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صندوق البالد إم إس سي آي المتداول لألسهم األمريكية
"صندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع معايير الهيئة الشرعية ،منظم بموجب أنظمة ولوائح هيئة السوق
المالية في المملكة العربية السعودية"
مدير الصندوق

أمين الحفظ

تم اعتماد صندوق البالد إم إس سي آي المتداول لألسهم األمريكية على انه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية
المجازة من قبل الهيئة الشرعية المعينة لصندوق االستثمار .تم اعداد هذه الشروط واالحكام وجميع المستندات المصاحبة له
طبقا لألحكام التي تنص عليها الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ،وتتضمن معلومات كاملة
وواضحة وصحيحة وغير مضللة بجميع الحقائق الجوهرية ذات العالقة بالصندوق.

يعد مالك الوحدات قد وقع شروط واحكام الصندوق وقبلها عند شرائه الي وحدة من وحدات صندوق المؤشر المتداول .يجب
على المستثمر قراءة الشروط واألحكام والمستندات األخرى واالطالع على المعلومات الواردة فيها بعناية قبل اتخاذ أي قرار
لالستثمار في الصندوق.

لقد قمت  /قمنا بقراءة الشروط واالحكام والمالحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء بها والموافقة عليها والتوقيع عليها.

صدرت هذه الشروط واألحكام بتاريخ  1443/05/04هـ الموافق  2021/12/08م بحسب اشعارنا المرسل إلى هيئة السوق
المالية بتاريخ  1442/12/05هـ الموافق  2021/07/15م ،وآخر تحديث لها بتاريخ 1443/09/03هـ الموافق 2022/04/04م.
تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على تأسيس الصندوق وطرح وحداته 1443/05/04هـ الموافق 2021/12/08م.
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صندوق البالد إم إس سي آي المتداول لألسهم األمريكية
Albilad MSCI US Equity ETF

أ)

صندوق البالد إم إس سي آي المتداول لألسهم األمريكية هو صندوق مؤشر متداول عام مفتوح،
متوافق مع معايير لجنة الرقابة الشرعية ،منظم بموجب أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية في المملكة
العربية السعودية.

ب) مدير الصندوق :شركة البالد لالستثمار "البالد المالية"
ج)

اإلقرارات والبيان التوضيحي:
 )1روجعت شروط وأحكام الصندوق من قبـل مجلـس إدارة الصـندوق وتمـت الموافقـة عليهـا .ويتحمــل
مــدير الصــندوق وأعضــاء مجلــس إدارة الصــندوق مجــتمعين ومنفــردين كامــل المســؤولية عــن
دقــة واكتمــال المعلومــات الــواردة في الشــروط واألحكــام .كــذلك يقــر ويؤكــد أعضــاء مجلــس
إدارة الصــندوق ومــدير الصــندوق بصــحة واكتمــال المعلومــات الواردة في الشروط واألحكـام،
ً
أيضـا ويؤكـدون أن المعلومـات والبيانـات الـواردة في الشروط واألحكام غير مضللة.
ويقـرون
)2

وافقت هيئة سوق المال علـى طـرح وحـدات صـندوق االسـتثمار .ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن
محتويات شروط وأحكام الصندوق ،وال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وال تعطي هيئة
السوق المالية أي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه ،وال تعني موافقتها على
طرح وحدات الصندوق توصيتها باالستثمار فيه ،وتؤكد أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر
أو من يمثله.

)3

تم اعتماد صندوق البالد إم إس سي آي المتداول لألسهم األمريكية على أنه صـندوق اسـتثمار
المعينة لصندوق االستثمار.
متوافـق مـع المعـايير الشـرعية المجازة من ِقبل لجنة الرقابة الشرعية
ّ

 )4ان شـروط وأحكـام صـندوق االسـتثمار والمسـتندات األخـرى كافـة خاضـعة لالئحة صناديق
االسـتثمار ،وتتضـمن معلومـات كاملـة وواضـحة وصـحيحة وغـير مضـللة عن صندوق االستثمار.
 )5يجب على المستثمر أو من يمثله قراءة الشروط واألحكام والمستندات األخرى واالطالع على
المعلومات الواردة فيها بعناية قبل اتخاذ أي قرار لالستثمار في الصندوق.
 )6يعد مالك الوحدة قد ّوقع شروط وأحكام الصندوق وقبلها عند شرائه ألي وحدة من وحدات صندوق
المؤشر المتداول.
 )7كما يمكن للمستثمرين االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريره.
 )8ننصح المستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصـندوق وفهمهـا .وفي حـال تعـذر فهـم شـروط وأحكام
الصندوق ،ننصح باألخذ بمشورة مستشار مهني.
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د) ملخص الصندوق:
 .1اسم صندوق االستثمار :صندوق البالد إم إس سي آي المتداول لألسهم األمريكية.
 .2فئة الصندوق/نوع الصندوق :صندوق مؤشر متداول عام ومفتوح.
 .3اسم مدير الصندوق :شركة البالد لالستثمار "البالد المالية".
 .4هدف الصندوق :يهدف الصندوق الى تتبع ومحاكاة أداء مؤشر "إم إس سي آي لألسهم االمريكية
المتوافقة مع المعايير الشرعية" ” “MSCI Islamic Index A Seriesقبل احتساب أي توزيعات أو
رسوم أو مصاريف.
 .5مستوى المخاطر :مرتفع.
 .6الحد األدنى لالشتراك واالسترداد عن طريق صانع السوق في السوق األولي :رزمة واحدة من
الوحدات ،عدد الوحدات للرزمة الواحدة ھو  100,000وحده من وحدات الصندوق وتعرف الرزمة
الواحدة بأنها هي الحد األدنى من وحدات الصندوق مضافا اليها العنصر النقدي الالزم إلنشاء او
السترداد وحدات الصندوق  ،باستثناء فترة الطرح األولي للصندوق بحيث سيكون الحد األدنى
لالشتراك هو  5,000وحده من وحدات الصندوق.
 .7أيام التعامل /التقييم :أي يوم يمكن فيه االشتراك في وحدات صندوق استثمار واستردادها وهي
من األحد إلى الخميس.
ً
طبقا أليام العمل الرسمية في السوق المالية السعودية
 .8أيام اإلعالن :يوم عمل في المملكة
تداول ،وهي من األحد إلى الخميس.
 .9موعد دفع قيمة االسترداد :للمستثمرين يتم بيع الوحدات عن طريق عروض البيع والشراء خالل
فترات التداول كأي ورقة مالية عبر أي من الوسطاء في السوق ،ويتم إنشاء واسترداد هذه الوحدات
عن طريق تعيين مؤسسة سوق مالية أو أكثر مرخص لها في ممارسة نشاط التعامل وذلك للعمل
كصانع سوق للصندوق.
 .10سعر الوحدة عند الطرح األولي (القيمة االسمية) 10 :ريال سعودي.
 .11عملة الصندوق :الريال السعودي.
 .12مدة صندوق االستثمار وتاريخ استحقاق الصندوق :لن يكون هناك مدة محددة لعمل الصندوق وال
تاريخ الستحقاق الصندوق.
 .13تاريخ بداية الصندوق1443/08/25 :هـ الموافق 2022/03/28م.
 .14تاريخ إصدار الشروط واألحكام1443/05/04 ،هـ الموافق 2021/12/08م .وآخر تحديث لها:
1443/09/03هـ الموافق 2022/04/04م.
 .15رسوم االسترداد المبكر :ال ينطبق.
 .16المؤشر االسترشادي :مؤشر "إم إس سي آي لألسهم االمريكية المتوافقة مع المعايير
الشرعية" ”.”MSCI Islamic Index A Series
 .17اسم مشغل الصندوق :شركة البالد لالستثمار "البالد المالية".
 .18اسم أمين الحفظ :شركة الرياض المالية.
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 .19اسم مراجع الحسابات :برايس واتر هاوس كوبرز.
 .20رسوم إدارة الصندوق :تبلغ رسوم إدارة الصندوق السنوية  %0.75من صافي قيمة أصول
الصندوق ،والتي تشمل المصاريف التالية:
•

رسوم أمين الحفظ :يتقاضى أمين الحفظ أتعاب حفظ سنوية تبلغ  %0.05من صافي قيمة
أصول الصندوق لألوراق المالية المدرجة والغير المدرجة ووحدات صناديق االستثمار .بينما
يتقاضى  % 0.03من صافي قيمة أصول الصندوق لصفقات أسواق النقد ،تحسب في كل
يوم تقويم وتخصم بشكل شهري.

•

رسوم مراجع الحسابات :يتقاضى مراجع الحسابات أتعاب سنوية مقدارها  30,000ريال
سعودي.

•

رسوم مركز إيداع :يدفع لمركز إيداع رسوم تبلغ  % 0.08إذا كان صافي قيمة أصول الصندوق
بحد أقصى  100مليون ريال سعودي ،و  % 0.07إذا كان صافي قيمة أصول الصندوق أكثر
من  100مليون ريال سعودي إلى  200مليون ريال سعودي ،و  % 0.06إذا كان صافي قيمة
أصول الصندوق أكثر من  200مليون ريال سعودي.

•

ً
سنويا.
الرسوم الرقابية لهيئة السوق المالية 7,500 :ريال سعودي

•

ً
سنويا.
رسوم النشر في موقع تداول 5,000 :ريال سعودي

•

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة :يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مكافأة تقدر بـ 4,000
َ
سنويا.
ريال

•

ً
سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق،
رسوم مزود المؤشر االسترشادي :تبلغ % 0.06
ً
سنويا.
والحد األدنى الذي يجب دفعه هو  56,250ريال

 .21رسوم االشتراك واالسترداد :ال يوجد.
 .22رسوم أمين الحفظ :تم ذكرها تحت رسوم إدارة الصندوق.
 .23مصاريف التعامل :يتحمل الصندوق كافة الم صاريف المتعلقة بعمليات الشراء أو البيع إذا كانت
ضمن استثمارات الصندوق ،وسيتم اإلفصاح عن إجمالي قيمتها كل ربع في التقرير الربعي
للصندوق.
 .24رسوم ومصاريف أخرى :يتم تحميل الصندوق رسوم الطباعة ونشر التقارير الدورية واجتماع مالكي
الوحدات ورسوم التحويل ما بين الحسابات البنكية أو االستثمارات للصندوق باإلضافة للضرائب أو
الرسوم إن وجدت وأية مصاريف أخرى مسموح بها نظاميا بحد أقصى  %0.5من صافي قيمة
ً
سنويا.
أصول الصندوق
 .25رسوم األداء :ال يوجد.
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قائمة المصطلحات
الصنـدوق

صندوق البالد إم إس سي آي المتداول لألسهم األمريكية

مدير الصندوق أو الشركة

شركة البالد لالستثمار "البالد المالية" ،وهي شركة مرخصة من قبل هيئة
السوق المالية السعودية (ترخيص رقم )08100-37

النظام

نظام السوق المالية بالمملكة العربية السعودية ،الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2هـ

الالئحة

الئحة صناديق االستثمار الصادرة عـن مجلس هيئة السوق المالية في
2006/12/24م والمعدلة بقرار رقم ( )2021–22–2بتاريخ 2021/2/24م

الهيئة

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعـودية

الشروط واألحكام

تعني الشروط واألحكام والتي بموجبها يتم تنظيم عمل الصندوق والعالقة بين
مدير الصندوق والمستثمرين

تداول

تعد السوق المالية السعودية (تداول) الجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق
لألوراق المالية ("السوق") في المملكة العربية السعودية

مركز إيداع األوراق المالية أو مركز

شركة مملوكة بشكل كامل لتداول وهي الجهة الوحيدة في السعودية المخولة

إيداع

بإيداع األوراق المالية المتداولة في السوق المالية السعودية وتسجيل ونقل
ملكيتها

سلة األسهم

عدد من األسهم ،باإلضافة إلى عناصر نقدية ،تعادل قیمتھا قیمة رزمة واحده من
وحدات الصندوق المتداول .ویقوم مدبر الصندوق بنشر معلومات عن سلة
األسهم في كل يوم عمل

مجلس اإلدارة

مـجلس إدارة الصنـدوق

الوحدة

وتعامل كل وحدة
حصة المالك في صندوق االستثمار الذي يتكون من وحداتُ ،
على أنها حصة مشاعة في أصول صندوق االستثمار

صناديق المؤشرات المتداولة

هي صناديق استثمارية تتبع مؤشر معين أو سلة من األصول ومقسمة إلى
وحدات متساوية يتم تداولها في السوق المالية خالل فترات التداول ،هذه
كال من صناديق االستثمار المشتركة واألسهم
الصناديق تجمع مميزات ً

السجل

سجل مالكي الوحدات والذي يتم إيداعه مركز إيداع

أمـين الحـفــظ

مؤسسة سوق مالية مرخص لها بموجب الئحة مؤسسات السوق المالية للقيام
بنشاطات حفظ األوراق المالية
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أيام قبول الطلبات

ً
طبقا أليام العمل الرسمية في المملكة العربية
كل يوم عمل في المملكة
السعودية ،وفي حال لم يكون يوم عمل لدى مدير الصندوق (عطلة رسمية) لن
يقبل مدير الصندوق أي طلبات

يوم عمل

أيام العمل لدى هيئة السوق المالية

يوم تقويمي

أي يوم ،سواء اكان يوم عمل أم ال

يوم التقويم

اليوم الذي يتم فيه تقويم سعر صافي الوحدة

نقاط التقويم

النقطة األولى :صافي قیمة األصول اإلسترشادية للوحدة ونشرها كل  15ثانية.
النقطة الثانية :يتم احتساب صافي قیمة األصول للوحدة ،ونشرها في بداية و
نھایة كل یوم تداول

طلب االشتراك

النموذج المستخدم لالشتراك في الصندوق خالل فترة الطرح

فترة الطرح األولي

الفترة التي تكون فيها وحدات الصندوق مطروحة لالشتراك

إجمالي قيمة أصول الصندوق

ً
وفقا لكيفية تقييم األصول المذكورة
قيمة أصول الصندوق التي يتم تقييمها
في التقييم والتسعير

صافي قيمة أصول الصندوق

ً
مخصوما منها الخصوم
إجمالي قيمة أصول الصندوق

الرسوم والمصاريف

جميع المدفوعات المستحقة على الصندوق والتي تشمل على سبيل المثال ال
الحصر ،رسوم اإلدارة ،الحفظ ،اإلداري ،مراجع الحسابات ،رسوم أعضاء مجلس
اإلدارة المستقلين ،مصاريف التمويل ،وأي رسوم أخرى يتم تحميلها على
الصندوق

إجمالي األصول

القيمة السوقية ألصول الصندوق

تاريخ التشغيل

التاريخ الذي يبدأ فيه الصندوق تداول وحداته

المشترك  /المستثمر أو مالكي

مصطلحات مترادفة ،ويستخدم كل منها لإلشارة إلى الشخص الذي يملك

الوحدات

وحدات في صندوق االستثمار

معايير لجنة الرقابة الشرعية

المعايير التي تقرها لجنة الرقابة الشرعية المعينة للصندوق .تم ذكر المعايير في
الفقرة رقم ()25

العنصر النقدي

ً
ً
مقسوما
مخصوما منها مجموع االلتزامات
مجموع األصول النقدية للصندوق
على عدد الوحدات القائمة

النقد المتوفر في الصندوق

ً
مخصوما منها مجموع االلتزامات
مجموع األصول النقدية للصندوق

السلة الواحدة

تشير الى سلة واحده من أصول الصندوق وتعادل قيمتها قيمة رزمة واحدة من
الوحدات وتبلغ  100,000وحدة من وحدات الصندوق المتداولة

الرزمة الواحدة

وهي رزمة واحدة من الوحدات وتبلغ  100,000وحدة من وحدات الصندوق
المتداولة .وتعادل سلة واحده من أصول الصندوق
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صافي قيمة أصول الصندوق

قيمة وحدة واحدة من وحدات الصندوق المتداول في وقت معين خالل أوقات

اإلسترشادية ()iNAV

التداول الرسمية في السوق .ويتم حسابها بقسمة مجموع قيمة أصول
ً
ً
مخصوما منها أية
مضافا اليها النقد المتوفر
الصندوق حسب سعر آخر تداول
أتعاب مستحقة محسوبة على أساس صافي قيمة أصول الصندوق آلخر يوم
عمل على عدد الوحدات المتداولة القائمة .يتم اإلعالن عن قيمة الوحدة
اإلسترشادية كل  15ثانية أثناء ساعات التداول عن طريق موقع مدير الصندوق
وموقع السوق المالية تداول

المؤشر االسترشادي

) MSCI USA Islamic Index (USDمؤشر "إم إس سي آي لألسهم االمريكية
المتوافقة مع المعايير الشرعية “”MSCI Islamic Index A Series

مزود المؤشر االسترشادي

إم إس سي آي MSCI

صانع السوق

البالد المالية او أي مؤسسة سوق مالية مرخص لها بالتعامل تقوم بإدخال أوامر
بيع وشراء بشكل مستمر خالل ساعات التداول لغرض توفير السيولة للوحدات
المتداولة لصندوق المؤشر المتداول

الحد األدنى لالشتراك العيني

سلة واحده من أصول الصندوق وتعادل قيمتها قيمة رزمة واحدة من الوحدات
وتبلغ  100,000وحدة من وحدات الصندوق المتداولة ،باستثناء فترة الطرح األولي
للصندوق بحيث سيكون الحد األدنى لالشتراك هو  5,000وحده من وحدات
الصندوق المتداولة ويتحمل المشترك عن طريق مدير الصندوق كافة مصاريف
التداول والتعامل المرتبطة بإصدار الوحدات وإيداعها في حساب المشترك .والتي
تبلغ  %1بحد اقصى من إجمالي قيمة مبلغ االشتراك

الحد األدنى لالشتراك النقدي

1سلة واحدة او  1مليون ريال أيهمها اعلى ،باستثناء فترة الطرح األولي للصندوق
بحيث سيكون الحد األدنى لالشتراك هو  50ألف ريال .ويتحمل المشترك نقديا
عن طريق مدير الصندوق كافة مصاريف التداول والتعامل المرتبطة بشراء السلة
وإصدار الوحدات وإيداعها في حساب المشترك والتي تبلغ  %1بحد اقصى من
إجمالي قيمة مبلغ االشتراك

االشتراك النقدي

يحق لمدير الصندوق بحسب تقديره الخاص إنشاء وحدات للصندوق مباشرة من
غير الرجوع لصانع السوق للمستثمرين الراغبين في االشتراك نقدا

قائمة مكونات المحفظة

القائمة المنشورة في موقع مدير الصندوق تحدد مواصفات سلم األسهم
وكمياتها والتي يتوقع مدير الصندوق أن يتم تسليمها له عندما يتم االشتراك
في رزمة وحدات واحدة ،أو يتم تسليمها من قبله عند استرداد رزمة وحدات واحدة
وذلك عند استالم طلب اشتراك أو استرداد عيني

عمليات السوق األولي

عمليات اصدار وإلغاء وحدات الصندوق المتداولة بواسطة مدير الصندوق ومن
خالل صانع السوق
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اإلدارة غير النشطة

هو أسلوب إدارة يقوم فيه مدير الصندوق بتتبع أوزان مكونات مؤشر معين
بهدف محاكاة أداء هذا المؤشر

