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رقم النسخة 04 :التاريخ2016/03/22 :

الشروط واألحكام

صندوق نمو للطروحات األولية
NOMW IPO Fund
(صندوق استثمار عام برأس مال مفتوح مسجل بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية)

_______________________________________________________________________
1436/08/14هـ ،الموافق2015/06/01 :م
تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على طرح وحدات صندوق نمو للطروحات األولية طرحا عاما
رقم االعتماد الشرعيNMW-344-01-01-07-15 :
(هذه هي النسخة المعدلة من شروط وأحكام صندوق نمو للطروحات األولية التي تعكس التغييرات التالية :تخفيض الحد األعلى لالحتفاظ بالنقد إلى
 %70ورفع الحد األدنى لالستثمار في الصناديق المماثلة إلى  ،%10وتعديل مسؤوليات وصالحيات المجلس ،وتغيير أعضاء اللجنة الشرعية،
وإضافة إشعار الهيئة الشرعية حال إنهاء الصندوق ،وتعديل نسبة حساب المدينون في المعايير المتعلقة بأداوت االستثمار ،وتعديل بعض المصطلحات،
حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ  13/05/1437هـ الموافق  22/02/2016م)

مدير الصندوق
نمو المالية

تم اعداد هذه الشروط واألحكام وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرار المجلس رقم
 2006-219-1وتاريخ 1427/12/3هـ بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2هـ

_________________________________
د .عبدالرحمن خليل تلفت
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي

_______________________________
رنا ناصر العمير
مسؤولة املطابقة وااللتزام

الشروط واالحكام :صندوق نمو للطروحات األولية

إشعار هام للمستثمرين
هذا المستند ("الشروط واألحكام") يتضمن شروط وأحكام صندوق نمو للطروحات األولية ("الصندوق") ،وهو صندوق استثمار عام
برأس مال مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية مؤسس في المملكة العربية السعودية ("السعودية" أو "المملكة") لغرض تقديم نمو في
رأس المال من خالل االستثمار مبدئيا ً في الطروحات األولية للشركات المدرجة حديثا ً في سوق األوراق المالية السعودية ("تداول")،
وكذلك في أسهم الشركات األخرى المدرجة في سوق األوراق المالية السعودية "تداول" خالل السنوات الثالث األخيرة والمتوافقة مع
المعايير الشرعية.
تتم إدارة الصندوق من قبل شركة نمو المالية لالستشارات المالية ش.م.س.م ("نمو كابيتال " أو "مدير الصندوق") ،وهي شركة سعودية
مساهمة مقفلة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب الرقم  ،13172-37وفقا لالئحة صناديق
االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية طبقا لقرارها رقم  2006-219-1بتاريخ  1427/12/3هـ
(الموافق  2006/12/24م) بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/بتاريخ  1424/6/2هـ.
ال تتحمل هيئة السوق المالية المسؤولية تجاه المعلومات في هذه الشروط واألحكام .وال تقدم أي تعهدات فيما يتعلق بصحة وإكتمال تلك
المعلومات ،وتعلن إخالء مسؤوليتها من أي التزام مهما كان عن أي خسارة يمكن أن تنشأ عن اإلعتماد على ما ورد في محتويات هذه
الشروط واألحكام أو عن أي جزء منها .المشترين المحتملين لوحدات الصندوق المعروضة هنا عليهم القيام بواجب التحري والبحث
الالزمين قبل اتخاذ قرار اإلستثمار بالصندوق.
تم إعداد الشروط واألحكام الماثلة من قبل شركة نمو كابيتال .وبموجبه تتحمل شركة نمو كابيتال المسؤولية الكاملة عن صحة المعلومات
الواردة في هذه الشروط واألحكام وتؤكد على أنه ،وبعد إجراء جميع التحريات المناسبة والمعقولة وبحسب علمها واعتقادها ،ال توجد أية
حقائق أخرى سيؤدي اإلغفال عن ذكرها إلى جعل أي بيان من البيانات الواردة في هذه المذكرة مضلالً .وال تتحمل هيئة السوق المالية
المسؤولية تجاه المعلومات في هذه الشروط واألحكام.
على المستثمرين الراغبين في االستثمار في الصندوق أال يعاملوا هذه الشروط واألحكام ومحتوياتها على أنها استشارة استثمارية أو
ضريبية أو زكوية أو قانونية .على جميع المستثمرين الراغبين في االستثمار إجراء تحرياتهم وتقويمهم الخاص لفرصة االستثمار في
الصندوق ،بما في ذلك ميزات ومخاطر ذلك االستثمار .ننصح المستثمرين بالتشاور مع مستشاريهم المهنيين الخاصين و/أو وسطاء
األوراق المالية و/أو مستشاري الضرائب و/أو مديري البنوك و/أو المستشارين القانونيين و/أو المحاسبين بخصوص شراء وامتالك
والتصرف في وحدات هذا الصندوق.
يجب على أي شخص يرغب في االستثمار قراءة الشروط واألحكام بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثمار بخصوص هذا الصندوق .وبما أن
االستثمار في هذا الصندوق مصنف على أنه استثمار ذو مخاطر عالية ،يرجى االطالع على البند  10من الشروط واألحكام هذه بعنوان
"المخاطر الرئيسية".
الصندوق ليس كيانا قانونيا مستقال منفصالً عن مدير الصندوق .ومع ذلك فإن شركة نمو كابيتال ملتزمة بفصل أصول الصندوق عن
أصولها الخاصة.
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األطراف الرئيسية

