -1العائد الكلي
املدة
الصندوق
املؤشر

سنة
0.70%

ثالث سنوات
1.59%

خمس سنوات
2.27%

منج التاسيس
4.10%

1.26%

120.99%

90.21%

-44.63%

-2اجمالي العائدات السنوية
املدة
الصندوق

2009
0.40%

2010
0.80%

2012
0.60%

2011
0.10%

2014
0.30%

2013
0.30%

2015
0.20%

2016
0.70%

2017
0.70%

-3أداء الصندوق مقارنة باملوشراالسترشادي
املدة

2013

2014

2015

2016

2017

الصندوق

0.30%

0.30%

0.20%

0.70%

0.70%

املؤشر

-3.89%

-10.33%

80.61%

31.40%

1.26%

(ب) مقابل الخدمات والعموالت:


رسوم االشتراك :ال يوجد



رسوم االسترداد :ال يوجد
ً
أتعاب اإلدارة %0.3:سنويا تدفع بشكل شهري ملدير الصندوق.
مصاريا إدارية أخرى:
 .1أتعاب املحاسب القانوني  15.000ريال
ً
 .2مكافآت أعضاء م لس اإلدارة املستقلين  2,500 :ريال ل لسة وبحد أقص ى  10.000ريال سنويا لكل عضو مستقل..
ً
 .3أتعاب الهيئة الشرعية  5,000 :سنويا كحد أقص ى وتدفع بشكل ربع سنوي .
ً
 .4مصاريا نشر  5,000 :ريال سنويا
ً
 .5مصاريا رقابية  7,500 :ريال سنويا
رسوم الحفظ :تحتسب الحفظ على  %0.004من ح م الصندوق تحسب بشكل يومي وتدفع بشكل ربع سنوي



اي مصككاريا اخككرى تفككرن علككى الصككندوق  :سككتحمل أي مصككاريا او رسككوم تفككرن علككى الصككندوق مثككل رسككوم االسككتثمار فككي صككناديق اخككرى مشككابهة
مرخصة من هيئة السوق املالية.



رسككوم الضككريبة القيمككة املضككافة :سككيتم تطبيقهككا حسككب الالئحككة التنفيجيككة لضككريبة القيمككة املضككافة ،كمككا ان جميككع الرسككوم واالتعككاب و املصككاريا
بموجككب الشككروا و االحكككام الصككندوق خاضككع لضككريبة القيمككة املضككافة وسككوف يقككوم مككدير الصككندوق بعمليككة احتسككاب نسككبة الضككريبة املسككتحقة
وسداد الضريبة الى هيئة ال كاة و الدخل.
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(ج) بيان حول مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول صندوق االستثمارومستنداته:
يستطيع العميل الحصول على معلومات إضافية حول صندوق االستثمار ومستندات عن طريق ا تي:


املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق. www.kasbcapital.sa :



االتصال على هاتا مدير الصندوق :كماهو مبين في الفقرة (د) اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة ب .



االستفسار من خالل الاريد اإللكتروني ملدير الصندوق. info@kasbcapital.sa :

(د) اسم وعنوان مديرالصندوق وبيانات االتصال الخاصة به:


اسم مديرالصندوق :شركة كسب املالية.



يقع مقر شركة كسب المالية الرئيس في مدينة الرياض – حي الواحة  ،شارع تركي بن احمد السديري رقم المبنى  ،8848الدور االول الرياض

بيانات االتصال الخاصة بمديرالصندوق :هاتا920000757 :

(هـ) اسم وعنوان امين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به:
شركة ال يرة لألسواق املالية شركة مساهمة سعودية مقفلة رأس املال املدفوع بالكامل  500مليون ريال سعودي بترخيص من هيئة السوق املالية رقم 07076-37
بتاريخ ( )2007/07/22تاريخ بدء ممارسة العمل في 2008/04/05م .بيانات االتصال الخاصة :ص.ب 20438 .الريان  11455اململكة العربية السعودية هاتا
 +966 11 2256000املوقع الكترونيwww.aljaziracapital.com.sa :

(و) اسم وعنوان املوزع (إن وجد) وبيانات االتصال الخاصة به:
ال ينطبق.
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