صفقات أسواق النقد

هي أدوات الدين قصيرة األجل والخاضعة لتنظيم البنك المركزي السعودي (ساما)
أو لهيئة رقابية مماثلة خارج المملكة وتعتبر الوظيفة األساسية لهذه األدوات إيجاد
السيولة للشركات واألفراد والحكومات من أجل مواجهة احتياجاتها النقدية قصيرة
األجل والتي تشمل العقود المتوافقة مع الضوابط الشرعية المرابحة والمضاربة
وا لوكالة واإلجارة والمشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق

صناديق أسواق النقد

هي صناديق استثمارية ذات طرح عام والموافق عليها من قبل هيئة السوق
المالية أو هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم
مساوي على األقل لذلك المطبق على صناديق االستثمار في المملكة وتستثمر
بشكل رئيسي في صفقات أسواق النقد وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية
للصندوق

الدرجة االستثمارية

وتعني تقييما ائتمانيا يشير إلى مستوى عالي من الجدارة االئتمانية ومخاطر
ً
نسبيا بحسب وكاالت التصنيف االئتماني المختلفة ،وهي بحد أدنى
اخالل اقل
( )BAA3بحسب وكالة موديز ،و ( )-BBBبحسب وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش
للتصنيف االئتماني

عمليات المطابقة

وهي عمليات للصندوق بشكل يومي بهدف التأكد من أن أصول الصندوق تعادل
عدد الوحدات المصدر

عمليات إعادة التوازن

وهي عمليات يجريها مدير الصندوق بشكل ربعي بغرض التأكد من مطابقة
الصندوق لمكونات المؤشر وتوفر النقد الكافي في الصندوق لمواجهة
المصاريف وأي التزامات أخرى

تكاليف التعامل

يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناتجة عن صفقات وعمليات شراء
وبيع األوراق المالية حسب العموالت السائدة في األسواق والتي تدفع
للوسطاء واألسواق المالية والجهات التنظيمية

نسبة االنحراف

هي نسبة انحراف أداء الصندوق عن أداء المؤشر االسترشادي خالل فترة المقارنة
السنوية

السوق األولي

يعرف أيضا بسوق اإلصدارات الجديدة ،وهو السوق الذي يتم إصدار وحدات او
استردادها من قبل صانع السوق

السوق الثانوي

يتم شراء وبيع األوراق المالية والوحدات الصادرة في السوق األولية ،حيث يمكن
شراء وبيع أسهم مباشرة في السوق

تداول وحدات الصندوق في

يحق للمستثمرين الراغبين بشراء وبيع وحدات الصندوق التداول في السوق

السوق الثانوي

الثانوي "تداول" بناء على سعر التداول والذي يحدده السوق والذي يستخدم
قيمة الوحدات االسترشادي في السوق “ ”iNAVكسعر استرشادي
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)1

صندوق االستثمار
أ)

اسم صندوق االستثمار وفئته ونوعه :صندوق البالد إم إس سي آي المتداول لألسهم األمريكية هو
صندوق مؤشر متداول عام مفتوح ،متوافق مع معايير لجنة الرقابة الشرعية ،منظم بموجب أنظمة
ولوائح هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

ب)

تاريخ إصدار شروط وأحكام صندوق االستثمار1443/05/04 :هـ الموافق 2021/12/8م .وآخر تحديث:
1443/09/03هـ الموافق 2022/04/04م.

ج)

تاريخ موافقة الهيئة على طرح وحدات صندوق االستثمار1443/05/04 :هـ الموافق  2021/12/8م.

د)

مدة صندوق االستثمار ،وتاريخ استحقاق الصندوق :لن يكون هناك مدة محددة لعمل الصندوق وال
تاريخ الستحقاق الصندوق.

)2

النظام المطبق:

صندوق البالد إم إس سي آي المتداول لألسهم األمريكية ومـدير الصـندوق خاضـعان لنظـام السـوق الماليـة
ولوائحـه التنفيذية واألنظمة واللوائح االخرى ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية.
)3

سياسات االستثمار وممارساته:
أ)

األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار :يسعى الصندوق الى تحقيق نمو ومكاسب رأسمالية على
المدى الطويل من خالل اإلدارة غير النشطة لسلة من األسهم االمريكية المتوافقة مع معايير لجنة
الرقابة الشرعية والمدرجة في السوق األمريكي ،بغرض السعي إلى تحقيق مستوى أداء يحاكي أداء
المؤشر االسترشادي قبل احتساب أي توزيعات أو رسوم أو مصاريف.

ب) نوع (أنواع) األوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي :سيستثمر الصندوق
في األسهم المتوافقة مع معايير لجنة الرقابة الشرعية لمدير الصندوق والمدرجة والمتداولة في
األسواق االمريكية ضمن أسهم الشركات في محفظة المؤشر االسترشادي .وألغراض إدارة السيولة
والوفاء بالتزامات الصندوق الدورية ،قد يستثمر مدير الصندوق النقد المتوفر لديه في صفقات أسواق
النقد وصناديق أسواق النقد المتوافقة مع معايير لجنة الرقابة الشرعية وفق تقدير مدير الصندوق وفي
إطار أهداف الصندوق االستثمارية.
ج)

أي سياســـة لتركيـــز االســـتثمار في أوراق ماليـــة معنيـــة ،أو في صـــناعة أو مجموعـــة من القطاعات ،أو
في بلد معين أو منطقة جغرافية معينـة ،علـى أن تشتمل علـى الحـد األدنـى واألقصى لتلك األوراق
المالية :سيستثمر الصندوق  %95على األقل من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات
المتوافقة مع معايير لجنة الرقابة الشرعية لمدير الصندوق والمدرجة والمتداولة في األسواق المالية
االمريكية .ألغراض السيولة ،سيستثمر الصندوق بحد أقصى  %5من صافي قيمة أصول الصندوق

12

في صفقات أسواق النقد ذات درجة استثمارية والمبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي
السعودي أو لجهة رقابية مماثلة للبنك المركزي خارج المملكة ،وصناديق أسواق النقد المرخصة من هيئة
السوق المالية أو جهة رقابية مماثلة للهيئة والمطروحة طرحا عاما والمتوافقة مع معايير لجنة الرقابة
الشرعية بما فيها تلك الصناديق التي يديرها مدير الصندوق وذلك لسداد أي مصاريف أو التزامات مالية
على الصندوق .وسيسعى الصندوق إلى تحقيق نسبة انحراف منخفضة (بحد أقصى  2%سنويا) بين
أداء الصندوق وأداء المؤشـر ،وال يوجـد هنـاك ضمانـات مـن أن مديـر الصنـدوق يسـتطيع مطابقـة أداء
المؤشـر.
د)

جدول يوضح نسبة االستثمار في كل مجال استثماري بحده األدنى واألعلى:
نوع االستثمار

األسهم االمريكية المتوافقة مع معايير لجنة
الرقابة الشريعة
النقد ،صفقات أسواق النقد وصناديق أسواق
النقد المتوافقة مع معايير لجنة الرقابة الشريعة

ه)

الحد األدنى

الحد األعلى

%95

%100

%0

%5

أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته :سيستثمر الصندوق
في كل من األسواق المالية االمريكية واألسواق المالية السعودية.

و)

اإلفصاح عما إذا كان مدير الصندوق ينوي االستثمار في وحدات صندوق االستثمار :ألغراض السيولة،
قد يتم االستثمار في وحدات الصندوق نفسه.

ز)

أنواع المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغـرض اتخـاذ قراراته
االستثمارية لصندوق االستثمار :سوف يقوم مدير الصندوق باالستثمار في مكونات المؤشر كما هي
موزعه في المؤشر ،مع األخذ بعين االعتبار أن أسلوب إدارة الصندوق غير نشطة لكي يتماشى أداء
الصندوق مع أداء المؤشر االسترشادي وحتى في حالة انخفاض السوق لن يقوم مدير الصندوق بتغيير
أسلوبه أو إدارته.

ح)

أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق :لن يقوم مدير الصندوق
باالستثمار في أي ورقة مالية غير التي تم ذكرها في شروط وأحكام الصندوق.

ط)

أي قيـد آخر علـى نـوع (أنـواع) األوراق الماليـة أو األصـول األخـرى الـتي يمكـن للصـندوق االستثمار فيها:
لن يستثمر مدير الصندوق في أي أوراق مالية ال تتوافق مع معايير لجنة الرقابة الشرعية ،ويلتزم مدير
الصندوق بقيود االستثمار الواردة في الئحة صناديق االستثمار حيثما ينطبق على نوع الصندوق.
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ي)

الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق اسـتثمار يديرها ذلك
المدير أو مدراء صناديق آخرون :لن تتجاوز نسبة استثمار الصندوق في أي صندوق استثماري آخر ،سواء
كان مدار من قبل مدير الصندوق أو مديرون آخرون  5%من قيمة صافي أصول الصندوق .حيث سيتم
تطبيق رسوم إدارة عند االستثمار في صندوق استثماري مدار من قبل مدير الصندوق أو مدراء آخرون.

ك)

صالحيات صـندو ق االسـتثمار في اإلقـراض واالقـتراض ،وسياسـة مـدير الصـندوق بشـأن ممارســة
صــالحيات اإلقــراض واالقــتراض ،وبيــان سياســته فيمــا يتعلــق بــرهن أصــول الصندوق :ال يحق
للصندوق االقتراض ،وال يجوز لمدير الصندوق رهن أصول الصندوق.

ل)

اإلفصاح عن الحد األعلى للتع امل مع أي طرف نظير :سيلتزم مدير الصندوق بالقيود التي تفرضها
الئحة صناديق االستثمار ،حيثما ينطبق على نوع الصندوق.

م)

بيان سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق :سوف يقوم مدير الصندوق تطبيق السياسات
الداخلية للمخاطر والتي تتماشى مع طبيعة الصندوق ،وذلك عن طريق اإلدارة الغير نشطة والتي
تحقق أهداف الصندوق المشار اليها في شروط وأحكام الصندوق ،ويشمل ذلك بذل مدير الصندوق
الجهد الالزم للتأكد من :عدم تحمل الصندوق أي مخاطرة استثمارية غير متناسبة مع طبيعة الصندوق
مع عدم اإلخالل بأهداف االستثمار وسياساته المذكورة .كما يقدم قسم إدارة المخاطر لمجلس إدارة
ً
ً
مناقشا فيه المخاطر المتعلقة
تقريرا للمجلس،
الصندوق في حال حدوث أي حوادث أو وقائع
بالصندوق ،وبناء عليه يتم تقدير هذه المخاطر واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق مصلحة مالكي الوحدات
يما يتماشى مع األنظمة واللوائح المطبقة واهداف الصندوق االستثمارية وطبيعته.

ن)

ذكر المؤشر االسترشـادي ،باإلضـافة إلى معلومـات عـن الجهة المـزودة للمؤشـر ،واألسـس والمنهجية
المتبعة لحساب المؤشر:
•

المؤشر االسترشادي MSCI USA Islamic Index (USD) :مؤشر "إم إس سي آي لألسهم االمريكية
المتوافقة مع المعايير الشرعية ” .“MSCI Islamic Index A Seriesوهو مؤشر يتبع مبادئ
االستثمار المتوافقة مع المعايير الشرعية في القطاعات المختلفة في السوق االمريكية .ويعكس
أداء القطاعات الكبيرة والمتوسطة المدرجة في السوق األمريكية والمتوافقة مع المعايير
الشرعية .يطبق المؤشر ،الذي يضم  100شركة تقريبا – كما في تاريخ الشروط واالحكام – سياسات
بناء على نوعين من المعايير:
الستبعاد األوراق المالية غير المتوافقة مع المعايير الشرعية
ً
األنشطة األساسية للشركات والنسب المالية المشتقة من إجمالي األصول.

•

الجهة المـزودة للمؤشـر" :إم إس سي آي" يمكن للمستثمرين متابعة أداء المؤشر على الموقع
االلكتروني الخاص بمدير الصندوق  www.albilad-capital.comويتم تزويد خدمة المؤشر وبياناته
عن طريق www.msci.com
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•

األسس والمنهجية المتبعة لحساب المؤشر :تتبع منهجية مؤشرات "إم إس سي آي" اإلسالمية
العالمية مبادئ االستثمار الشرعي وال تسمح باالستثمار في الشركات التي تنشط بشكل مباشر
أو تجني أكثر من  ٪ 5من إيراداتها من أنشطة األعمال المحرمة مثل الكحول والتبغ والمنتجات
المرتبطة بلحم الخنزير والتمويل التقليدي أو الدفاع واألسلحة أو القمار وغير ذلك من األنشطة
المحرمة .باإلضافة إلى ذلك ،ال تسمح مؤشرات "إم إس سي آي" اإلسالمية العالمية باالستثمار
كبيرا من الفوائد أو الشركات التي لديها مستوى ديون غير شرعية
دخال
في الشركات التي تجني
ً
ً
مرتفع.

•

كما تستخدم "إم إس سي آي" ثالث نسب مالية لفحص مثل هذه الشركات )1 :إجمالي الدين
على إجمالي األصول )2 .مجم وع النقد واألوراق المالية ذات العوائد غير الشرعية على إجمالي
األصول؛  )3مجموع النقد وذمم الشركة على إجمالي األصول .على أال تتجاوز أي من هذه النسب
.٪33.33

•

جزءا من إجمالي دخلها من عوائد الفوائد و  /أو من األنشطة المحظورة،
إذا كانت الشركة تستمد ً
فتنص مبادئ ا الستثمار المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية على وجوب خصم هذه النسبة من
األرباح الموزعة ،وسوف يكون التخلص من العائد المحرم من قبل مدير الصندوق بشكل دوري
وسيتم اإلعالن عنها في التقارير الدورية للصندوق.

•

يتم تضمين األوراق المالية في مؤشرات إم إس سي آي اإلسالمية عن طريق وزن القيمة
المصدر بنسبة  %5بشكل
السوقية الحرة المعدلة ،ومع ذلك يتم تطبيق حد أقصى على مستوى ُ
أوال وزن مكونات مؤشر
مستقل على كل مؤشر من مؤشرات إم إس سي آي اإلسالمية .يتم ً
” “MSCI Islamic Index A Seriesعن طريق القيمة السوقية الحرة المعدلة ،وبعد ذلك يتم تطبيق
المصدر من أجل تخفيف مخاطر التركيز .يتم توزيع الوزن الزائد لهؤالء
حد أعلى على مستوى ُ
المصدرين على باقي المكونات بما يتناسب مع القيمة السوقية الحرة .يتم تطبيق الحد األقصى
ُ
المصدر في كل فترة يتم فيها مراجعة المؤشر كما هو موضح في األسفل:
على مستوى ُ
المصدرين في مؤشر ” “MSCI Islamic Index A Seriesالقائم
 .1سيتم وضع حد أقصى على ُ
على المؤشر األساسي واسع النطاق بنسبة .%5
المصدرين في مؤشر ” “MSCI Islamic Index A Seriesالقائم
 .2سيتم وضع حد أقصى على ُ
على المؤشر األساسي ضيق النطاق بحد الوزن األعلى في المؤشر األساسي.

•

إم إس سي آي تعرف المؤشرات األساسية بأنها النسخة غير اإلسالمية من هذه المؤشرات (مثل
المؤشر األساسي  MSCI ACWIلمؤشر  .)MSCI ACWI Islamic M‐Series Indexالمؤشرات
األساسية واسعة النطاق هي المؤشرات األساسية التي يكون فيها وزن القيمة السوقية األعلى
في المؤشر أقل من او يساوي  .%10بينما المؤشرات األساسية ضيقة النطاق هي المؤشرات
األساسية التي يكون فيها وزن القيمة السوقية األعلى في المؤشر أعلى من .%10

•

المصدر الشكلية للمؤشر اعتبارا من التاريخ الفعال،
يرجى مالحظة أنه يتم وضع الحد األقصى لوزن ُ
ً
اعتبارا من تاريخ إعالن مراجعة المؤشر.
بناء على أسعار اإلغالق
ً
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•

المصدر قد خالف الحد األقصى نتيجة لتحركات أسعار السوق أو
في الحاالت التي يكون فيها وزن ُ
أحداث الشركات بين تاريخ اإلعالن وتاريخ السريان ،ال يتم تطبيق الحد األقصى مرة أخرى .وبالمثل
المصدر قد خالف الحد األقصى نتيجة لتحركات أسعار السوق أو أحداث الشركات
حتى إذا كان وزن ُ
في الفترة التي تكون بين مراجعة المؤشر ،ال يتم تطبيق الحد األقصى.

•

طريقة احتساب أداء المؤشر :مؤشرات أم إس سي آي لألسعار تقيس أداء أسعار السوق
يوميا ،وبالنسبة للبعض منها ،يتم حسابها على
لمجموعة مختارة من األوراق المالية .يتم حسابها
ً
أساس الوقت الفعلي .وذلك عن طريق حساب العائد الموزون للقيمة السوقية لجميع المكونات
المدرجة في المؤشر.

•

مستوى مؤشر األسعا ر :كمبدأ عام ،يتم الحصول على مستوى المؤشر لليوم من خالل تطبيق
التغيير في أداء السوق إلى مستوى مؤشر الفترة السابقة" :مستوى مؤشر األسعار (ت) =
مستوى مؤشر األسعار (ت  * ) 1-القيمة السوقية المعدلة للمؤشر  /القيمة السوقية المبدئية
للمؤشر (ت)"

)4

س)

الهدف من استخدام عقود المشتقات ان وجدت :ال ينطبق.

ع)

أي إعفاءات توافق عليها هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار :ال يوجد.

المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق:
أ)

من المرجح أن يتعرض صـندوق االستثمار لتقلبات مرتفعة بسبب تكوين استثماراته

ب) إن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال يعد مؤشرا على أداء الصندوق في
المستقبل.
ج)

مماثال لألداء السابق.
إن الصندوق ال يضمن لمالكي الوحدات أن أداءه المطلق سوف يتكرر أو يكون
ً

د)

إن االستثمار في صندوق االستثمار ال يعد ايداعا لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع األوراق المالية أو
تابع لصندوق االستثمار

ه)

إن المستثمرون معرضون لمخاطر خسارة األموال عند االستثمار في الصندوق.