مدير الصندوق

شركة نمو المالية لالستشارات المالية
ترخيص هيئة السوق المالية رقم ()13172-37
صندوق بريد92350 :
الرمز البريدي 11653
الرياض
المملكة العربية السعودية
هاتف+966114942444 :
فاكس+966114944266 :
www.nomwcapital.com.sa

أمين الحفظ والمدير اإلداري

المراجع الخارجي

المؤشر اإلسترشادي

المراجع الشرعي

شركة نمو المالية لالستشارات المالية
ترخيص هيئة السوق المالية رقم ()13172-37
صندوق بريد92350 :
الرمز البريدي 11653
الرياض
المملكة العربية السعودية
هاتف+966114942444 :
فاكس+966114944266 :
www.nomwcapital.com.sa
إرنست أند يونغ
طريق الملك فهد  -برج الفيصلية ،الطابق 14
ص.ب 2732 .الرمز البريدي 11461
المملكة العربية السعودية ،الرياض
هاتف+966112159449 :
فاكس+966112734730 :
أيديال ريتينق
صندوق البريد 301522
الرياض 11372
المملكة العربية السعودية
هاتف+966506362563 :
www.idealratings.com
دار المراجعة الشرعية
ص ب 20151
المنامة
مملكة البحرين
هاتف+97317215898 :
www.shariyah.com
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ملخص الصندوق

اسم الصندوق

صندوق نمو للطروحات األولية

مدير الصندوق

شركة نمو المالية لالستشارات المالية

عملة الصندوق

الريال السعودي

طبيعة الصندوق

مفتوح

سعر الوحدة عند بداية الطرح

 10لاير سعودي

مستوى المخاطر

مرتفع (الرجوع للفقرة  10الخاصة بالمخاطر)

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال بشكل رئيسي
من خالل االستثمار في الطروحات األولية في السعودية
وكذلك في أسهم الشركات األخرى المدرجة في سوق
األوراق المالية السعودية "تداول" خالل السنوات الثالث
السابقة والمطابقة مع المعايير الشرعية

مؤشر قياس األداء

مؤشر آيديال ريتنق للطروحات األولية (IdealRatings
 IPO Shariah Indexفي سوق األسهم السعودية).

فترة الطرح

يبدأ قبول اإلشتراكات من تاريخ1436/00/00هـ الموافق
2015/00/00م وحتى تاريخ1436/00/00هـ الموافق
2014/00/00م

الحد األدنى لالشتراك المبدئي

 10,000لاير سعودي

الحد األدنى لالشتراك اإلضافي واالسترداد

 10,000لاير سعودي

الحد األدنى لرصيد االستثمار المحتفظ به

 10,000لاير سعودي

أيام قبول االشتراكات واالستردادات (يوم العمل)

أي يوم عمل (من األحد حتى الخميس) باستثناء أيام العطل
الرسمية للمملكة العربية السعودية
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أيام التقويم والتعامل

يومي اإلثنين واألربعاء من كل أسبوع باستثناء العطل
الرسمية لسوق األسهم السعودية حيث يتم التقويم في يوم
العمل التالي.