و)

قائمة المخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في صندوق االستثمار ،والمخاطر المعرض لها
صندوق االستثمار وأي ظروف من المحتمل أن توثر في صافي قيمة أصول الصندوق وعائداته:
 .1مخاطر إعادة االستثمار :وهي المخاطر الناجمة عن إعادة مدير الصندوق الستثمار األرباح الموزعة
والرأسمالية الناتجة عن استثمارات الصندوق ،وعليه فإن مبالغ األرباح قد ال يتم استثمارها باألسعار
ً
سلبا على اداء
ابتداء وبالتالي ارتفاع تكلفة الشراء لألصل مما يؤثر
التي تم شراء األصول بها
ً
الصندوق وسعر الوحدة.
 .2مخاطر إنشاء وحدات مقابل نقد :قد يقبل مدير الصندوق إصدار وحدات مقابل نقد والذي بدوره
يعرض طالب الشراء الى رسوم إضافية على سبيل المثال وليس الحصر ،رسوم التداول ورسوم
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اإلصدار والتحويل ،وقد تنخفض او ترتفع قيمة أصول الصندوق والذي بدوره قد يؤثر سلبا على
عدد او قيمة الوحدات المصدرة مقابل االشتراك النقدي.
 .3مخاطر التداول في أسواق مالية دولية :قد ينطوي االستثمار في أسواق مالية دولية على مخاطر
إضافية تتعلق بتلك األسواق او الدول من الناحية االقتصادية والسياسية والنظامية او ظروف
السوق لذلك فإن التقلبات االقتصادية ممكن أن تؤثر سلبا على اداء الصندوق وسعر الوحدة.
 .4مخاطر اختالف أوقات تداول أصول الصندوق (السوق األمريكي) :يعمل السوق السعودي من
ً
مساء
مساء ،بينما يعمل السوق األمريكي من الساعة 4:30
صباحا إلى الساعة 3:00
الساعة 10:00
ً
ً
مساء .بالتالي ممكن للوحدات المدرجة بالسوق ان تتداول بقيمة اعلى او اقل
إلى الساعة 11:00
ً
من صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة االسترشادية ،نظرا لظروف خارجة عن سيطرة مدير
ً
سلبا
الصندوق او ألن السوق األمريكي يعمل بأوقات مختلفة عن السوق السعودي ،مما يؤثر
على حساب صافي قيمة أصول الصندوق و/أو سعر االغالق و/أو على اداء الصندوق وقيمة
أصول الصندوق للوحدة الواحدة.
 .5مخاطر اختالف أيام التداول األسبوعية :يعمل السوق السعودي من يوم األحد إلى يوم الخميس،
بينما يعمل السوق األمريكي من يوم االثنين إلى يوم الجمعة .وبالتالي األوراق المالية و  /أو
األصول األخرى التي يحتفظ بها الصندوق تتداول في األسواق األمريكية التي قد تكون مغلقة
في حين أن السوق السعودي التي تتداول فيه وحدات الصندوق مفتوح او العكس ،من المحتمل
أن يكون هناك انحراف بين سعر الوحدة الرسمي وسعر التداول للوحدات مقارنة بي صافي قيمة
الوحدة الواحدة  . NAVهذه االنحرافات قد ينتج عنها اختالف بين سعر التداول وسعر صافي قيمة
أصول الصندوق للوحدة ( )NAVقد ال تعكس بالضرورة التغيرات لصافي قيمة الوحدات وهذا قد
يؤدي إلى تداول وحدات الصندوق بقيمة اعلى او اقل من صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة
(.)NAV
 .6مخاطر األعياد واإلجازات الرسمية :أن األوراق المالية و  /أو األصول األخرى التي يحتفظ بها
الصندوق تتداول في األسواق األمريكية التي قد تكون مغلقة في حين أن السوق السعودي التي
تتداول فيه وحدات الصندوق مفتوح او العكس ،كما في حاالت األعياد واإلجازات الوطنية ،من
المحتمل أن يكون هناك انحراف بين سعر الوحدة الرسمي وسعر التداول للوحدات مقارنة بي
صافي قيمة الوحدة الواحدة  .NAVهذه االنحرافات قد ينتج عنها اختالف بين سعر التداول وسعر
صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة ( )NAVقد ال تعكس بالضرورة التغيرات لصافي قيمة
الوحدات وهذا قد يؤدي إلى تداول وحدات الصندوق بقيمة اعلى او اقل من صافي قيمة أصول
الصندوق للوحدة (.)NAV
 .7مخاطر اختالف نسبة التذبذب السعري بين األسواق :ان تذبذب أسعار األوراق المالية و  /أو األصول
التي يحتفظ بها الصندوق غير محددة بنطاق تذبذب سعري كما هو الحال في السوق السعودي
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المحدودة بعشرة بالمائة ( )%10 -/+بالزيادة او النقصان ،وعليه فإن سعر الوحدة قد يرتفع او
ينخفض ألكثر من نسبة التذبذب اليومي المسموح بها في السوق السعودي لسعر تداول
الصندوق ،وعليه قد ال يعكس سعر التداول قيمة الوحدة الواحدة  NAVالحقيقي في السوق وهذا
قد يؤدي إلى تداول وحدات الصندوق بقيمة اعلى او اقل من صافي قيمة أصول الصندوق
للوحدة (.)NAV
 .8مخاط ر تقييم أصول الصندوق :يتم تقييم مكونات محفظة الصندوق بناء على آخر اقفال للسوق
األمريكي ،وعليه فأن سعر الوحدة االسترشادية المعلن في السوق سيعكس أسعار اغالق اليوم
السابق للسوق ،والذي قد يكون مختلفا عن سعر تداول الوحدة.
 .9مخاطر أسعار الصرف :يتداول الصندوق بع ملة الريال السعودي بينما اغلب استثمارات الصندوق
ستكون مقومة بعملة الدوالر األمريكي ،وبالتالي سوف يخضع لمخاطر العمالت .يؤدي انخفاض
الدوالر األمريكي إلى انخفاض قيمة استثمارات الصندوق مقابل الريال السعودي الذي سيؤثر
بشكل سلبي على سعر وحدات الصندوق مما يؤثر سل ًبا على اداء الصندوق وسعر الوحدة.
 .10مخاطر تركز االستثمارات :إن طبيعة استراتيجية الصندوق هي محاكاة اوزان المؤشر والتي ينتج
عنها تركز استثمارات الصندوق في قطاع جغرافي معين وضمن اقتصاد واحد وهو االقتصاد
األمريكي وعملة واحدة وهي الدوالر األمريكي وما ينتج عنها من تقلبات في هذه العوامل التي
ستؤثر على استثمارات الصندوق وبالتالي ستؤثر في صافي قيمة أصول الصندوق وسعر
الوحدة
 .11مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق :يعتمد نجاح استثمار أصول الصندوق بدرجة كبيرة
على مهارات وخبرات الموظفين المهنيين العاملين لدى مدير الصندوق ،وبالتالي تتأثر عوائد
الصندوق سلبا نتيجة لتغير القائمين على إدارة الصندوق.
 .12مخاطر التسويات التي يقوم بها أمين الحفظ :يكون أمين الحفظ وأمين الحفظ من الباطن معرضا
الرتكاب االخطاء أو التأخر عند اجرائه لعمليات تسويات الصندوق نظرا الختالف أوقات العمل بين
أمين الح فظ المحلي وامين الحفظ من الباطن مما قد يؤثر سلبا على نسبة السيولة في الصندوق
والذي يسبب انخفاض في عوائد الصندوق.
 .13المخاطر السياسية والقانونية :تتمثل بحاالت عدم االستقرار السياسي أو صدور تشريعات أو
ً
سلبا على
قوانين جديدة أو إحداث تغييرات في التشريعات أو القوانين الحالية مما سيؤثر
استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.
 .14مخاطر السوق المالية :يستثمر الصندوق بشكل أساسي في األسهم األمريكية المدرجة والمتداولة
في السوق األمريكي (وغيرها من األدوات  -النقد وصفقات أسواق النقد وصناديق أسواق النقد
كما ذكر في الفقرة رقم  3سياسات ا الستثمار وممارساته الفقرة ب) ،وتتمثل مخاطر السوق في
انخفاض قيمة السوق الذي سيستثمر فيها الصندوق ،بما في ذلك إمكانية انخفاض السوق بشكل
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حاد وغير متوقع .وإن مخاطر االختيار هي المخاطر التي يكون فيها أداء األوراق المالية التي اختارها
مدير الصندوق أدنى أو اقل من أداء السوق أو أدنى من أداء المؤشرات ذات الصلة أو أقل من
أداء األوراق المالية التي اختارتها صناديق أخرى ذات أهداف استثمارية واستراتيجيات استثمار مماثلة
ً
سلبا على أداء الصندوق وصافي قيمة أصوله وسعر الوحدة.
وهو ما قد يؤثر
 .15المخاطر االقتصادية :ترتبط األسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق بالوضع االقتصادي العام
الذي يؤثر في ربحية الشركات وفي مستوى التضخم ومعدالت الفائدة والبطالة ،لذلك فإن
التقلبات االقتصادية ممكن أن تؤثر سلبا على اداء الصندوق.
 .16مخاطر الكوارث الطبيعية :إن البراكين ،الزالزل ،األعاصير والفيضانات وغيرها من الظواهر الطبيعية
التي قد تسبب دمار كبير للممتلكات ال يمكن السيطرة عليها ،وتؤثر بشكل سلبي على أداء كافة
القطاعات االقتصادية واالستثمارية وبالتالي تؤثر على أداء الصندوق مما سيأثر سلبا على
استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.
 .17مخاطــر صانع السوق :هي المخاطـر المحتملة والناتجة عــن المهام التي يقوم بها صانع السوق بما
فيها تقديم السيولة الالزمة للتداوالت اليومية باإلضافة إلى تسعير وحـدات الصنـدوق بمـا يقـارب
قيمة الوحدة االسترشادية .إن عــدم قيام مدير الصندوق بواحدة أو أكثر مــن مهامــه بطريقــة
صحيحــة أو فــي حال نفــاد مخزون الوحدات المخصصة لصانــع السوق قد يؤثـر على توفر السيولة
ً
ً
هبوطا.
صعودا او
الالزمة للتداول ومنه على سعر تداول الوحدات
 .18مخاطر التسعير من صانع السوق :هي المخاطر المتعلقة بالفروقات بين سعر الوحدة االسترشادية
واالسعار التي يستطيع ان يقدمها صانع السوق حيث انه قد تختلف عن سعر الوحدة االسترشادية
وال يوجد ضمان على المحافظة على هامش ضيق بين السعرين ،والذي بدوره قد يؤثر على تكاليف
شراء أو بيع الوحدات في السوق.
 .19مخاطر تركز عمليات إنشاء واسترداد الرزم مع صانع سوق واحد :الجهات المرخص لها فقط كصانع
السوق هي المسموح لها بعمليات إنشاء واسترداد الرزم ،وحينما يكون للصندوق صانع سوق
واحد فقد يواجه الصندوق مخاطر خروج صانع السوق من العمل أو عدم قدرته من إنشاء أو استرداد
الرزم وعدم وجود صانع سوق آخر يحل مكانه ،وهذا قد يؤدي إلى تداول وحدات الصندوق بقيمة
أعلى أو أقل من صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة (.)NAV
 .20مخاطـر اإلدارة غير النشطة :يتبع الصندوق أسلوب اإلدارة غير النشطة وذلك بمتابعة أداء مؤشر
محدد .مما قد يترتب على ذلك إمكانية احتفـاظ الصندوق بمكون أو أكثر من مكونات المؤشر بغض
النظر عـن التغير فـي ظروف األسواق أو في جدوى االستثمار فـي تلك المكونات مما سينعكس
سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
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 .21مخاطر انخفـاض معامل االرتباط :عوائـد الصنـدوق قـد ال تتطابـق مـع عوائـد المؤشـر بسـبب تعـرض
الصنـدوق لعـدد مـن مصاريـف التشـغيل غيـر قابلـة للتطبيـق فـي حالـة المؤشـر وقـد يتحمـل
الصنـدوق بعـض مصاريـف العمليـات فـي حالتـي البيـع والشـراء عنـد إجـراء عمليـات إعـادة التـوازن
لكـي تعكـس التغييـرات التـي تحـدث فـي محف ظـة المؤشـر ،وقـد ال تكـون اسـتثمارات الصنـدوق
بالكامـل فـي األسهم االمريكية بسـبب التدفقـات النقديـة أو االحتياطيات النقديـة التـي يحتفـظ بهـا
الصنـدوق مواجهـة أي مصاريـف أو التزامـات.
 .22مخاطر المعايير الشرعية :تتمثل هذه المخاطر فـي تركز استثمارات الصندوق في أصول محددة
والتي تتوافق مع المعايير الشرعية للصندوق ،باإلضافة إلى أنها من الممكن أن تحد من الفرص
االستثمارية المتاحة لمدير الصندوق لالستثمار بها ،وكذلك قد تشمل المخاطر خروج بعض هذه
األصول عن المعايير الشرعية للصندوق مما يتوجب بالتالي التخلص منها بأسعار قد تكون غير
ً
سلبا على قيمة صافي أصول الصندوق.
مالئمة مما قد يؤثـر
 .23المخاطر التقنية :وهي المخاطر الناجمة عن األعمال المرتبطة باالستخدام والتشغيل والمشاركة
والتأثير وتبني تكنولوجيا المعلومات لدى أي جهة ذات صلة بالصندوق .حيث يعتمد مدير الصندوق
وأمين الحفظ وصان ع السوق على سبيل المثال ال الحصر ،على استخدام التقنية في إدارة عمليات
الصندوق وحفظ أصوله ،إال أن األنظمة التقنية وأنظمة المعلومات المختلفة لديه ممكن أن تتعرض
لفيروسات او لعمليات اختراق أو تعطل جزئي أو كلي بشكل مفاجئ بالرغم من االحتياطات األمنية
العالية الم توفرة ،األمر الذي يحد من إمكانية إدارة شؤون الصندوق او إدارة أصوله بشكل فعال
ً
سلبا على أداء الصندوق أو يؤدي إلى انخفاض أسعار
وآمن ،ومن الممكن أن يؤثر حدوث ذلك
وحدات الصندوق.
 .24مخاطر تضارب المصالح :يتحمل مدير الصندوق مسؤولية تسيير كافة األمور المتعلقة بالصندوق
بما يضمن مراعاة مصلحة مالكي الوحدات ،والتصرف بحسن نية ونزاهة وبذل العناية الالزمة في
إدارة الصندوق .ولكن قد يرتبط عمل مدراء أو مسئولو أو موظفو مدير الصندوق بنشاطات و/أو
معامالت ذات عالقة ،بالنيابة عن صناديق و/أو عمالء آخرين ،ممن قد تتضارب مصالحهم مع
ً
سلبا على أداء الصندوق أو يؤدي
أهداف الصندوق واستثماراته ومن الممكن أن يؤثر حدوث ذلك
إلى انخفاض أسعار وحدات الصندوق.
 .25مخاطر تعليق التداول :قد يؤدي تعليق التداول في السوق ككل أو مجموعة من األوراق المالية إلى
مخاطر عدم توفر وضياع عدد من الفرص االستثمارية الناتج عن عدم المقدرة على البيع أو الشراء،
مما يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.
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 .26مخاطر االئتمان والطرف النظير :مخاطر التغيير في األوضاع المالية لألطراف المتعاقد معها نتيجة
لتغيرات في اإلدارة أو الطلب أو المنتجات والخدمات مما قد يؤدي إلى عدم وفائها بااللتزامات أو
العقود المتفق عليها ،وبالتالي إلى انخفاض في أسعار الوحدات.
 .27مخاطر االستثمار في صناديق أخرى :من الممكن أن تتعرض الصناديق األخرى التي قد يستهدف
بناء على
الصندوق االستثمار بها إلى مخاطر مماثلة لتلك الواردة في هذه الفقرة أو أشد خطورة ً
طبيعتها والذي يؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
 .28المخاطر الضريبية وضريبة القيمة المضافة والزكاة :قد يؤدي االستثمار في الصندوق الى تحمل
ضرائب اضافية تفرضها السلطات ذات الصالحية ،على سبيل المثال ال الحصر ،ضريبة القيمة
المضافة او ضريبة األرباح الرأسمالية على توزيعات أرباح أسهم الشركات االمريكية ،بعضها قد
ينطبق على الصندوق واستثماراته والبعض االخر قد ينطبق على المستثمر .إذا تم خصم الزكاة أو
فرض ضريبة على الصندوق فسوف تنخفض أصول الصندوق مما سوف يؤثر سلبا على أداء
الصندوق وسعر وحدة الصندوق.
 .29مخاطر السيولة :قد تكون السيولة االستثمارية في بعض الفترات متدنية مما قد يزيد من صعوبة
اعادة توازن مكونات السلة عند بيع او شراء سلة الصندوق .كما أن سيولة السوق المنخفضة قد
ً
سلبا على األسعار السوقية الستثمارات الصندوق والذي قد يعكس سلبا على فيمة وحدات
تؤثر
الصندوق.
 .30مخاطر تطهير اإليرادات المحرمة :في حال وجود إيرادات محرمة في األنشطة التي جرى االستثمار
فيها ،فإن مدير الصندوق يتولى التخلص من اإليراد المحرم حسب ما تقرره لجنة الرقابة الشرعية
ً
سالبا على حجم أصول الصندوق وأدائه وسعر الوحدة.
للصندوق وهذا قد يؤثر

)5

آلية تقييم المخاطر:

يقـر مديـر الصنـدوق بوجـود آليـة داخليـة لتقويـم المخاطـر المتعلقـة بأصـول الصنـدوق ،كما يقوم مديـر الصندوق
بشـكل دوري بمراجعـة تدفـق االستثمارات مقارنـة مـع مؤشـر الصنـدوق ،مـع مراعـاة أن ذلـك ال يخفـف مـن درجـة
مخاطـر الصنـدوق ،إنمـا كوسـيلة يقـوم بهـا مديـر الصنـدوق لتقييـم المخاطـر الخاصـة باسـتثمارات الصنـدوق.
)6

الفئة المستهدفة لالستثمار في الصندوق:

يســتهدف الصنــدوق المســتثمرين األفراد واالعتبارين والجهــات الحكوميــة الراغبيــن باالستثمار بشكل غير نشط
في األسهم االمريكية ،والذيـن تنطبـق عليهــم شــروط المالئمة لالستثمار فــي هــذا الصنــدوق ،مــع مراعــاة
أهــداف الصنــدوق االستثمارية والمخاطــر المرتبطـة باالستثمار فـي الصنـدوق ،والتـي يتعيـن لـكل مسـتثمر
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محتمـل دراسـتها بعنايـة وفهمهـا قبـل اتخـاذ أي قـرار فيمـا يتعلـق باالستثمار فـي الصنـدوق ،وينصـح األخذ
بمشـورة مستشـار مهنـي مرخـص فـي حـال تعـذر فهـم وتقييـم مـدى مالئمة االستثمار فـي الصنـدوق.
)7

قيود /حدود االستثمار:

سـيلتزم مديـر الصنـدوق خـالل إدارتـه للصنـدوق بالقيـود والحـدود التـي تفرضهـا الئحة صناديق االستثمار
واألنظمة وا لتعليمـات ذات العالقة الصـادرة عـن هيئـة السـوق الماليـة وشـروط وأحـكام الصندوق حيثما ينطبق
على نوع الصندوق.
)8

العملة:

عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي التي ستقوم بها استثماراته ووحداته والتي سوف تكون غالبا مقومة
بالدوالر األمريكي .يتحمل مالك الوحدات بمخا طر تذبذب سعر الصرف لتلك العمالت عند االستثمار وشراء
الوحدات.
)9

مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:
أ)

بيان تفاصيل جميع المدفوعات من أصول صندوق االستثمار ،وطريقة احتسابها :سوف يتحمل
الصندوق جميع الرسوم والمدفوعات المذكورة أدناه وهي كالتالي:
•

رسوم إدارة الصندوق :يتقاضى مدير الصندوق رسوم إدارة سنوية تبلغ  %0.75من صافي قيمة
أصول الصندوق تحسب في كل يوم تقويم وتخصم بشكل شهري .والتي تشمل المصاريف
التالية:
 .1رسوم أمين الحفظ :يتقاضى أمين الحفظ أتعاب حفظ سنوية تبلغ  %0.05من صافي
قيمة أصول الصندوق لألوراق المالية المدرجة والغير المدرجة ووحدات صناديق االستثمار.
بينما يتقاضى  %0.03من صافي قيمة أصول الصندوق لصفقات أسواق النقد ،تحسب
في كل يوم تقويم وتخصم بشكل شهري.
 .2رسوم مراجع الحسابات :يتقاضى مراجع الحسابات أتعاب سنوية مقدارها  30,000ريال
سعودي.
 .3رسوم مركز إيداع :يدفع لمركز إيداع رسوم تبلغ  % 0.08إذا كان صافي قيمة أصول
الصندوق بحد أقصى  100مليون ريال سعودي ،و  % 0.07إذا كان صافي قيمة أصول
الصندوق أكثر من  100مليون ريال سعودي إلى  200مليون ريال سعودي ،و  % 0.06إذا
كان صافي قيمة أصول الصندوق أكثر من  200مليون ريال سعودي.
ً
سنويا.
 .4الرسوم الرقابية لهيئة السوق المالية 7,500 :ريال سعودي
ً
سنويا.
 .5رسوم النشر في موقع تداول 5,000 :ريال سعودي
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 .6مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة :يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مكافأة تقدر بـ
َ
سنويا.
 4,000ريال
 .7رسوم مزود المؤشر االسترشادي % 0.06 :سنو ًيا من صافي قيمة أصول الصندوق،
ً
سنويا.
والحد األدنى الذي يجب دفعه هو  56,250ريال

•

مصاريف ورسوم التعامل (الوساطة) :مصاريف التعامل أو أية رسوم تداول أو رسوم أخرى تتعلق
بخدمات تداول األوراق المالية الخاصة بالصندوق من قبل الصندوق مباشرة بمستويات تحددها
األنظمة أو وسيط التعامل أو أمناء الحفظ في األسواق التي يقوم الصندوق بالشراء أو البيع
ً
استنادا على معدل تداول أصول الصندوق وحجم العمليات .إن زيادة
فيها .وتتفاوت تلك المبالغ
حجم التغير في مكونات المحفظة ،سيؤدي إلى زيادة مصاريف ورسوم التعامل .باإلضافة إلى
ذلك ،يتحمل الصندوق رسوم التعامل التي تفرض من الوسطاء و/أو تداول عند تداول وحدات
الصندوق.

•

مصاريف أخرى :يتم تحميل الصندوق رسوم الطباعة ونشر التقارير الدورية واجتماع مالكي الوحدات
ورسوم التحويل ما بين الحسابات البنكية أو االستثمارية للصندوق باإلضافة للضرائب أو الرسوم
إن وجدت وأية مصاريف أخرى مسموح بها نظاميا بما ال يتجاوز  %0.5من قيمة صافي أصول
ً
سنويا ،مع العلم بأنه لن يتم خصم إال الرسوم الفعلية فقط.
الصندوق

ب)

جدول يوضح جميع الرسـوم والمصـاريف ،مـع كيفيـة حسـاب مقابـل الخـدمات والعمـوالت واألتعاب،
ووقت دفعها من قبل صندوق االستثمار:
النسبة

الرسم

رسوم

مكافآت

إدارة

مجلس

الصندوق

الصندوق

(اجمالي

رسوم

)%0.75

الحفظ

المفروضة/المبلغ
أعضاء
إدارة

طريقة الحساب

تحسب في كل يوم
 4,000ريال

تقويم بشكل
تراكمي

أمين

%0.05

تحسب في كل يوم
تقويم

تكرار الدفع

تخصم وتدفع مرة
واحدة في السنة

تخصم بشكل شهري
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مراجع

رسوم
الحسابات
رسوم

مركز

إيداع

 30,000ريال

%0.08

الرسوم الرقابية
لهيئة

السوق

 7,500ريال

المالية
رسوم

النشر

في

موقع

 5,000ريال

تداول
رسوم

مزود

المؤشر
االسترشادي

%0.06

تحسب في كل يوم
تقويم

تخصم بشكل شهري

تحسب في كل يوم

تخصم وتدفع مرة

تقويم

واحدة في السنة

تحسب في كل يوم

تخصم وتدفع مرة

تقويم

واحدة في السنة

تحسب في كل يوم

تخصم وتدفع مرة

تقويم

واحدة في السنة

تحسب في كل يوم

تخصم وتدفع بشكل

تقويم

ربع سنوي

مصاريف

سوف يتحمل الصندوق كافة المصاريف المتعلقة بعمليات الشراء أو البيع إذا كانت ضمن

التعامل

استثمارات الصندوق أو أي رسوم نظامية تفرضها هيئة السوق المالية أو وسيط التعامل.
يتم تحميل الصندوق رسوم الطباعة ونشر التقارير الدورية واجتماع مالكي الوحدات ورسوم

مصاريف
أخرى

التحويل ما بين الحسابات البنكية أو االستثمارية للصندوق باإلضافة للضرائب أو الرسوم وأية
مصاريف أخرى مسموح بها نظاميا بما ال يتجاوز  %0.5من قيمة صافي أصول الصندوق
ً
سنويا .مع العلم بأنه لن يتم خصم إال الرسوم الفعلية فقط.

ج)

جدول افتراضي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق على مستوى
الصندوق ومالك الوحدة خالل عمـر الصندوق ،على أن يشمل نسبة التكاليف المتكررة وغير المتكررة:
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المصاريف الي يتم تحميلها على الصندوق بافتراض مبلغ اشتراك  100,000ريال سعودي وبافتراض حجم
الصندوق  10مليون ريال سعودي ومقسـمة إلـى مائـة ألـف وحـدة وبعائد افتراضي قبـل الرسـوم والمصاريـف
يقدر بـ :%7

النسبة

نوع الرسوم
المستثمر
المبلغ ُ

الرسوم والمصاريف

الرسوم والمصاريف

للصندوق

للمستثمر

10,000,000

100,000

مكافآت أعضاء
مجلس إدارة

%0.04

4,000

40

الصندوق
رسوم أمين
الحفظ
رسوم مراجع
الحسابات
رسوم إدارة

رسوم مركز

الصندوق

إيداع

%0.05

5,000

50

%0.30

30,000

300

%0.08

8,000

80

الرسوم الرقابية
لهيئة السوق

%0.08

7,500

80

المالية
رسوم تداول

%0.05

5,000

50

رسوم مزود
المؤشر

%0.06

6,000

60

االسترشادي
الرسوم الصافية
لمدير الصندوق

%0.09

9,000

90

مصاريف
%0.05

ورسوم

5,000

50

التعامل
%0.50

مصاريف أخرى

50,000

500

إجمالي
التكاليف

-

%1.30

129,500

1,300

المتكررة
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إجمالي
التكاليف الغير

-

-

-

-

متكررة
إجمالي عائد
االستثمار

%7

700,000

7,000

(افتراضي)
صافي قيمة
االستثمار قبل
10,570,500

احتساب

105,700

ضريبة القيمة
المضافة
ضريبة القيمة
المضافة

19,425

%15

195

صافي
االستثمار

%5.51

10,551,075

105,505

االفتراضي

د)

بيان تفاصـيل مقابـل الصـفقات المفروضـة علـى االشتراك واالسترداد ونقل الملكيـة الـتي يدفعها
مالكو الوحدات ،وطريقة احتساب ذلك المقابل :ال ينطبق

ه)

المعلومـات المتعلقـة بالتخفيضـات والعمـوالت الخاصـة وشـرح سياسـة مـدير الصندوق بشأن
التخفيضات والعموالت الخاصة :ال توجــد .وســتخضع أي عمولــة خاصــة يبرمهــا مديــر الصنــدوق إن
وجــدت لالئحة مؤسســات الســوق الماليــة ،وســيتم اإلفصاح عنهــا فــي نهايــة الســنة الماليــة
للصنــدوق.

و)

المعلومات المتعلقة بالزكاة و/أو الضريبة :يتحمل مالك الوحدات مسؤولية دفع الزكاة المستحقة علية
من قيمة الوحدات الخاصة به .أما فيما يخص ضريبة القيمة المضافة فإن أي رسوم تشمل ضريبة
القيمة المضا فة حسب الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة سوف يتحملها الصندوق ،حيث أن
مالك الوحدة ال يدفع مبالغ إضافية دورية بعد اشتراكه بالصندوق.

ز)

بيان أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق :ال يوجد أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق.

ح)

مثال افتراضي يوضح جميع الرسـوم والمصاريف ومقابـل الصـفقات الـتي ُدفعـت مـن أصـول
الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق
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نوع الرسوم

المستثمر
المبلغ ُ

الرسوم والمصاريف

الرسوم والمصاريف

للصندوق

للمستثمر

10,000,000

100,000

مكافآت
أعضاء مجلس
إدارة

4,000

40

الصندوق
رسوم أمين
الحفظ
رسوم مراجع
الحسابات

مبلغ رسوم االدارة

رسوم مركز
إيداع

5,000

30,000

8,000

50

300

80

رسوم
الرقابية لهيئة
السوق

7,500

80

المالية
رسوم تداول

5,000

50

رسوم مزود
المؤشر

6,000

60

االسترشادي
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الرسوم
الصافية
لمدير

9,000

90

الصندوق:
%0.09
مصاريف ورسوم
التعامل
مصاريف أخرى
إجمالي التكاليف
المتكررة
إجمالي التكاليف الغير
متكررة
إجمالي عائد
االستثمار

5,000

50

50,000

500

129,500

1,300

-

-

700,000

7,000

صافي قيمة
االستثمار قبل
احتساب ضريبة

10,570,500

105,700

القيمة المضافة
ضريبة القيمة
المضافة
صافي االستثمار
االفتراضي

19,425

10,551,075

195

105,505
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 )10التقييم والتسعير:
أ)

بيان مفصل عن كيفية تقييم كل أصل يملكه الصندوق:
•

ا غلب األصول التي يستثمر فيها الصندوق مقومة بعملة الدوالر األمريكي ولكن لغرض احتساب
اجمالي وصافي قيمة أصول الصندوق والوحدة سيتم تقويم جميع أصول الصندوق بعملة الريال
السعودي ،ويكــون تحديــد التقويــم بنــاء علــى جميــع األصول التــي تضمهــا المحفظــة مخصومــا
منهــا المســتحقات بالصنــدوق فــي وقــت التقويــم.

•

يتداول الصندوق بعملة الريال السعودي بينما اغلب استثمارات الصندوق ستكون مقومة بعملة
الدوالر األمريكي ،وبالتالي سوف يخضع لمخاطر العمالت .تؤدي التقلبات في سعر الصرف إلى
ارتفاعات أو انخفاضات في سعر الوحدة وقد يؤثر بشكل سلبي على سعر وحدات الصندوق مما
ً
سلبا على اداء الصندوق وسعر الوحدة.
يؤثر

•

تعتمـد طر يقـة التقويـم علـى نـوع األصل ،وقـد يعتمـد مشغل الصنـدوق علـى نظـم موثـوق فيهـا
فيمـا يتعلـق بتحديـد القيـم واألسعار وأسـعار الصـرف.

•

سيتم اتباع المبادئ اآلتية لتقويم أصول الصندوق:
 .1إذا كانــت األصول أوراقــا ماليــة مدرجــة أو متداولــة فــي أي ســوق أوراق ماليــة منظمــة
أو علــى نظــام تســعير آلــي ،فسيســتخدم ســعر اإلغالق فــي ذلــك الســوق أو النظــام.
 .2إذا كانـت األوراق الماليـة معلقـة ،فينبغـي تقويمهـا وفقـا ً آلخر سـعر قبـل التعليـق ،إال
إذا كان هنـاك دليـل قاطـع علـى أن قيمـة هـذه األوراق الماليـة قـد انخفضـت عـن السـعر
المعلـق.
 .3بالنسبة إلى صناديق االستثمار ،آخر صافي قيمة أصول منشور لكل وحدة.
 .4بالنسبة إلى الودائع ،القيمة األسمية باإلضافة إلى الفوائد/األرباح المتراكمة.
 .5أي اسـتثمار آخـر ،القيمـة العادلـة التـي يحددهـا مديـر الصنـدوق بنـاء ً علـى الطـرق والقواعـد
المفصح عنها في شروط وأحكام الصندوق ،وبعد التحقق منها من قبل مراجع الحسابات
للصندوق.

ب) بيان عدد نقاط التقييم ،وتكرارها :للصندوق نقطتي تقويم:
 .1صافي قيمة أصول الصندوق وصافي قيمة أصول الصندوق للوحدة الواحدة بنهاية اليوم (NAV):
وذلك باحتساب القيم ة اإلجمالية ألصول الصندوق على أساس أسعار اإلقفال اليومية في السوق
األمريكي والعنصر النقدي المتوفر ويخصم منها الرسوم المستحقة ويقسم الناتج على عدد الوحدات
القائمة .يتم تقويم أصول الصندوق في أيام العمل الرسمية للسوق السعودي واإلعالن يكون قبل
بداية تداول الصندوق ونهاية كل يوم تداول في السوق السعودي وعندما ال يكون ذلك اليوم يوم عمل
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للسوق السعودي فإن التقويم سيكون يوم العمل التالي للسوق السعودي .على سبيل المثال
سيعتمد تقييم أسعار الوحدات ليوم الخميس من كل اسبوع على أسعار اغالقات يوم االربعاء الذي
سبقه لسوق األسه م االمريكية ،وكمثال سيعتمد تقييم أسعار الوحدات ليوم األحد من كل اسبوع على
أسعار اغالقات يوم الجمعة (او اخر أسعار متوفرة) الذي سبقه لسوق األسهم االمريكية.
 .2صافي قيمة أصول الصندوق االسترشادية للوحدات وصافي قيمة أصول الصندوق االسترشادية
للوحدة الواحدة ( :)iNAVسوف يتم اإلعالن عنه أثناء أوقات التداول للسوق السعودي ،وتحسب صافي
قيمة أصول الصندوق االسترشادية للوحدات وصاف قيمة أصول الصندوق االسترشادية للوحدة
ً
وفقا آلخر سعر والعنصر النقدي المتوفر،
الواحدة ( )iNAVباحتساب القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق
بعد ذلك تخصم النفقات المتراكمة كما في نهاية آخر يوم عمل في السوق السعودي ويقسم الناتج
على عدد الوحدات المتداولة القائمة .صافي قيمة أصول الصندوق االسترشادية للوحدات وصافي
قيمة أصول الصندوق االسترشادية للوحدة الواحدة لن تتغير أثناء التداول في السوق السعودي بسبب
عدم تداخل ساعات العمل بين السوقين ،وإذا كان هناك تقاطع بين السوقين فسيتم تحديث صافي
قيمة أصول الصندوق االسترشادية للوحدات وصافي قيمة أصول الصندوق االسترشادية للوحدة
الواحدة ) . (iNAVعلى سبيل المثال ستعتمد قيمة أصول الصندوق االسترشادية للوحدات وصافي
قيمة أصول الصندوق االسترشادية للوحدة الواحدة ( )iNAVليوم الخميس من كل اسبوع على أسعار
اغالق الشركات ليوم االربعاء الذي سبقه لسوق األسهم األمريكية ،وسيعتمد قيمة أصول الصندوق
االسترشادية للوحدات وصافي قيمة أصول الصندوق االسترشادية للوحدة الواحدة ( )iNAVليوم األحد
من كل اسبوع على أسعار اغالقات يوم الجمعة الذي سبقه لسوق األسهم االمريكية.

يوم التقويم في السوق

اخر أسعار متوفرة من السوق

السعودي

األمريكي

الخميس

الخميس

األربعاء

األحد

األحد

الجمعة

إعالن سعر الوحدة

سوف يتم اإلعالن عن صافي قيمة أصول الصندوق االسترشادية للوحدة وصافي قيمة أصول الصندوق
للوحدة في موقع مدير الصندوق  www.albilad-capital.comوالموقع االلكتروني للسوق المالية
السعودية (تداول)  .www.tadawul.com.saكما إن المعلومات الدقيقة والمحدثة لمالكي الوحدات المسجلة
سيتم االحتفاظ بها لدى مركز إيداع األوراق المالية (إيداع).
ج)

بيان اإلجراءات التي ستُ تخذ في حالة الخطأ في التقييم أو الخطأ في التسعير:
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•

في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ،
سوف يقوم مشغل الصندوق بتوثيق ذلك.

•

سوف يقوم مشغل الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي
الوحدات السابقين عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير).

•

ً
فورا عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل ما نسبته
سوف يقوم مدير الصندوق بإبالغ الهيئة
ً
فورا في موقعه اإللكتروني والموقع
0.5%أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك
ً
وفقا للمادة  73من الئحة
اإللكتروني للسوق وفي تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق
صناديق االستثمار .

•

ً
وفقا
سوف يقدم مدير الصندوق في تقاريره لمالكي الوحدات وفي تقاريره للهيئة المطلوبة
ً
ملخصا بجميع أخطاء التقويم والتسعير
للمادة  76من الئحة صناديق االستثمار

د)

بيان تفاصيل طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد :يتم حساب
صافي قيمة أصول الصندوق وصافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة بالمعادلة التالية( :إجمالي
األصول – المستحقات – المصروفات المتراكمة)  /عدد الوحدات القائمة وقت التقويم .يتـم حسـاب
صافي قيمة أصول الصندوق اإلرشادية لـكل وحـدة فـي الصنـدوق(( :إجمالـي األصول – المسـتحقات
– المصروفـات المتراكمـة)  /عـدد الوحـدات القائمـة وقـت التقويـم) عنـد نقطـة التقويـم خالل سـاعات
التـداول.

ه)

مكان ووقت نشر سعر الوحدة ،وتكرارها :ســيتم االعالن عــن صافي قيمة أصول الصندوق اإلرشادية
للوحدات وصافي قيمة أصول الصندوق للوحــدة الواحدة أثنــاء أوقــات التــداول للسوق السعودية.
صافي قيمة أصول الصندوق االسترشادية للوحدة لن تتغير أثناء التداول بسبب عدم تداخل ساعات
العمل بين السوقين ،وإذا كان هناك تقاطع بين السوقين فسيتم تحديث صافي قيمة أصول
الصندوق اإلرشادية للوحدة .يتوجب على مـدير الصــند وق أن يحسـب بانتظـام إجمـالي صافي قيمة
أصول الصندوق االسترشــادية لوحدات الصندوق وصافي قيمة أصول الصندوق االسترشـادية
للوحـدة الواحـدة خـالل يوم التداول في السوق السعودي ،وأن يفصح عنها في السوق بشكل فوري
أو في أي وقي آخر مقبول للهيئة .على سبيل المثال ستعتمد قيمة األصول االسترشادية للوحدة
( ) iNAVليوم الخميس من كل اسبوع على أسعار اغالق الشركات ليوم االربعاء الذي سبقه لسوق
األسهم األمريكية ،.وصافــي ســعر الوحــدة فــي يــوم العمــل التالــي ليــوم التقويــم المعنــي ،وذلــك
مــن خــالل الموقــع اإللكتروني لمديــر الصنــدوق  www.albilad-capital.comوموقــع الســوق الماليــة
الســعودية (تــداول)  ،www.tadawul.com.saوفــي حــال وقــوع عطــل فنــي فــي أي مــن الموقعيــن
ســيقوم مديــر الصنــدوق باإلعالن عنهــا فــي أقــرب وقــت ممكــن.
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 )11التعامالت:
أ)

بيان يوضح تفاصيل الطرح األولي ،مثل تاريخ البدء والمدة والسعر األولي:
•

ستبدأ فترة الطرح األولي يوم األربعاء بتاريخ 1443/08/06هـ الموافق 2022/03/09م ولمدة ()15
يوم تقويمي.