يوم اإلعالن

يوم العمل التالي ليوم التقويم والتعامل

الموعد النهائي الستالم طلبات اإلشتراك

قبل الساعة  12:30ظهرا ليوم العمل السابق ليوم التعامل
والتقويم

الموعد النهائي الستالم طلبات اإلسترداد

قبل الساعة  12:30ظهرا ليوم العمل السابق ليوم التعامل
والتقويم

دفع قيمة الوحدات المستردة

قبل إقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي تم
فيها تحديد سعر االسترداد

رسوم االسترداد المبكر

 %1من مبلغ اإلسترداد في حال طلب استرداد الوحدات
خالل  30يوما ً من مبلغ اإلشتراك مباشرة

رسوم إلاشتراك

بحد أعلى % 1.50من قيمة االشتراك األولي واإلضافي

أتعاب إدارة

% 1.50سنويا ً من صافي قيمة أصول الصندوق وتحتسب
يوميا ً وتدفع بشكل ربع سنوي

رسوم أمين الحفظ

% 0.25سنويا ً من صافي قيمة أصول الصندوق تحتسب
يوميا ً وتدفع بشكل ربع سنوي

تعويضات مجلس إدارة الصندوق

 3000لاير سعودي للعضو المستقل عن كل اجتماع مجلس
إدارة وتدفع بعد االجتماع

أتعاب المراجع الخارجي

 45,000لاير سعودي سنويا ً

مصاريف التعامل

يتحمل الصندوق جميع رسوم ومصاريف التعامل وعموالت
الوساطة التي يتم إنفاقها خالل عمليات شراء وبيع األوراق
المالية

رسوم احتساب مؤشر/معيار األداء

 28,125لاير سعودي تدفع سنويا ً
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نفقات أخرى

يكون الصندوق مسؤوالً عن نفقاته اإلدارية والمهنية
والتشغيلية األخرى ،والتي تشمل (ولكن قد ال تقتصر على)
أتعاب المحاسب القانوني وأتعاب أعضاء اللجنة الشرعية
وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة والمصاريف المتعلقة بنشر
التقارير السنوية ،مع مراعاة حد أقصى سنويا وقدره
 200.000لاير سعودي .يستثنى من الحد األقصى المذكور
أتعاب اإلدارة ورسوم أمين الحفظ ورسوم المدير اإلداري
للصندوق وأية رسوم مصاحبة للحصول على تمويل.
لن يكون الصندوق مسؤوالً عن حساب أو دفع الضريبة أو

الضريبة والدخل

اللجنة الشرعية

الزكاة ألجل أو نيابة عن المستثمرين وإنما يكون كل مستثمر
مسؤوال عن سداد ضرائبه وزكاته الخاصة إن وجدت
الشيخ محمد أحمد السلطان – عضو اللجنة الشرعية
الشيخ صالح بن فهد الشلهوب – عضو اللجنة الشرعية
الدكتور عبدالرحمن بن خليل تلفت – رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور نبيه بن عبدالرحمن الجبر – عضو

مجلس إدارة الصندوق

األستاذ موسى يوسف موسى – عضو
األستاذ خالد بن عبدالرحمن الدهام – عضو مستقل
األستاذ معاذ بن عبدالرحمن الحسيني – عضو مستقل

مدير الصندوق من الباطن

المجموعة المالية هيرميس السعودية

المراجع الخارجي

ارنست اند يونغ

المدير اإلداري وأمين الحفظ

شركة نمو المالية لالستشارات المالية
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قائمة المصطلحات
سيكون للمصطلحات اآلتية المعاني المبينة إزاء كل واحدة منها:
صندوق نمو للطروحات األولية
الصندوق
برنامج استثماري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمشتركين فيه بالمشاركة جماعيا ً
صندوق استثماري
في أرباح البرنامج ،ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة
شركة نمو المالية لالستشارات المالية وهو شخص مرخص له بممارسة أعمال إدارة
مدير الصندوق
صناديق االستثمار بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم 13172-37
طرف ثالث يتعاقد معه مدير الصندوق بموجب عقد وفقا ً لالئحة صناديق االستثمار،
ويكون مسؤوالً نيابة عن مدير الصندوق عن القرارات االستثمارية لجميع أو أي
مدير الصندوق من الباطن
جزء من صندوق االستثمار الخاضع إلدارة مدير الصندوق
شركة نمو المالية لالستشارات المالية وهو شخص مرخص له بممارسة أعمال إدارة
المدير اإلداري
صناديق االستثمار بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم 13172-37
تعني هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية شاملة حيثما يسمح النص ،أي
"هيئة السوق المالية " أو
لجنة ،أو لجنة فرعية ،أو موظف ،أو وكيل يمكن ان يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة
"الهيئة" أو "المنظم"
من وظائف الهيئة.
الوحدة االستثمارية التي تمنح المستثمر حق المشاركة في ملكية االنتفاع في أصول
الوحدة
وعوائد الصندوق على أساس نسبي وفقا ً لعدد الوحدات االستثمارية التي يمتلكها.
النظام اآللي لتداول األسهم السعودية
تداول
الشخص الذي يملك وحدات في الصندوق ويشار لهم مجتمعين بـ "المشتركين"
المشترك (مالك الوحدات)
يعني نموذج الطلب ،الصادر بالصيغة التي يحددها مدير الصندوق ،الذي يقدمه
نموذج اإلشتراك
المستثمر الراغب بامتالك وحدات في الصندوق.
يوم العمل الرسمي لسوق األسهم السعودية في المملكة العربية السعودية
يوم العمل