•

سيكون سعر الوحدة عند التأسيس هو ( )10ريال سعودي.

•

الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه هو  10مليون ريال سعودي.

•

الحد األدنى لالشتراك في السوق األولي هو سله واحدة او  1مليون ريال أيهمها اعلى باستثناء
فترة الطرح األولي للصندوق بحيث سيكون الحد األدنى لالشتراك هو  50الف ريال او  5,000وحده
من وحدات الصندوق ويتحمل المشترك نقديا عن طريق مدير الصندوق كافة مصاريف التداول
والتعامل المرتبطة بشراء السلة وإصدار الوحدات وإيداعها في حساب المشترك ،والتي تبلغ %1
بحد اقصى من إجمالي قيمة مبلغ االشتراك.

•

إذا تم جمع الحد األدنى المطلوب قبل ذلك التاريخ يمكن لمدير الصندوق إغالق فترة الطرح األولي
وإطالق الصندوق في حينه.

•

يرجى العلم بأنه لن يتم قبول اشتراكات عينية في فترة الطرح األولي.

•

ستتحمل الجهة التي ترغب باالشتراك او االسترداد العيني او النقدي في الصندوق – سواء كانت
هذه الجهة مستثمرا او صانعا للسوق – جميع الرسوم والتكاليف التي قد تنشا نتيجة التعامل مع
امين حفظ الصندوق او/و أي رسوم أخرى قد تنشأ من عملية إصدار او انهاء الوحدات.

ب)

ي يوم
بيـان يوضـح التـاريخ المحـدد والمواعيـد النهائيـة لتقـديم طلبـات االشـتراك واالسـترداد في أ ّ
تعامل ومسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد :ال تنطبـق هـذه المـادة إال
فـي فتـرة الطـرح األولي والمحـددة أعـاله.

ج)

بيان يوضح إجراءات االشتراك واالسترداد ،بما في ذلك مكان تقـديم الطلبـات والمـدة بـين طلب
االسترداد ودفع متحصالت االسترداد أو نقل الملكية :بالنسـبة لالشتراكات واالستردادات النقديـة في
السوق الثانوي فإنـه يمكـن للمسـتثمرين شـراء وبيـع وحـدات الصنـدوق بنفـس طريقـة تـداول األسهم
فـي سـوق األسهم السـعودي وذلـك ألن الصنـدوق فئته صنـدوق مؤشـر متـداول ،وبالتالـي فال
تنطبـق عليهـا هـذه الفقـرة.

اجــراءات التبــادل العينــي لــرزم الوحــدات مــن أجــل إنشــاء وحــدات فــي الصنــدوق بيـن مديـر الصنــدوق
وصانــع السوق:
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•

سيقوم مدير الصندوق بعرض تفاصيل مكونات سلة األسهم والعناصر النقدية على أساس
يومي قبل بدء عمليات التداول.

•

يتقدم صانع السوق بطلب لمدير الصندوق إلنشاء وإصدار وحدات جديدة.

•

يقوم صانع السوق في الوقت ذاته بإيداع سلة األسهم لدى أمين الحفظ والمبالغ النقدية
في حسابه لدى أمين الحفظ تتطابق مع عدد رزم الوحدات المطلوب إصدارها.

•

يقوم مدير الصندوق وبالتنسيق مع امين الحفظ بمراجعة الطلب ومكونات سلة األسهم
والمبالغ النقدية ،ويعتمد طلب إصدار الوحدات.

•

يقوم أمين الحفظ بالتأكد من أن سلة األسهم والمبالغ النقدية تتطابق مع عدد الوحدات
المطلوب إنشائها.

•

يقوم أمين الحفظ بتحويل سلة األسهم والمبالغ النقدية من حساب صانع السوق إلى حساب
الصندوق.

•

ينسق أمين الحفظ مع السوق المالية (تداول) لعملية إصدار وإدراج الوحدات.

•

يتم إيداع الوحدات الجديدة في حساب صانع السوق.

•

يمكن لصانع السوق بعد ذلك القيام بعمليات البيع في السوق أو االحتفاظ بالوحدات الجديدة
ضمن مخزونه.

•

في نهاية اليوم يقوم امين الحفظ بالتأكد ومطابقة عدد الوحدات المصدرة يتوافق مع سلة
األسهم المستلمة.

•

في حالة وجود أي اختالفات بين عدد الوحدات المصدرة وسلة األسهم المستلمة يقوم أمين
الحفظ بمعالجتها.

•

يقوم مدير الصندوق بحساب العنصر النقدي في نهاية يوم التعامل لرزمة الوحدات .أي
نقصان أو زيادة نقدية سيتم تسويتها من خالل أمين الحفظ مع صانع السوق في نهاية
اليوم.

•

يحق لمدير الصندوق بحسب تقديره الخاص من إنشاء او استرداد وحدات للصندوق مباشرة
من غير الرجوع لصانع السوق ،وذلك لتوفير سيولة للصندوق في السوق الثانوي
للمستثمرين الراغبين في االشتراك نقدا ،او االسترداد العيني ويتحمل المشترك نقدا
تكاليف شراء السلة ورسوم التحويل او أي تكاليف إضافية إلنشاء او استرداد الوحدات ،ويحق
لمدير الصندوق رفض او قبول طلبات االشتراك النقدي حسب تقديره المحض.

اجراءات االسترداد العيني لرزم الوحدات المتداولة في الصندوق بين مدير الصندوق وصانع السوق:
•

يتقدم صانع السوق بطلب لمدير الصندوق السترداد رزم الوحدات المتداولة في الصندوق.

•

يقـوم صانـع السـوق فـي نفـس الوقـت بإيـداع رزم الوحـدات المسـتردة فـي حسـاب صانـع
السـوق لـدى أميـن الحفظ.

•

يقوم مدير الصندوق بعد المراجعة المبدئية باعتماد طلب استرداد رزم الوحدات.

•

يقوم أمين الحفظ بالتأكد من مطابقة رزم الوحدات المودعة مع طلب االسترداد.
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•

يقوم أمين الحفظ بالتنسيق مع تداول لتنفيذ استرداد الوحدات المتداولة.

•

تقوم تداول باسترداد الوحدات وإسقاطها من سجل التداول.

•

يقوم أمين الحفظ بإيداع سلة األسهم من حساب الصندوق إلى حساب صانع السوق.

•

في نهاية اليوم تقوم تداول بالتأكد من أن عدد الوحدات المستردة تتطابق مع عدد األسهم
المستلمة.

•

في حالة أي اختالفات يقوم أمين الحفظ بتسويتها وفقا لما هو مطلوب.

•

يقـوم مديـر الصنـدوق بحسـاب النقـد المطلـوب بنهايـة اليـوم وفقـا لسياسـات الصنـدوق.

•

أي قصـور أو زيادة فـي اسـترداد وحـدات الصنـدوق يتـم تسـويتها عـن طريـق أميـن الحفـظ مـع
صانـع السـوق فـي نهايـة يـوم التعامل.

د)

ي قيود على التعامل في وحدات الصندوق :ستتداول وحدات الصندوق في سوق
بيان يوضح أ ّ
صناديق المؤشرات المتداولة ،وعليه ،ستنطبق أية قيود تفرضها هيئة السوق المالية أو السوق المالية
السعودية (تداول) على التعامل في وحدات صناديق المؤشرات المتداولة.

ه)

يؤجل معها التعامـل في الوحـدات أو يعلق ،واإلجـراءات المتبعـة في تلك
بيان يوضح الحاالت التي
َّ
الحاالت :يجوز لمدير الصندوق تعليق التعامل بوحدات الصندوق إذا:
 .1إذا طلبت هيئة السوق المالية ذلك.
 .2إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق.
 .3إذا تـم تعليـق التعامـل فـي السـوق الرئيسـية التـي يتـم فيهـا التعامـل باألوراق الماليـة أو
األصول األخرى التــي يملكهــا الصنــدوق ،إمــا بشــكل عــام أو بالنســبة إلــى أصــول الصنــدوق
التــي يــرى مديــر الصنــدوق بشـكل معقـول أنهـا مهمـة نسـبة إلـى صافـي قيمـة أصـول
الصنـدوق.

كمـا أن َّ مديـر الصنـدوق يحتفـظ بالحـق فـي رفـض طلـب اشـتراك أي مشـترك فـي الصنـدوق إذا كان ذلـك
االشتراك سـيؤدي إلـى اإلخالل بشـروط وأحـكام الصنـدوق أو األنظمة أو اللوائـح التنفيذيـة التـي قـد تفـرض مـن
وقـت آلخر مـن قبـل هيئـة ال سـوق الماليـة أو الجهـات التنظيميـة األخرى بالمملكـة العربيـة السـعودية.
و)

ستؤجل :ال ينطبق
بيان اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي
َّ

ز)

وصف األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين :يتم نقل ملكية الوحدات فيما بين
مالكي الوحدات عن طريق تداولها في السوق المالية السعودية تداول.

ح)

بيان الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحـدات االشـتراك فيهـا أو نقلها أو
استردادها :رزمة واحدة من الوحدات ،عدد الوحدات للرزمة الواحدة ھو  100,000وحده من وحدات
الصندوق .باستثناء فترة الطرح األولي للصندوق بحيث سيكون الحد األدنى لالشتراك هو  5,000وحده
من وحدات الصندوق.
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ط)

ي حد أدنى للمبلغ الذي ينـوي مـدير الصـندوق جمعـه ،واإلجـراء المتخـذ في حال عدم
بيان تفصيلي عن أ ّ
الوصول إلى ذلك الحد األدنى في الصندوق :الحد األدنى لبدء عمليات الصندوق هو 10,000,000
ريال سعودي .وفي حال عدم جمع الحد األدنى خالل مدة الطرح األولي ،يجب على مدير الصندوق أن
يعيد إلى مالكي الوحدات مبالغ االشتراك وأي عوائد ناتجة عن استثمارها دون أي حسم.

 )12سياسة التوزيع:
أ)

بيان يتعلق بسياسة توزيع الدخل واألرباح ،بما في ذلك تفاصيل عن التوزيعات التي ال ُي َ
طالب بها:
سيقوم مدير الصندوق بإعادة استثمار األرباح الموزعة الناتجة عن االستثمار في أصول الصندوق وعليه
لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح دورية على مالكي الوحدات.

ب) التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع :ال ينطبق.
ح)

بيان حول كيفية دفع التوزيعات :ال ينطبق

 )13تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات:
أ)

المعلومــات المتعلقــة بالتقــارير الســنوية ،بمــا في ذلــك البيــان ربــع الســنوي والقوائم المالية األولية
والسنوية حسب متطلبات الئحة صناديق االستثمار:
•

ً
وفقا
ُتعد القوائم المالية للصندوق باللغة العربية وبشكل نصف سنوي على األقل وتفحص
لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين ،ويجوز إعداد نسخ إضافية بلغات أخرى ،وفي حال وجود أي تعارض بين تلك النسخ،
يؤخذ بنص اللغة العربية.

•

سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية
ً
وفقا لمتطلبات الملحق رقم ( )3والملحق رقم ( )4من الئحة
المراجعة) والبيان الربع سنوي
صناديق االستثمار وسيقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون أي
مقابل وفي حال تم تعيين أو تغيير مراجع الحسابات يجب أخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ب) معلومـات عـن أمـاكن ووسـائل إتاحـة تقـارير الصـندوق الـتي ُي ِع ّـدها مـدير الصندوق :سيقوم مدير
الصندوق بإتاحة تقـارير الصـندوق الذي يديره للفحص من جانب مالكي الوحدات دون مقابل ،وسيقوم
كذلك بإتاحة جميع أرقام صافي قيمة أصول الصندوق السابقة على الموقع االلكتروني لمدير الصندوق
والموقع االلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول).
ج) معلومات عن وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية :سيتم إرسال تقارير مالكي
الوحدات على العنوان البريدي و/أو البريد االلكتروني و/أو الهاتف و/أو الفاكس كما هو مبين في نموذج
فتح الحساب إال إذا تم اشعار مدير الصندوق باي تغيير في العنوان .ويجب إخطار مدير الصندوق بأي
أخطاء خالل  15يوما تقويميا من إصدار تلك التقارير وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق
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نهائية وحاسمة .كما سيتم توفير التقارير السنوية واالولية على موقع مدير الصندوق www.albilad-
 capital.comوالموقع االلكتروني للسوق www.tadawul.com.sa
سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح على موقعه االلكتروني والموقع االلكتروني للسوق أو بالطريقة التي تحددها
الهيئة عن معلومات الصندوق بنهاية كل ربع سنة حسب الملحق رقم ( )4من الئحة صناديق االستثمار.
د)

يقر مدير الصندوق بتوفير أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية 2022م خالل مدة ال تتجاوز
 3أشهر من نهاية فترة التقرير.

ه) يقر مدير الصندوق بـااللتزام بتقــديم القـوائم الماليـة الســنوية المراجعـة للصــندوق مجا ًنا عند طلبها
لمالكي الوحدات.
 )14سجل مالكي الوحدات:
أ)

بيان بشأن إعداد سجل محدث لمالكي الوحدات وحفظه في المملكة( :بما أن الصندوق متداول فال
ينطبق هذا البند عليه حيث ستقوم شركة مركز إيداع األوراق المالية (إيداع) بإعداد السجل وحفظه في
المملكة).

ب) بيان معلومات عن سجل مالكي الوحدات( :بما أن الصندوق متداول فإن هذا البند ال ينطبق).
 )15اجتماع مالكي الوحدات:
أ)

بيان الظروف التي ُيدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات:
•

يحق لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بمبادرة منه.

•

يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل  10ايام من تسلم طلب كتابي
من أمين الحفظ.

•

يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل  10أيام من تسلم طلب كتابي
من مالك او أكثر من المستثمرين الذين يملكون مجتمعين أو منفردين  %25على األقل من
قيمة وحدات الصندوق.

ب) بيان إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات:
•

تكون الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بإعالن في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق
والموقع االلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) ،بمدة ال تقل عن  10أيام وال تزيد عن
 21يوم قبل تاريخ االجتماع على ان يتم توضيح تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة
في االعالن ويجب علي مدير الصندوق في حال اإلعالن بعقد أي اجتماع ،أن يتم إشعار الهيئة
بذلك.

•

يحق لمدير الصندوق تعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خالل فترة اإلعالن (المذكورة
في الفقرة السابقة) بمدة ال تقل عن  10أيام وال تزيد عن  21يوم قبل تاريخ االجتماع في
الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول)
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على أن يعلن ذلك في موقع مدير الصندوق وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط
التي تحددها الهيئة.
•

ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا اال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين
 %25على األقل من قيمة وحدات الصندوق.

•

إذا لم يستوف النصاب الموضح في الفقرة السابقة فيجب على مدير الصندوق الدعوة
الجتماع ثان باإلعالن عن ذلك في موقعه االلكتروني والموقع االلكتروني للسوق المالية
السعودية (تداول) قبل موعد االجتماع الثاني بمدة ال تقل عن  5ايام .ويعد االجتماع الثاني
صحيحا ً
أيا كانت نسبة ملكية الوحدات الممثلة في االجتماع.

ج)

بيـان يوضـح طريقـة تصـويت مـالكي الوحـدات وحقـوق التصـويت في اجتماعـات مـالكي الوحدات:
•

يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.

•

يجوز لكل مالك وحدات االدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها
وقت االجتماع.

•

يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها
بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة.

•

يكون القرار نافذا بموافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من  %50من
مجموع الوحدات الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواء كان حضورهم شخصيا أم
وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

•

يحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك الحصول على
ً
وفقا لالئحة
موافقه مالكي الوحدات في الصندوق على أي تغييرات تتطلب موافقتهم
صناديق االستثمار.

•

يحق لمالكي وحدات صندوق عام مفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير أساسي دون
فرض أي رسوم استرداد (إن ُوجدت).

•

يجب على مشغل الصندوق أن يدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد قبل موعد إقفال العمل
في اليوم الخامس التالي لنقطة التقييم التي ُحدد عندها سعر االسترداد بحد أقصى.

•

سوف يحدد في االعالن في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني للسوق
المالية السعودية (تداول) أحقية مالكي الوحدات في التصويت.

 )16حقوق مالكي الوحدات:
أ)

قائمة بحقوق مالكي الوحدات:
•

الحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية بدون مقابل.
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•

الحصول على التقارير السنوية والتي تحتوي على القوائم المالية.

•

الحصول على القوائم المالية السنوية المدققة والنصف سنوية المراجعة للصندوق بدون
مقابل عند طلبها.

•

تلقي إشعار بأي تغيير في شروط وأحكام الصندوق قبل سريانه وفقا لنوع التغيير والمدة
المحددة في الئحة صناديق االستثمار.

•

تلقي إشعار بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق.

•

تلقي إشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق االستثمار قبل اإلنهاء بمدة ال تقل عن 21
ً
تقويميا ،بخالف األحداث التي نصت عليها الشروط واألحكام.
يوما

•

الحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوق.

•

يجب على مدير الصندوق عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق في حال صدور قرار
خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق يطلبون فيه من مدير الصندوق عزل ذلك العضو.

•

في حال عدم جمع الحد األدنى المشار إليه في الفقرة (د) من المادة الرابعة والستون من
الئحة صناديق االستثمار خالل مدة الطرح األولي ،يجب على مدير الصندوق أن يعيد إلى
ً
وفقا للفقرتين (ج) و (د) من
مالكي الوحدات مبالغ االشتراك وأي عوائد ناتجة عن استثمارها
المادة الرابعة والستون من الئحة صناديق االستثمار دون أي حسم.

•

ً
فورا بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق ،وإشعار الهيئة
إشعار الهيئة ومالكي الوحدات
ومالكي ا لوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في اإلشعار بالتعليق،
ي موقع آخر متاح للجمهور
واإلفصاح عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق وأ ّ
بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة.

•

يحق لمالكي وحدات صندوق عام مفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير أساسي دون
فرض أي رسوم استرداد )إن ُوجدت(.

•

يجب على مشغل الصندوق أن يدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد قبل موعد إقفال العمل
في اليوم الخامس التالي لنقطة التقييم التي ُحدد عندها سعر االسترداد بحد أقصى.

•

أي حقوق أخرى لمالكي الوحدات مذكورة في الئحة صناديق االستثمار الصادرة من هيئة
السوق المالية وهذه الشروط واالحكام.

•

أي حقوق أخرى لمالكي الوحدات تقرها األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة
السوق المالية والتعليمات السارية بالمملكة العربية السعودية ذات العالقة

ب) سياسة مدير الصندوق فيمـا يتعلـق بحقـوق التصويت المرتبطـة بـأي أصـول للصـندوق العـام الذي يديره:
سوف يفصح مدير الصندوق في موقعه االلكتروني وموقع السوق االلكتروني عن السياسات
المتعلقة بحقوق التصويت التي يتبعها في الجمعيات العامة للصناديق المستثمر فيها.
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 )17مسؤولية مالكي الوحدات:
•

فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه ،ال يكون مالك الوحدات
مسؤوال عن ديون والتزامات الصندوق.

•

في حال عدم قيام مالكي الوحدات بتزويد مدير الصندوق بالعنوان البريدي و/او االلكتروني وبيانات
االتصال األخرى الصحيحة ،بما فيها اإلشعارات وكشوفات الحساب المتعلقة باستثماراتهم
فبموجب هذا فإنه يوافق مالكوا الوحدات على تجنيب مدير الصندوق وإعفائه من أي مسؤولية
ويتنازل عن جميع حقوقه واي مطالبات من مدير الصندوق ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن
عدم تزويد مالك الوحدات بكشف الحساب واإلشعارات أو أي معلومات اخرى تتعلق باالستثمارات
أو تلك التي تنشأ عن عدم قدرة مالكي الوحدات على الرد أو التأكد من صحة المعلومات أو تصحيح
أية أخطاء مزعومة في كشف الحساب أو اإلشعارات أو أية معلومات أخرى.

 )18خصائص الوحدات:
•

يضم الصندوق وحدات استثمارية مشاعة من فئة واحدة من نفس النوع ولها نفس القيمة
والمميزات والحقوق.

•

يمكن لمدير الصندوق وبالتنسيق مع صانع السوق إصدار عدد غير محدود من تلك الوحدات.

 )19التغييرات في شروط وأحكام الصندوق:
أ)

بيان باألحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقـات واإلشـعارات المحـددة
بموجب الئحة صناديق االستثمار:
•

يجب على مدير الصـندوق الحصـول علـى موافقـة مـالكي الوحـدات في الصـندوق علـى التغيير
األساسي المقترح من خالل قرار صندوق عادي.

•

يجـب علـى مـدير الصـندوق بعـد الحصـول علـى موافقـة مـالكي الوحـدات الحصـول علـى
موافقـة الهيئـة علـى التغـيير األساسـي المقـترح للصـندوق.

•

يجب على مدير الصـندوق الحصـول علـى موافقـة مجلـس إدارة الصـندوق قبـل إجـراء أي تغـيير
أساسي.

•

يحق لمالكي وحدات الصندوق بيع استثماراتهم (الوحدات) قبـل سـريان أي تغـيير أساسـي دون
فرض أي رسوم استرداد (إن ُوجدت/حيثما ينطبق) .حيث ان بيع الوحدات يتم في السوق
الثانوي نظرا الن الصندوق متداول وال يحق التعامل بالسوق األولي إال لمن حددته هذه
الشروط واالحكام.

•

يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقـة مجلـس إدارة الصـندوق قبـل إجـراء أي تغـيير
غير أساسي.
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ُيقصد بمصطلح" التغيير األساسي" أي من الحاالت اآلتية:
 .1التغيير المهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته أو فئته.
 .2التغيير الذي يكون له تأثير في درجة المخاطر للصندوق العام.
 .3االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير للصندوق.
 .4أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.
ُيقصد بـ "التغيير غير األساسـي " أي تغـيير ال يقـع ضـمن أحكـام المـادة الثانية والستين من الئحة
صناديق االستثمار.
ب) بيان اإلجراءات التي ستُ تبع لإلشعار عن أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق:
•

يجــب علــى مــدير الصــندوق اإلعالن لمــالكي الوحــدات واإلفصــاح عــن تفاصــيل التغــييرات
ي موقع آخر متاح للجمهور
األساسية في موقعه اإللكتروني  www.albilad-capital.comوأ ّ
بحسب الضوابط الـتي تحـددها الهيئة قبل  10أيام من سريان التغيير.

•

يجب بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقارير الصـندوق العـام الـتي ُي ِع ّدها مـدير
الصـندوق وفقا ًللمادة السادسة والسبعين من هذه الئحة صناديق االستثمار.

•

ُيستثنى الصندوق من متطلب إرسـال اإلشـعار الكتـابي إلى جميـع مـالكي الوحـدات ،وسيكون
اإلعـالن عـن ذلـك في الموقـع اإللكترونـي لمدير الصندوق www.albilad-capital.com
والموقع اإللكتروني للسوق.

•

يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة واإلعالن لمـالكي الوحـدات واإلفصـاح في الموقـع
ي موقع آخـر متـاح للجمهـور بحسـب
اإللكترونـي لمدير الصندوق  www.albilad-capital.comوأ ّ
الضـوابط الـتي تحـددها الهيئـة عـن أي تغييرات غير أساسية في الصندوق العام الذي يديره
قبل  10أيام من سريان التغـيير ،ويحـق لمالكي وحدات الصندوق العام المفتوح اسـترداد
وحـداتهم قبـل سـريان التغـيير غـير األساسـي دون فرض أي رسوم استرداد إن ُوجدت.

•

يجـب بيـان تفاصـيل التغـييرات غـير األساسـية في تقـارير الصـندوق العـام الـتي ُي ِع ّدها مـدير
ً
وفقا للمادة السادسة والسبعين من الئحة صناديق االستثمار.
الصندوق

•

ُتستثنى الصناديق المتداولة من متطلب إرسال اإلشعار إلى جميع مـالكي الوحـدات ،علـى أن
يكـون اإلعـالن عـن ذلـك في الموقـع اإللكترونـي لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق

40

 )20إنهاء وتصفية صندوق االستثمار:
أ)

بيان بالحاالت التي تستوجب إنهاء صندوق االستثمار ،واإلجراءات الخاصة بـذلك بموجـب أحكام الئحة
صناديق االستثمار:
•

رغبة مدير الصندوق في إنهاء الصندوق وعدم استمراره.

•

انخفاض صافي قيمة أصول الصندوق عن الحد األدنى المحدد في اللوائح والتعليمات
والتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية

•

يجب على مدير الصندوق تحديد أحكام إنهاء الصندوق في شروط وأحكام الصندوق

•

يجب على مدير الصندوق إتمام مرحلة بيع أصول الصندوق وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات
عليهم قبل انتهاء مدة الصندوق

•

لغرض إنهاء الصندوق ،يجب على مدير الصندوق إعداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق بما يحقق
مصلحة مالكي الوحدات ،ويجب عليه الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق (حيثما
ينطبق) على هذه الخطة قبل القيام بأي إجراء في هذا الشأن

•

ً
كتابيا واإلعالن لمالكي الوحدات بتفاصيل خطة
يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة
ً
يوما من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه،
وإجراءات إنهاء الصندوق قبل مدة ال تقل عن ()21
ودون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق

•

وفقا لفقرة
ً
يجب على مدير الصندوق االلتزام بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق الموافق عليها
غرض إنهاء الصندوق

•

ً
كتابيا واإلعالن لمالكي الوحدات بانتهاء الصندوق خالل
يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة
ً
وفقا للمتطلبات الواردة في الفقرة (د) من الملحق ()10
( )10أيام من انتهاء مدة الصندوق
من الئحة صناديق االستثمار

•

إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تنص على انتهائه عند حصول حدث معين ،فيجب على مدير
ً
كتابيا واإلعالن لمالكي
الصندوق إنهاء الصندوق فور حصول ذلك الحدث وإشعار الهيئة
الوحدات خالل ( )5أيام من وقوع الحدث الذي يوجب إنهاء الصندوق

•

يجب على مدير الصندوق أن يعامل بالمساواة جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق
أو تصفيته

•

يجب على مدير الصندوق توزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مدة الصندوق
دون تأخير وبما ال يتعارض مع مصلحة مالكي الوحدات وشروط وأحكام الصندوق
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•

يجب على مدير الصندوق العام اإلعالن في موقعه اإللكتروني ،والموقع اإللكتروني للسوق
ي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) ،عن انتهاء
أو أ ّ
مدة الصندوق،

•

ً
وفقا لمتطلبات الملحق
يجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق
يوما من تاريخ اكتمال إنهاء
( )14من الئحة صناديق االستثمار خالل مدة ال تزيد على ()70
ً
الصندوق ،متضمنً ا القوائم المالية النهائية المراجعة للصندوق عن الفترة الالحقة آلخر قوائم
مالية سنوية مراجعة

ب) معلومات عن اإلجراءات المتبعة لتصفية صندوق االستثمار:
•

سيقوم مدير الصندوق بااللتزام بكافة متطلبات المادة  22من الئحة صناديق االستثمار.

ج) في حـال انتهـاء مـدة الصـندوق ،ال يتقاضـى مـدير الصـندوق أي أتعـاب تخصـم مـن أصـول الصندوق.

 )21مدير الصندوق:
أ)

اسم مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته
شركة البالد لالستثمار "البالد المالية"
مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته:

 .1العمـل لمصلحـة مالكـي الوحـدات بموجـب أحـكام الئحة صناديـق االستثمار والئحة مؤسسـات السـوق
الماليـة وشـروط وأحـكام الصنـدوق ،وذلـك فيمـا يتعلـق بالصنـدوق.
 .2االفصاح في السوق عن األوراق المالية المكونة للصندوق مع تحديد أوزان كل منها.
 .3يلتــزم مديــر الصنــدوق باالمتثال بجميــع المبــادئ والواجبــات التــي نصــت عليهــا الئحة مؤسســات
الســوق الماليــة بمــا فــي ذلــك واجــب األمانة تجــاه مالكــي الوحــدات ،والــذي يتضمــن العمــل بمــا
يحقــق مصالحهــم وبــذل العنايــة والحــرص المعقــول.
 .4يعد مديـر الصنـدوق مسؤوال عـن االلتزام بأحـكام الئحة صناديـق االستثمار ،سـواء ٌ أدى مسـؤولياته
وواجباتـه بشـكل مباشـر أم كلـف بهـا جهـة خارجيـة بموجـب أحـكام الئحة صناديـق االستثمار والئحة
مؤسسـات السـوق الماليـة ،ويعـد مديـر الصنـدوق مسؤوال ً تجـاه مالكـي الوحـدات عـن خسـائر الصنـدوق
الناجمـة بسـبب االحتيال أو اإلهمال أو سـوء التصـرف أو التقصيـر المتعمـد.
 .5يعد مديـر الصنـدو ق مسؤوال عـن وضــع السياســات واإلجراءات لرصــد المخاطــر التــي تؤثــر فــي
اســتثمارات الصنـدوق ،وضمـان سـرعة التعامـل معهـا .علـى أن تتضمـن تـك السياسـات واإلجراءات
القيـام بعمليـة تقويـم المخاطــر بشــكل ســنوي علــى األقل.
 .6تطبيق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام لصندوق االستثمار ،وتزويد الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.
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ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية وتاريخه.
(ترخيص رقم  )08100-37بتاريخ 1428/08/01هـ الموافق 2007/08/14م
ج)

العنوان المسجل وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق.
 8162طريق الملك فهد الفرعي  -العليا
وحده رقم 22
الرياض 3701-12313
المملكة العربية السعودية.
هاتف 920003636 :فاكس+966 11 290 6299 :

د)

ي موقـع إلكترونـي مـرتبط بمـدير الصندوق يتضمن
عنـوان الموقـع اإللكترونـي لمـدير الصـندوق ،وعنـوان أ ّ
معلومات عن صندوق االستثمار (إن ُوجدwww.albilad-capital.com :).

ه) بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق 200,000,000 :ريال سعودي
و)

ز)

ملخــص بالمعلومــات الماليــة لمــدير الصــندوق مــع توضــيح اإليــرادات واألربــاح للســنة الماليــة السابقة.
الوصف

السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31م

اإليرادات

 237.56مليون ريال سعودي

المصاريف

 119.19مليون ريال سعودي

صافي الربح

107.585مليون ريال سعودي

بيان األدوار األساسية لمدير الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار.

يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام باآلتي:
•

تأسيس وتسجيل وطرح وحدات الصندوق.

•

تعييـن صانـع السـوق والترتيـب لجمـع رأس المـال التشـغيلي االولي والتنسـيق المسـتمر مـع
صانـع السـوق.

•

إتمام عمليــات إصــدار واســترداد الوحــدات.

•

تعيين مزودي خدمة المؤشر وتحديد آلية حساب وتقويم ونشر معلومات المؤشر.

•

تعيين أمين الحفظ والتنسيق المستمر لعمليات إصدار واسترداد الوحدات.

•

تعيين مراجع الحسابات للصندوق.

•

تعيين المستشار الضريبي والزكوي.
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•

تحديد سياسات وإجراءات الصندوق وآلية إصدار واسترداد الوحدات.

•

االعداد إلدراج وحدات الصندوق.

•

التأكد من مطابقة األداء وتسوية ومعالجة االنحرافات.

•

مراقبة األداء والعمل على تحقيق أهداف الصندوق في إطار استراتيجيات وسياسات
الصندوق المعلنة.

•

تحديد مكونات سلة األسهم ،والعناصر النقدية في حال وجودها.

•

التأكد بشكل دوري من عمليات إعادة التوازن مع مستوى إعادة التوازن لمحفظة المؤشر.

•

التأكد من قيام صانع السوق من توفير السيولة.

•

التأكد من نشر المعلومات المتعلقة بالمؤشر.

•

إدارة أصول الصندوق وعمليات الصندوق ،بما فيها الخدمات اإلدارية المقدمة الى الصندوق .

•

التأكـد مـن دقـة شـروط وأحـكام الصنـدوق واكتمالهـا وأنهـا كاملـة وواضحـة وصحيحـة وغيـر
مضللـة .

•

التـزام مديـر الصنـدوق بالمعاييـر الشـرعية للصنـدوق ،والتأكـد بشـكل دوري مـن توافـق جمـع
االستثمارات مـع المعاييـر الشـرعية المعتمـدة مـن لجنة الرقابة الشرعية للصنـدوق .

•
ح)

تبليغ مجلس إدارة الصندوق بأي مخالفات تنص عليها الئحة صناديق االستثمار .

أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهريـة ،أو مـن الممكن أن تتعارض مع
أنشطة صندوق االستثمار :ال يوجد أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهريـة،
أو مـن الممكن أن تتعارض مع أنشطة صندوق االستثمار.

ط) بيان حق مدير ا لصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن :يجوز لمدير الصندوق تعيين طرف ثالث أو
أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن ،ولكن البد أن يكون مصرحا له في ممارسة
نشاط اإلدارة .وسوف يقوم مدير الصندوق بتحمل كافة أتعاب ومصاريف أي مدير للصندوق من الباطن
من موارده الخاصة.
ي) بيان األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله :وفقا ألحكام المادة  20من الئحة صناديق
ً
مناسبا
االستثمار للهيئة حق عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق االستثماري واتخاذ أي إجراء تراه
ً
مناسبا ،وذلك في حال وقوع أي من
لتعيين مدير صندوق بديل للصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه
الحاالت اآلتية:
•

توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة
مؤسسات السوق المالية.

•

إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحب أو تعليقه من قبل الهيئة.
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•

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

•

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

•

وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع
عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو
أصول الصناديق التي يديرها مدير المحفظة.

•

بناء عل أسس معقولة -أنها ذات أهمية جوهرية.
أي حالة أخرى ترى الهيئة ً -

إذا مارست الهيئة أيا من صالحياتها وقامت بعزل مدير الصندوق ،فيتعين علي مدير الصندوق التعاون بشكل
كامل من أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلي مدير الصندوق البديل وذلك خالل ال ()60
يوما األولي من تعيين مدير الصندوق البديل ،يجب علي مدير الصندوق المعزول أن ينقل ،حيثما كان ذلك ضروريا
ومناسبا ووفقا لتقدير الهيئة المحض ،إلي مدير الصندوق البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي
العالقة.
المعينة المخولة بالبحث والتفاوض بأي مستندات
يجب على مدير الصندوق التعاون وتزويد أمين الحفظ أو الجهة
ّ
تطلب منه لغرض تعيين مدير صندوق بديل وذلك خالل  10أيام من تاريخ الطلب ويجب على كال الطرفين الحفاظ
على سرية المعلومات.
 )22مشغل الصندوق:
أ)

اسم مشغل الصندوق :شركة البالد لالستثمار "البالد المالية"

ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية ،وتاريخه( :ترخيص رقم  )08100-37بتاريخ 1428/08/01هـ
الموافق 2007/08/14م.
ج)

العنوان المسجل وعنوان المكتب الرئيس لمشغل الصندوق.
 8162طريق الملك فهد الفرعي  -العليا
وحده رقم 22
الرياض 3701-12313
المملكة العربية السعودية.
هاتف 920003636 :فاكس+966 11 290 6299 :

د)

بيان األدوار األساسية لمشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار:
يكون مشغل الصندوق مسؤوال عن القيام باآلتي:
•

التأكد من إتمام عمليــات إصــدار واســترداد الوحــدات.
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•

عرض ونشر مكونات سلة األسهم ،والعناصر النقدية في حال وجودها.

•

التأكد من نشر المعلومات المتعلقة بالمؤشر.

•

تشغيل عمليات الصندوق ،بما فيها الخدمات اإلدارية المقدمة الى الصندوق .

•

تبليغ مجلس إدارة الصندوق بأي مخالفات تنص عليها الئحة صناديق االستثمار .

ه) بيان حق مشغل الصندوق في تعيين مشغل صندوق من الباطن :يجوز لمشغل الصندوق تعيين طرف
ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مشغال للصندوق من الباطن .وسوف يقوم مشغل الصندوق
بتحمل كافة أتعاب ومصاريف أي مشغل للصندوق من الباطن من موارده الخاصة.
و)

ً
ًثالثا فيما يتعلق بصندوق االستثمار.
ال يوجد أي مهام كلف بها مشغل الصندوق أي طرفا

 )23أمين الحفظ:
أ)

اسم أمين الحفظ :شركة الرياض المالية.

ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية ،وتاريخه :ترخيص رقم ( )37-07070الصادر بتاريخ
2007/6/19م
ج)

العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ.
واحة غرناطة
 2414حي الشهداء وحدة رقم 69
الرياض ،7279 – 13241
المملكة العربية السعودية
هاتف +966 11 4865866 / 4865898 :فاكس+966 11 4865859 :
البريد االلكترونيrcss@riyadcapital.com :

د)

بيان األدوار األساسية ألمين الحفظ ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار:
•

يعد أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار ،سواء أدى مسؤولياته
بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسات
السوق المالية .يعد أمين الحفظ مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق
الناجمة بسبب احتياله او اهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.

•

يعد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ اصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات ،وهو
مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع االجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق .تعد
أصول الصندوق مملوكه لمالكي وحدات الصندوق مجتمعين ،وال يجوز ان يكون لمدير الصندوق
أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع
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أي مصلحه في أصول الصندوق أو أي مطالبه فيها ،اال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق
من الباطن أو امين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا لوحدات
الصندوق ،وذلك في حدود ملكيته ،أو كان مسموحا بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق
االستثمار وأن يكون أفصح عنها في الشروط واالحكام.
•

باستثناء وحدات الصندوق المملوكة لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ
أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع ،وفي حدود ما يملكه المدين ،ال يجوز أن
يكون لدائني مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن
أو مقدم المشورة أو الموزع أي حق في أي مطالبه أو مستحقات في أموال الصندوق أو أصوله.