أيام قبول طلبات االشتراك
كل يوم عمل في المملكة طبقا ً أليام العمل الرسمية لسوق األسهم السعودية

واالسترداد
يوم التعامل
يوم التقويم
الشروط واألحكام

مجلس إدارة الصندوق
العضو المستقل

المملكة
دول الخليج
الظروف االستثنائية
المعايير الشرعية

أي يوم يتم فيه شراء واسترداد وحدات صندوق االستثمار
اليوم الذي يتم فيه تقويم سعر صافي الوحدة ،وسيكون يومي االثنين واألربعاء
العقد بين مدير الصندوق والمشتركين والذي يحتوي على البيانات واألحكام المطلوبة
وفقا ً ألحكام المادة ( )15من الئحة صناديق اإلستثمار ،ويتم توقيعها بين مدير
الصندوق ومالكي الوحدات.
مجلس يعيّن مدير الصندوق أعضاءه بموجب الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن
مجلس هيئة السوق المالية لمراقبة أعمال مدير الصندوق
عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق ليس موظفا ً وال عضو مجلس إدارة لدى
مدير الصندوق أو تابع له أو أمين حفظ الصندوق كما أنه ليس لديه عالقة جوهرية
أو عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو تابع له أو أمين حفظ ذلك الصندوق وينطبق
عليه تعريف عضو مجلس إدارة مستقل حسب قائمة المصطلحات المستخدمة في
لوائح هيئة السوق المالية
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة ،مملكة البحرين ،سلطنة عُمان ،دولة قطر ،دولة الكويت.
حالة األزمات االقتصادية الحادة (كالكساد االقتصادي) أو األزمات السياسية
(كالحروب) أو الكوارث الطبيعية (كالزالزل) أو الحاالت التي يؤدي حدوثها إلى
انهيارات حادة في أسواق األسهم
المعايير الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية الستثمارات الصندوق والموضحة في
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الملحق رقم ( )1من الشروط واألحكام
عرض الشركة على المؤسسات المكتتبة لمعرفة حجم الطلب على األسهم المطروحة
بناء سجل األوامر
من هذه المؤسسات وبناء عليه تحديد سعر االكتتاب
الطروحات أو االكتتابات األولية العامة ألسهم الشركات التي يتم طرحها طرحا ً عاما ً
الطروحات األولية
لالكتتاب ألول مره بالقيمة اإلسمية أو عن طريق عملية بناء سجل األوامر.
المرابحات وعقود تمويل التجارة واألرواق المالية قصيرة األجل والتي تتسم بسيولتها
أدوات أسواق النقد
العالية وقلة المخاطر والمتوافقة مع المعايير الشرعية
صندوق استثمار هدفه الوحيد االستثمار في الودائع واألوراق المالية قصيرة األجل
صناديق أسواق النقد
والمرابحات وعقود تمويل التجارة وفقا ً لالئحة صناديق االستثمار
هي عبارة عن اتفاقية بين البائع والمشتري ،حيث يقوم البائع بالحصول على السلعة
المرابحة
وتسليمها للمشتري بنا ًء على سعر متفق عليه بينهما .وهكذا فإن البائع يعمل كطرف
ممول يوفر التمويل .ويتم الدفع عادة عن طريق نظام األقساط أو في صورة مجملة
الحقاً.
هي القيمة النقدية ألي وحدة على أساس إجمالي قيمة األصول لصندوق اإلستثمار
صافي قيمة األصول
مخصوم منها الخصوم.
صناديق االستثمار ذات استراتيجية استثمار مماثلة وهدفها الرئيسي االستثمار في
صناديق استثمار أخرى
الطروحات األولية و حقوق األولوية و الشركات التي لم يمض على إدارجها 3
سنوات.
هي أوراق مالية قابلة للتداول ،تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة
حقوق األولوية
المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال ،وتعتبر هذه األوراق حق مكتسب لجميع
المساهمين المقيدين في سجالت الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة الغير
عادية .ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد /وذلك بسعر
الطرح.
هي األسهم المطروحة المتبقية لالكتتاب والتي لم يكتتب بها المساهمين المقيدين،
حقوق األولوية المتبقية
والناتجة من زيادة رأس مال الشركة المصدرة.
تحليل المؤشرات المالية للشركة مثل نسب الربحية والسيولة والديون وهي تقيس مدى
التحليل الكمي
كفاءة الشركة في استخدام األموال وإدارتها وقدرتها على تحقيق األرباح
تحليل المؤشرات غير المالية مثل كفاءة إدارة الشركة وحجم المنافسة واألوضاع
التحليل النوعي
االقتصادية
ترتكز على مبدأ تبديل المراكز االستثمارية الستثمارات الصندوق واستخدام الوسائل
اإلدارة النشطة
البحثية إلجراء عمليات المسح األولي من قبل فريق المحللين الماليين لدى مدير
الصندوق بالباطن والوصول إلى قائمة الشركات التي ستخضع إلى التحليالت
الكمية والنوعية .كما سيتم األخذ باالعتبار حركة األسهم خالل الفترة األولى من
اإلدراج ومقارنة مؤشراتها المالية بمؤشرات القطاع والسوق ،ودراسة سلوك حركة
األسهم المدرجة حديثا ً في الفترات السابقة ومن ثم بناء محفظة الصندوق وتحديد
أوزان االستثمارات ومراجعتها بشكل مستمر لضمان االلتزام بالحدود االستثمارية
واستراتيجية الصندوق الرئيسية
الصغيرة هي الشركات التي تكون قيمتها السوقية أقل من  15مليار لاير سعودي
الشركات