•

كما سيقوم أمين الحفظ باآلتي:
 .1إنشاء حسابات لمدير الصندوق وصانعي السوق
 .2تنفيذ طلبات اإلصدار واالسترداد الموافق عليها من قبل مدير الصندوق بعد التنسيق مع
السوق المالية (تداول) لعملية إصدار واسترداد الوحدات.
 .3مراجعة مكونات المحفظة في ضوء المعلومات المعلن عنهم بواسطة مدير الصندوق.
 .4عند تنفيذ طلب إصدار الوحدات يقوم أمين الحفظ بالترتيب لتحويل سلة االسهم والعناصر
النقدية األخرى من حساب صانع السوق أو المستثمرين الى حساب الصندوق.
 .5عند تنفيذ طلب استرداد الوحدات يقوم أمين الحفظ بالتأكد من وجود الوحدات في حساب
صانع السوق أو المستثمرين.
 .6الترتيب للقيام بإصدار والغاء وحدات الصندوق والتأكد من أن عملية اإلدراج أو تعليق اإلدراج
قد تمت بشكل صحيح.
 .7عند اإلصدار ،التأكد من أن سلة االسهم والعناصر النقدية تتناسب مع عدد رزم الوحدات
المطلوبة.
 .8عند االسترداد ،التأكد من أن وحدات الصندوق وقيمهم تتناسب مع سلة االسهم وقيمهم
المحولة لحساب صانع السوق أو المستثمرين.

•

فصل األصول:
 .1يجب على أمين الحفظ فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسمه لكل صندوق استثمار يعمل
امين حفظ له ،ويكون الحساب لصالح صندوق االستثمار ذي العالقة.
 .2يجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه
االخرين ،ويجب أن تحدد تلك األصول بشكل مستقل من خالل تسجيل األوراق المالية
واألصول األخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحفظ لصالح ذلك الصندوق ،وتسجل
األصول العقارية للصندوق باسم شركة تابعه ألمين الحفظ ،وأن يحتفظ بجميع السجالت
الضرورية وغيرها من المستندات التي تؤيد التزاماته التعاقدية.
 .3يجب على أمين الحفظ إيداع جميع المبالغ النقدية العائدة لصندوق االستثمار في الحساب
المشار اليه اعاله ويجب عليه أن يخصم من ذلك الحساب المبالغ المستخدمة لتمويل
47

االستثمارات ومصاريف إدارة صندوق االستثمار وعملياته وفقا ألحكام هذه الالئحة والنسخة
المحددة من شروط وأحكام الصندوق التي تلقاها من مدير الصندوق ،والعقد الذي عين بموجبه
امين حفظ من قبل مدير الصندوق.
 .4يجب على مدير الصندوق االفصاح فورا في موقعه االلكتروني عن قيامه بتعيين أمين حفظ
بديل ،ويجب على مدير الصندوق كذلك االفصاح في الموقع اإللكتروني للسوق عن قيامه
بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق
ه) بيان حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن :يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو
ً
أمينا للحفظ من الباطن للصندوق يتولى حفظ أصوله .ويدفع أمين الحفظ أتعاب
أي من تابعيه بالعمل
ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة.
يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث او أكثر من تابعية بالعمل أمينا للحفظ من الباطن للصندوق ويتولى

و)

حفظ أصوله ،ويدفع أمين الحفظ مصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة وفق الشروط
الموضحة في المادة رقم  27من الئحة صناديق االستثمار .كما سيقوم أمين الحفظ من الباطن باآلتي:
 .1إنشاء حساب لمدير الصندوق في السوق األمريكي لغرض حفظ األصول.
 .2إنشاء حساب لصانع السوق في السوق األمريكي لغرض بيع او شراء سلة األسهم.
 .3عند تنفيذ طلب إصدار او استرداد الوحدات يقوم أمين الحفظ من الباطن بالترتيب لتحويل سلة
االسهم والعناصر النقدية األخرى من حساب صانع السوق أو المستثمرين الى حساب
الصندوق او العكس.
بيان األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله:

ز)

ً
مناسبا في حال وقوع أي من
 .1للهيئة عزل أمين الحفظ المعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه
الحاالت التالية:
•

توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة مؤسسات السوق
المالية.

•

الغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو غلقه من قبل الهيئة.

•

تقديم طلب الى الهيئة من امين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.

•

إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل –بشكل تراه الهيئة جوهريا -بااللتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية.

•

بناء على أسس معقولة -أنها ذات أهمية جوهرية.
أي حالة ترى الهيئة – ً

إذا مارست الهيئة ً
أيا من صالحياتها وقامت بعزل أمين الحفظ ،فيحب علي مدير الصندوق المعني تعيين أمين
حفظ بديل وفقا لتعليمات الهيئة ،كما يتعين علي مدير الصندوق وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل
من أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلي أمين الحفظ البديل وذلك خالل ( )60يوما
األولي من تعيين أمين الحفظ البديل .ويجب علي أمين الحفظ المعزول أن ينقل ،حيثما كان ذلك ضروريا
ومناسبا ووفقا لتقدير الهيئة المحض إلي أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بالصندوق.
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 .2عزل أمين الحفظ من قبل مدير الصندوق:
يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ المعين من قبله بموجب اشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول ان عزل
أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات ،وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فورا
وبشكل كتابي.
ً
يوما من تسلم أمين الحفظ اإلشعار
يجب على مدير الصندوق إذا عزل أمين الحفظ تعيين بديل له خالل 30
ً
وفقا للفقرة أعاله .ويجب على أمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق
الكتابي الصادر
لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل .ويجب عل أمين الحفظ المعزول أن ينقل ،حيثما
كان ذلك ضروريا ومناسبا ،الى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار.
يجب على مدير الصندوق االفصاح فورا في موقعه االلكتروني عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل ،ويجب على
مدير الصندوق كذلك االفصاح في الموقع اإللكتروني للسوق عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق.

 )24مجلس إدارة الصندوق:
أ)

أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق ،مع بيان نوع العضوية:
زيد محمد سعد المفرح

رئيس مجلس اإلدارة  -غير مستقل

هيثم بن سليمان السحيمي

عضو مجلس إدارة غير مستقل

عمر علي بصال

عضو مجلس إدارة مستقل

ب) نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
 .1األستاذ زيد بن محمد المفرح
الرئيس التنفيذي للبالد المالية ،بكالوريوس في إدارة األعمال ونظم المعلومات من جامعة تشوبو،
ناغويا ،عام  2003في اليابان وماجستير في االقتصاد المالي من جامعة والية نيويورك في بوفالو،
عام  2007الواليات المتحدة االمريكية .عمل كوكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات
االستثمارية من أبريل  - 2017حتى مارس  2018وشغل منصب رئيس إدارة الحوكمة والشركات من
شغل عدة مناصب قيادية في قطاع األعمال المصرفية
ّ
نوفمبر  2015الى أبريل  .2017وسبق وأن
والخدمات المالية في المملكة والتي اكتسب من خاللها خبرة لقيادة المنظمات االستثمارية من خالل
المهام والمسؤوليات المخولة له بكل مهنية واحتراف.
 .2األستاذ هيثم بن سليمان السحيمي
حاصل على الماجستير في علوم االستثمار ومخاطر التمويل من جامعة وستمنستر ( University of
 )Westminsterفي لندن بالمملكة المتحدة ،شغل عدة مناصب في اعمال االدارة بشركة سابين األمارات
العربية المتحدة ( ،)SAPIN UAEوخبرات الحقة منذ عام  ٢٠١٥في جدوى لالستثمار ثم شركة البالد
لالستثمار "البالد المالية" كمحلل مالي في المصرفية االستثمارية واالسهم الخاصة وتطوير األعمال.
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(عضو مجلس اإلدارة في بنك البالد و الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في شركة البالد لالستثمار
"البالد المالية").
.
 .3األستاذ عمر علي بصال
ماجستير إدارة اعمال واإلدارة المالية واإلحصاء مع مرتبة الشرف ،يمتلك االستاذ عمر خبرة تزيد عن عشرة
ً
حاليا منصب مدير إلدارة األصول في شركة محمد إبراهيم السبيعي
أعوام في المجال المالي ويشغل
وأوالده.

ج)

وصف أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته:

تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ،على سبيل المثال ال الحصر اآلتي:
•

الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها ،ويشمل
ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،الموافقة على عقود تقديم خدمات اإلدارة للصندوق ،وعقود خدمات
الحفظ وال يشمل ذلك العقود المبرمة وفقا للقرارات االستثمارية في شأن أي استثمارات قام بها
الصندوق أو سيقوم بها بالمستقبل.

•

اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.

•

اإلشراف ،ومتى ما كان ذلك مناسبا ،الموافقة أو المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير
الصندوق.

•

ً
سنويا على األقل مع لجنة المطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة
االجتماع مرتين
وااللتزام لديه لمراجعة التزام الصندوق بجميع القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقة.

•

الموافقة على جميع التغييرات المنصوص عليها في المادتين الثانية والستين والثالثة والستين من
الئحة صناديق االستثمار وذلك قبل حصول مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات والهيئة أو
إشعارهم (حيثما ينطبق).

•

ً
عقدا أو غيره) يتضمن
التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر (سواء أكان
إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق ،إضافة الى التأكد من توافق ما سبق
مع أحكام الئحة صناديق االستثمار.

•

ً
وفقا ألحكام الئحة
التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات
صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق.

•

االطالع على التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من األطراف المعنية بتقديم
الخدمات الجوهرية للصندوق – بما في ذلك أمين الحفظ والمطور ومدير األمالك (حسبما ينطبق) وذلك

50

ً
وفقا لشروط وأحكام
للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات
الصندوق.
وفقا لسياسات وإجراءات مدير
ً
تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق

•

الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.
التأكد من التزام مدير الصندوق باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية لمالكي الوحدات وغيرهم من أصحاب

•

المصالح.
العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص لمصلحة الصندوق ومالكي الوحدات وتشمل

•

واجبات األمانة واجب االخالص واالهتمام وبذل الحرص المعقول.
•

تدوين محاضر االجتماعات التي تبين وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس.

•

االطالع على التقرير السنوي المتضمن جميع الشكاوى واإلجراءات المتخذة حيالها؛ وذلك للتأكد من قيام
ً
وفقا لشروط وأحكام الصندوق.
مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات

تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق :يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مكافأة

د)

َ
سنويا كحد أقصى ( 20,000ريال لكل عضو مستقل) عن جميع االجتماعات
مقطوعة تقدر بـ  40,000ريال
التي حضرها خالل السنة لجميع الصناديق المدارة من قبل شركة البالد لالستثمار "البالد المالية"
مقسمة بالتساوي على جميع الصناديق باستثناء الصناديق العقارية ،تحسب في كل يوم تقويم بشكل
تراكمي وتخصم وتدفع مرة واحدة في السنة.
ه) بيـان بـأي تعـارض متحقـق أو محتمـل بـين مصـالح عضـو مجلـس إدارة الصـندوق ومصـالح الصندوق :ال
يوجد أي نشاطات عملية أو مصالح لدى مدير الصندوق أو أعضاء مجلس إدارته من المحتمل أن تتعارض
مع مسؤولياتهم أو أدائهم تجاه الصندوق وفي حال وجدت سيتم اإلفصاح عنها.
و)

بيان يوضح جميـع مجـالس إدارة الصـناديق الـتي يشـارك فيهـا عضـو مجلـس الصـندوق ذي العالقة:

اسم الصندوق

زيد المفرح

صندوق البالد لألسهم السعودية النقية

رئيس مجلس اإلدارة

صندوق البالد للمرابحة بالريال السعودي

رئيس مجلس اإلدارة

هيثم السحيمي

عمر بصال

عضو غير

عضو

مستقل

مستقل

عضو غير

عضو

مستقل

مستقل
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صندوق البالد لألسهم الكويتية

رئيس مجلس اإلدارة

صندوق البالد لألسهم السعودية للدخل

رئيس مجلس اإلدارة

صندوق البالد لألسهم الخليجية للدخل

رئيس مجلس اإلدارة

صندوق البالد لالستثمار في صناديق االستثمار
العقارية المتداولة (البالد ريت القابض)
صندوق البالد لالستثمار 2
صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية
السعودية

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

صندوق البالد المتداول للذهب

رئيس مجلس اإلدارة

صندوق البالد المتنوع بالريال السعودي

رئيس مجلس اإلدارة

صندوق البالد للضيافة في مكة المكرمة

صندوق الضاحية االستثماري

صندوق مجمع الوسط التجاري الثاني

صندوق مجمع كناري الخزامى السكني العقاري

صندوق نساند

صندوق القرية الطبية 1

عضو غير

عضو

مستقل

مستقل

عضو غير

عضو

مستقل

مستقل

عضو غير

عضو

مستقل

مستقل

عضو غير

عضو

مستقل

مستقل

عضو غير

عضو

مستقل

مستقل

عضو غير

عضو

مستقل

مستقل

عضو غير

عضو

مستقل

مستقل

عضو غير

عضو

مستقل

مستقل

رئيس مجلس
اإلدارة
رئيس مجلس
اإلدارة
رئيس مجلس
اإلدارة
رئيس مجلس
اإلدارة
عضو غير
مستقل
عضو غير
مستقل
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صندوق إنسان االستثماري الوقفي

رئيس مجلس اإلدارة

صندوق مجمع مزدلفة العقاري

صندوق صفا نجد

صندوق البالد السياحي

صندوق البالد للفرص العقارية

صندوق بالد العوالي العقاري األول

صندوق البالد العقاري أبحر العقاري

رئيس مجلس
اإلدارة
رئيس مجلس
اإلدارة
رئيس مجلس
اإلدارة
رئيس مجلس
اإلدارة
رئيس مجلس
اإلدارة
رئيس مجلس
اإلدارة

 )25لجنة الرقابة الشرعية:
أ)

أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ،ومؤهالتهم:

ً
(رئيسا) عضو هيئة التدريس بقسم الفقه
 .1فضيلة الشيخ /أ.د .يوسف بن عبد الله بن صالح الشبيلي،
المقارن بالمعهد العالي للقضاء .حصل على البكالوريوس من كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالقصيم ،ثم حصل على الماجستير والدكتوراه من قسم الفقه
المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

ً
(عضوا) عضو هيئة التدريس بكلية االقتصاد
 .2فضيلة الشيخ /د .محمد بن سعود بن محمد العصيمي،
والعلوم اإلدارية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .حصل على البكالوريوس من كلية الشريعة
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام 1403هـ ،ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في
االقتصاد ،من جامعة كولورادو -بولدر ،الواليات المتحدة األمريكية .
 .3فضيلة الشيخ أ.د .مساعد بن عبد الله بن حمد الحقيل( ،عضوا) أستاذ مشارك في المعهد العالي
للقضاء .حاصل على درجة البكالوريوس من كلية الشريعة بالرياض عام 1424هـ ،بتقدير ممتاز مع مرتبة
الشرف األولى .حاصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء عام
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 1426هـ ،بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف .حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد
العالي للقضاء عام 1431هـ ،بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى
ب) بيان بأدوار لجنة الرقابة الشرعية ومسؤولياتها:
•

دراسة ومراجعة أهداف وسياسات الصندوق االستثمارية والضوابط الشرعية لمؤشر أم إس سي
آي ووثائق الصندوق للتأكد من مطابقتها للمعايير الشرعية.

•

الرقابة الشرعية الدورية على الصندوق.

•

تحديد المعايير الشرعية الالزمة النتقاء أي استثمارات أخرى في السوق المالية التي من المتوقع
أن يستثمر فيها الصندوق.

ج)

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية :مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية يتحملها مدير
الصندوق.

د)

تفاصيل معايير لجنة الرقابة الشرعية المطبقة لتحديد األصـول المعـدة لالسـتثمار والمراجعـة الدوريـة
لتلـك األصول واإلجراءات المتبعة في حال عدم التوافق مع هذه المعايير:
يلتـزم مديـر الصنـدوق باألحكام والضوابـط الصـادرة مـن لجنة الرقابة الشرعية فـي جميـع تعامالت
الصنـدوق ،وأبرزهـا مـا يأتـي:
•

فيمـا يتعلـق بصفقـات المرابحـة فـإن الصنـدوق يلتـزم بتطبيـق األحكام والضوابـط الشـرعية
وتنفيـذ الصفقـات وفـق اإلجراءات المعتمـدة مـن لجنة الرقابة الشرعية للصنـدوق.

•

فـي حـال وجـود إيـرادات محرمـة فـي األصول التـي جـرى االستثمار فيهـا؛ فـإن مديـر الصنـدوق
يلتـزم بالتخلص مـن اإليراد المحـرم حسـب مـا تقـرره لجنة الرقابة الشرعية للصنـدوق فـي مقـدار
مـا يجـب التخلـص منـه والجهـة التـي يصـرف فيهـا.
مــا ورد ذكــره مــن الضوابــط مبنــي علــى االجتهاد وخاضــع إلعادة النظــر حســب االقتضاء،
وحينئــذ فإنــه فــي حــال تغيــر اجتهــاد لجنة الرقابة الشرعية فــي ضوابــط االستثمار فــي
األسهم ،فــإن مديــر الصنــدوق يلتــزم بتلــك لضوابــط فيمــا يجــد مــن اســتثمارات الصنــدوق.

•

شرعا من العمل بالضوابط الشرعية المشار إليها في منهجية
مانعا
ال ترى لجنة الرقابة الشرعية
ً
ً
عمل المؤشر التالية:
أ.

مباحا ،وبناء على ذلك يستبعد المؤشر أي شركة تعمل
أن يكون نشاط الشركة
ً

بشكل مباشر أو تجني أكثر من  %5بما فيها الفوائد الربوية من إجمالي إيراداتها من
األنشطة المحرمة.
ب.

أال يزيد إجمالي الديون عن  %33.33من إجمالي األصول.

ج.

أال يزيد مجموع النقد واألوراق المالية ذات الفوائد عن  %33.33من إجمالي

األصول.
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د.

أال يزيد إجمالي الذمم المدينة والنقدية ،عن  ٪33.33من إجمالي األصول.

ه.

تنخفض النسب الواردة في البنود (ب) و (ج) و (د) إلى  % 30عند إضافة شركة

كانت خارجة عن المؤشر.
و.

عند حدوث حاالت اندماج أو استحواذ أو أي أحداث أخرى خاصة بالشركات ،فيتحقق

المؤشر من أثر هذه األحداث ،وأنها لم تخالف الضوابط الشرعية للمؤشر في أقرب مراجعة
دورية للقوائم المالية ،فإذا تبين ً
مثال أن نسبة اإليرادات المحرمة زادت عن  ،% 5فتحذف من
المؤشر في المراجعة التي تليها.
ز.

التخلص من اإليراد المحرم من األرباح الموزعة ،وأما األرباح التي لم توزع فتطبق

المعادلة التالية عل ى األرباح المعاد استثمارها(( :إجمالي اإليرادات – اإليرادات المحرمة) /
إجمالي اإليرادات).
•

وفقا لما جاء في منهجية
ً
يجب على مدير الصندوق التخلص من اإليرادات المحرمة حال ورودها،
عمل المؤشر.

الرقابة الدورية على الصندوق :تقع مسؤولية التحقق من التزام مكونات المؤشر للمعايير الشرعية
الواردة أعاله على لجنة الرقابة الشرعية المسؤولة عن المؤشر ،وتلتزم بإصدار تقرير أو شهادة للهيئة
الشرعية لمدير الصندوق بشكل دوري للتحقيق من توافقها مع المعايير الشرعية.
اإلجراءات المتبعة في حال عدم التوافق مع المعايير الشرعية :فــي حــال خــروج أي مــن األصول التــي
ً
فـورا عـن شـراء
يملــك الصنــدوق ملكيــة فيهــا عــن هــذه الضوابــط الشــرعية فســيتوقف مديـر الصنـدوق
أي أصـول جديـدة فيهـا ،ويبيـع مـا يملكـه مـن أصولهـا فـي أقـرب وقـت بمـا يضمـن مصالح الصندوق.

 )26مستشار االستثمار :ال ينطبق
 )27الموزع :ال ينطبق

 )28مراجع الحسابات:
أ)

اسم مراجع الحسابات :شركة برايس واتر هاوس كوبرز PwC

ب) العنوان المسجل وعنوان العمل لمراجع الحسابات:
المملكة العربية السعودية ص.ب 8282 .الرياض 11482
هاتف+966 11 211 0400 :
فاكس+966 11 211 0401 :
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الموقع اإللكترونيwww.pwc.com :
ج)

بيان األدوار األساسية لمراجع الحسابات ومسؤولياته:

•

يعين مراجع الحسابات من قبل مدير الصندوق وذلك للقيام بعملية المراجعة.

•

إذا مضى على تأسيس الصندوق مدة تزيد على  9أشهر قبل نهاية سنته المالية ،فيجب في
هذه الحالة القيام بعملية المراجعة بنهاية العام األول.

•

إذا مضى على تأسيس الصندوق العام مدة  9أشهر أو أقل قبل نهاية سنته المالية ،فيجوز
في هذه الحالة القيام بعملية المراجعة في نهاية السنة المالية التي تليها.

د)

بيان األحكام المنظمة الستبدال مراجع الحسابات لصندوق االستثمار :يجب على مجلس إدارة الصندوق
أن يرفض تعيين مراجع الحسابات أو أن يوجه مدير الصندوق بتغيير مراجع الحسابات المعين ،في أي
من الحاالت األتية:

•

وجود ادعاءات قائمه ومهمه حول سوء السلوك المهني ل مراجع الحسابات تتعلق بتأدية
مهامه.

•

مستقال.
إذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق
ً

•

إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن مراجع الحسابات ال يملك المؤهالت والخبر ات الكافية لتأدية
مهام المراجعة بشكل ُمرض.

•

ً
المعين.
وفقا لتقديرها المحض تغيير مراجع الحسابات
إذا طلبت الهيئة
َّ

 )29أصول الصندوق:
أ)

إن جميع أصول الصندوق محفوظه بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق.

ب) يجب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه االخرين.
ج)

أن أصــول صــندوق االســتثمار مملوكــة بشــكل جمــاعي لمــالكي الوحــدات ملكية مشاعة .وال يجوز أن
يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق مـن ا لبـاطن أو مشـغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ
ي مصـلحة في أصـول الصـندوق أو مطالبـة فيمـا يتعلـق
من البـاطن أو مقـدم المشـورة أو المـوزع أ ّ
بتلـك األصـول ،إال إذا كـان مـدير الصـندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصـندوق أو أمـين
ً
مالكا لوحدات في الصندوق ،وذلك
الحفـظ أو أمـين الحفـظ مـن البـاطن أو مقدم المشورة أو الموزع
مسـموحا بهـذه المطالبـات بموجـب أحكـام الئحـة صـناديق االسـتثمار ُ
ً
وأفصـح
في حدود ملكيته ،أو كـان
عنهـا في هـذه الشروط واألحكام.
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 )30معالجة الشكاوى:
سيقوم مدير الصندوق بتقديم نسخة من سياسات وإجراءات مدير الصندوق لمعالجة شكاوى العمالء
عند الطلب وبدون مقابل .كما يمكن لمالك الوحدات في حالة وجود أي شكوى أو مالحظة حول الصندوق
إرسالها الى العنوان التالي:
 8162طريق الملك فهد الفرعي  -العليا
وحده رقم 22
الرياض 3701-12313
المملكة العربية السعودية.
هاتف 920003636 :فاكس+966 11 290 6299 :
وفي حال تعذر الوصول الي تسوية أو لم يتم الرد خالل  10أيام عمل ،يحق للمشترك إيداع شكواه لدى
هيئة السوق المالية  -إدارة حماية المستثمر ،كما يحق للمشترك إيداع الشكوى لدى لجنة الفصل في
َ
تقويميا من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة ،إال إذا
منازعات األوراق المالية بعد مضي مدة ( )90يوم
اخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.

 )31معلومات أخرى:
أ)

إن السياسات واإلجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي
سيتم تقديمها عند طلبها بدون مقابل.

ب) ان لجنة الفصل في منازعات األ وراق المالية هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ
من أو عـن االسـتثمار في صناديق االستثمار.
ج)

د)

تشمل القائمة المتاحة لمالكي الوحدات على:
•

شروط واحكام الصندوق

•

العقود المذكورة في الشروط واالحكام

•

القوائم المالية لمدير لصندوق

ال يوجد أي معلومات إضافية قد تساهم في عملية اتخاذ قرار االستثمار لمالكي الوحدات المحتملون
أو مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق أو المستشارون المهنيون ولم يتم ذكرها.

ه) ال يوجد أي اعفاءات موافق عليها من هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار.

 )32متطلبات المعلومات اإلضافية لصناديق المؤشرات المتداولة:
في حالة صندوق المؤشر المتداول:
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 .1يقر ويوافق مالكي وحدات صندوق البالد إم إس سي آي المتداول لألسهم األمريكية على شروط
وأحكام الصندوق وذلك بمجرد القيام باالشتراك فيه.
 .2للصندوق نقطتي تقويم:
•

صافي قيمة أصول الصندوق وصافي قيمة أصول الصندوق للوحدة الواحدة بنهاية اليوم (NAV):
وذلك باحتساب القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق على أساس أسعار اإلقفال اليومية في السوق
األمريكي والعنصر النقدي المتوفر ويخصم منها الرسوم المستحقة ويقسم الناتج على عدد الوحدات
القائمة .يتم تقويم أصول الصندوق في أيام العمل الرسمية للسوق السعودي واإلعالن يكون قبل
بداية تداول الصندوق ونهاية كل يوم تداول في السوق السعودي وعندما ال يكون ذلك اليوم يوم عمل
للسوق السعودي فإن التقويم سيكون يوم العمل التالي للسوق السعودي .على سبيل المثال
سيعتمد تقييم أسعار الوحدات ليوم الخميس من كل اسبوع على أسعار اغالقات يوم االربعاء الذي
سبقه لسوق األسهم االمريكية ،وكمثال سيعتمد تقييم أسعار الوحدات ليوم األحد من كل اسبوع على
أسعار اغالقات يوم الجمعة (او اخر أسعار متوفرة) الذي سبقه لسوق األسهم االمريكية.

•

صافي قيمة أصول الصندوق االسترشادية للوحدات وصافي قيمة أصول الصندوق االسترشادية
للوحدة الواحدة ( :)iNAVسوف يتم اإلعالن عنه أثناء أوقات التداول للسوق السعودي .وتحسب صافي
قيمة أصول الصندوق االسترشادية للوحدات وصافي قيمة أصول الصندوق االسترشادية للوحدة
ً
وفقا آلخر سعر والعنصر النقدي المتوفر،
الواحدة ) (iNAVباحتساب القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق
بعد ذلك تخصم النفقات المتراكمة كما في نهاية آخر يوم عمل في السوق السعودي ويقسم الناتج
على عدد الوحدات المتداولة القائمة .صافي قيمة أصول الصندوق و صافي قيمة أصول الصندوق
االسترشادية للوحدة لن تتغير أثناء التداول في السوق السعودي بسبب عدم تداخل ساعات العمل بين
السوقين ،وإذا كان هناك تقاطع بين السوقين فسيتم تحديث صافي قيمة أصول الصندوق
االسترشادية للوحدات و صافي قيمة أصول الصندوق االسترشادية للوحدة الواحدة ) .(iNAVعلى
سبيل المثال ستعتمد قيمة االصول االسترشادية للوحدات وصافي قيمة أصول الصندوق للوحدة
الواحدة ( )iNAVليوم الخميس من كل اسبوع على أسعار اغالق الشركات ليوم االربعاء الذي سبقه
لسوق األسهم األمريكية .وسيعتمد قيمة أصول الصندوق االسترشادية للوحدات وصافي قيمة
أصول الصندوق للوحدة الواحدة ) (iNAVليوم األحد من كل أسبوع على أسعار اغالقات يوم الجمعة
الذي سبقه لسوق األسهم األمريكية.

 .3صانع السوق هو شركة البالد لالستثمار (البال د المالية) .ويحق لمدير صندوق المؤشر المتداول تعـيين
مؤسسـة سـوق ماليـة أو أكثـر مـرخص لها في ممارسة نشاط التعامل وذلك للعمل كصانع سوق
للصندوق
وظائف صانع السوق:
•

إدخال أمر شراء وأمر بيع ضمن نطاق سعري محدد ( )%2من صافي قيمة أصول الصندوق
االسترشادية ( )iNAVللوحدة المنشورة من قبل مدير الصندوق.
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•

المحافظة على األوامر بشكل مستمر خالل التداول وحتى ما قبل إغالق السوق بخمسة دقائق،
ويجوز لصانع السوق إدخال أوامر خالل ساعات التداول.

•

يقوم صانع السوق بتسهيل اصدار وإلغاء وحدات الصندوق بالتنسيق مع مدير الصندوق وأمين
الحفظ وتداول.

•

المساهمة في استقرار السعر والطلب على وحدات الصندوق في السوق من خالل التدخل لزيادة
العرض أو الطلب على الوحدات عند الضرورة.

•

تقديـم السـيولة المبدئيـة للسـوق األولـي لتأسـيس وحـدات التـداول ،بحيـث يقـوم بإنشـاء وحـدات
للصنـدوق وعرضهــا فــي الســوق.

•

يقــوم صانــع الســوق بصناعة السوق حيث يهدف الى المحاولة على إبقاء ســعر التــداول قريبا من
سعر الوحدة االسترشادية خالل التداول.
يلتــزم صانــع الســوق بصناعــة الســوق والسعي إليجــاد التــوازن بيــن ســعري البيــع أو الشــراء
لوحــدات الصنــدوق حســب القيمــة العادلــة.

•

فـي حالة إجـراءات التبـادل العينـي لسـلة الوحـدات بيـن مديـر الصنـدوق وصانـع السـوق وذلـك مـن
أجـل إنشـاء وحـدات فـي الصنـدوق أو إلغـاء وحـدات قائمـة مـن الصنـدوق فسـيتم تقييم السـلة
باسـتخدام تقييـم االسهم نفسـها (والمذكـورة فـي الفقـرة  -10أعـاله التقويـم والتسـعير).

 .4ليس هناك ما يضمن دقة أو مطابقة أداء الصندوق وأداء المؤشر.
 .5بينمــا يســعى الصنــدوق إلــى محاكاة أداء المؤشــر المرجعــي الخــاص بــه ،ســواء مــن خالل اسـتراتيجية
تكـرار أو تحسـين ،ليـس هنـاك مـا يضمـن أنـه سـيحقق محاكاة مثاليـة .كذلـك يعتمـد مديـر الصندوق علـى
ترخيـص المؤشـر الممنـوح مـن قبـل مقـدم المؤشـر الطرف الثالث الستخدام ومتابعة المؤشـر القياسـي
لصندوقه .وفـي حـال قيـام مقـدم المؤشـر بإنهـاء ترخيـص المؤشـر أو تغييـره ،فسـيؤثر ذلـك علـى قـدرة
الصنـ دوق علـى االستمرار فـي اسـتخدام ومحاكاة مؤشـره القياسـي لتحقيـق هدفـه االستثماري .كمـا
هنـاك مخاطـر متعلقـة بالفـرق بيـن أيـام العمـل للمؤشـر وأيـام العمـل للصنـدوق حيـث أن المؤشـر يعمـل
مـن يـوم االثنين الـي يـوم الجمعـة وأن الصنـدوق يعمـل مـن يـوم األحد الـي يـوم الخميـس وكذلك
الفرق في أوقات العمل خالل قترة التداول اليومية بحيث ان السوق السعودي والسوق األمريكي ال
يتقاطعون ممـا يؤثـر سـلبا علـى قـدرة الصنـدوق بمحاكاة مؤشـره.
تنتفـي المسـؤولية عـن مديـر الصنـدوق أو أي مـن تابعيـه فـي حـال وقـوع أي خسـارة ماليـة للصنـدوق
مـا لـم يكـن ذلـك ناتجـا ً عـن تعديـه أو تفريطـه.
.6

وصــف مــوجز لمنهجيــة /قواعــد المؤشــر:
يعكس مؤشر "إم إس سي آي لألسهم االمريكية المتوافقة مع المعايير الشرعية" الذي تم اطالقه
في العام  ،2007مبادئ االستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة ،وهو مصمم لقياس أداء أسهم شركات
القطاعات الكبيرة والمتوسطة والمدرجة في السوق األمريكية ذات الصلة والمتوافقة مع المعايير
الشرعية للهيئة الشرعية للصندوق .كما يطبق المؤشر ،سياسات ومعايير ونسب مالية معينة الستبعاد
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بناء على نوعين من المعايير :األنشطة التجارية األساسية والنسب المالية
األوراق المالية المحرمة
ً
المشتقة من القوائم المالية للشركات.
تتوفر معلومات المؤشر في موقع مزود المؤشر ،شركة  MCSI ,وفي موقع مدير الصندوق.
 .7بيان أي ظرف أو ظروف قد تؤثر في دقة واكتمال حساب المؤشر :الحاالت االستثنائية التي قد تؤثر
في دقة واكتمال حساب المؤشر قد تحدث نتيجة أعطال في األنظمة التقنية في نقل وتحديث األسعار
بشكل مباشر ودقيق.
 .8وصف لخطة مدير الصندوق في حال ايقاف حساب المؤشر من قبل مزود الخدمة :سيقوم مدير
الصندوق في هذه الحالة باالعتماد على مزود خدمة آخر وفي حالة اختالف المؤشر المعطى من مزود
الخدمة البديل فسوف يقوم مدير الصندوق باتخاذ جميع اإلجراءات المطلوبة والحصول على الموافقات
االزمة من قبل مالكي الوحدات واألطراف المعنية الستخدام المؤشر الجديد.
 .9بيان هامش معامل االنحراف عن المؤشر :يســعى مديــر الصنــدوق للمحافظــة علــى هامــش انحــراف
مقارنــة بــأداء المؤشــر بحــد أقصــى  % 2بشــكل سـنوي بعد خصم الرسـوم والمصاريف ،مع تقليص
هامش معامل االنحراف بين أداء الصندوق وأداء المؤشـر الـى أدنـى حـد ممكـن ،وال يوجـد هنـاك
ضمانـات مـن أن مديـر الصنـدوق يسـتطيع مطابقـة أداء المؤشـر.
 )33إقرار من مالك الوحدات:
بمشاركة مالك الوحدات في الصندوق فانه يقر باالطالع على شروط وأحكام صندوق البالد إم إس سي آي
المتداول لألسهم األمريكية ،وكذلك إقراره بموافقتـه على خصائص الوحدات التي اشترك فيها.
المستثمر (مالك الوحدات)
االسم......................... :
الهويـة......................... :
التوقـيع....................... :
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افصاح مزودي خدمة المؤشر "شركة إم إس سي آي"
( ) 1لم تتم رعاية الصناديق أو المصادقة عليها أو بيعها أو الترويج لها من قبل "إم إس سي آي" أو أي من
الشركات التابعة لها أو أي من مزودي المعلومات لها أو أي طرف ثالث آخر مرتبط بجمع أو احتساب أو إنشاء أي
ً
(معا" ،أطراف إم إس سي آي") .كما لم يتم إقرار الصناديق من قبل أي من أطراف "إم إس
من المؤشرات
سي آي" فيما يتعلق بقانونيتها أو مالءمتها فيما يختص بأي شخص أو كيان .كما ال يقدم أي من أطراف "إم
إس سي آي" أي ضمانات أو يتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بالصناديق .ودون اإلخالل بما سبق ،ال يقدم أي
لمصدري أو مالكي الصناديق أو
صريحا أو
طرف من أطراف "إم إس سي آي" أي إقرار أو ضمان،
ضمنياُ ،
ً
ً
المرخص لهم أو أي شخص أو كيان آخر فيما يتعلق بالتوصية في االستثمار في الصناديق بصورة عامة أو في
هذه الصناديق بالتحديد أو قدرة المؤشرات على تتبع أداء سوق األسهم المقابل .إن "إم إس سي آي" أو
الشركات التابعة لها مرخصون لبعض العالمات التجارية وعالمات الخدمة واألسماء التجارية والمؤشرات التي
تحددها وتعدها وتحتس بها "إم إس سي آي" دون اعتبار للصناديق أو مصدري أو مالكي الصناديق أو المرخص
لهم أو أي شخص أو كيان آخر .وليس لدى أي من أطراف "إم إس سي آي" أي التزام تجاه الوضع في االعتبار
احتياجات مصدري أو مالكي الصناديق أو المرخص لهم أو أي شخص أو كيان آخر ،عند تحديد المؤشرات أو وضعها
أو احتسابها .وليس هنالك أي أحد من أطراف "إم إس سي آي" مسؤول عن تحديد توقيت ،أو أسعار ،أو كميات
الصناديق التي سيتم إصدارها أو شارك في ذلك؛ أو في تقرير أو احتساب المعادلة أو المقابل الذي بموجبه
يتم استردادها .باإلضافة إلى ذلك ،ليس لدى أي من أطراف "إم إس سي آي" أي التزام أو مسؤولية تجاه
ُمصدري أو مالكي الصناديق أو المرخص لهم أو أي شخص أو كيان آخر فيما يتعلق بإدارة أو تسويق أو طرح
الصناديق.
( )2على الرغم من أن إم إس سي آي يجب أن تحصل على معلومات لتضمينها أو الستخدامها في حساب
مؤشرات إم إس سي آي من المصادر التي تعتبرها إم إس سي أي موثوقة ،ال يضمن أي من أطراف أم أس
سي أي أصل أو دقة أو كمال البيانات المسجلة في مؤشرات إم إس سي أي .ال يقدم أي من أطراف إم إس
ضمنيا ،فيما يتعلق بالنتائج التي سيتم الحصول عليها من قبل المرخص له أو
صريحا أو
سي أي أي ضمان،
ً
ً
العمالء أو األطراف األخرى أو الجهات المصدرة للصناديق أو مالكي الصناديق أو أي شخص آخر من استخدام
مؤشرات إم إس سي آي وأي بيانات متضمنة فيه .ال يتحمل أي طرف من أطراف إم إس سي آي أي مسؤولية
عن أي أخطاء أو عمليات حذف أو انقطاعات بأي من مؤشرات إم إس سي آي أو أي بيانات متضمنة فيها.
باإلضافة إلى ذلك ،ال يقدم أي طرف من أطراف إم إس سي آي أي ضمانات صريحة أو ضمنية من أي نوع،
صراحة مسؤوليتها عن جميع ضمانات القابلية للتسويق والمالءمة لغرض معين،
ً
وتخلي أطراف إم إس سي آي
فيما يتعلق بأي غرض معين .بدون تحديد أي مما سبق ،لن تتحمل أي من أطراف إم إس سي آي بأي حال من
األحوال أي مسؤولية تجاه أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو عقابية أو تبعية أو أي أضرار أخرى (بما في
ذلك األرباح المفقودة) حتى إذا تم اإلبالغ عن احتمالية حدوث مثل هذه األضرار.
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