والمتوسطة
ريتنق مؤشر استرشادي يستدل من خالله على أداء أسهم الشركات المدرجة حديثا ً في سوق
آيديال
مؤشر
للطروحات األولية في سوق األسهم السعودية ولم يمض على إدراجها ثالث سنوات والتي تتوافق مع المعايير
الشرعية المحددة من قبل اللجنة الشرعية في شركة نمو المالية لالستشارات المالية.
األسهم السعودية
ويتم احتساب المؤشر بنا ًء على األسهم الحرة للشركات .كما سيتم احتساب وزن
الشركة في المؤشر تزامنا ً مع أول يوم إدراج لها في السوق في حال كان الطرح
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مخصص (كليا ً أو جزئياً) لصناديق االستثمار ،أما بقية الطروحات الموجهة للجمهور
بالكامل فتحتسب بالمؤشر عند احتسابها في مؤشر .TASI

وكاالت التصنيف اإلئتماني

وسيكون هناك مراجعة للمؤشر كل ستة أشهر لتطبيق شرط عدم تجاوز الشركة
ثالث سنوات في السوق ،مع االلتزام بوجود عدد أدنى من الشركات في المؤشر ال
يقل عن عشر شركات .وال يسمح ألي شركة بأن يتجاوز وزنها في المؤشر أكثر
من ( )%15بحيث يتم توزيع أية نسب تزيد عن ( )%15على باقي الشركات في
المؤشر ،ويمكن الحصول على معلومات عن المؤشر عن طريق التواصل مباشرة
مع مدير الصندوق .وسيلتزم مدير الصندوق بدوره على وضع ملخص أداء المؤشر
على موقع الشركة اإللكتروني www.nomwcapital.com.sa
الوكاالت التي تقوم بقياس قدرة الجهة المقترضة على الوفاء بإلتزاماتها في مواجهة
المقرضين أو بمعنى آخر مخاطرعدم سداد المقترض والوفاء بإلتزاماته للمقرض مثل
ستاندر أند بورز وموديز ووكالة فيتش
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شروط وأحكام الصندوق
 .1إسم صندوق اإلستثمار
إسم الصندوق هو " صندوق نمو للطروحات األولية".
.1.1
.1.2

اسم الصندوق باللغة اإلنجليزية ""NOMW IPO Fund

 .2عنوان مدير الصندوق
عنوان المكتب الرئيسي لشركة نمو المالية لالستشارات المالية هو :المملكة العربية
.2.1
السعودية ،الرياض .شارع العليا العام ،ص.ب 92350 .الرمز البريدي  11653الرياض
هاتف+966 (11) 4942444 :
فاكس+966 (11) 4944266 :
الموقع اإللكترونيwww.nomwcapital.com.sa :
 .3تاريخ بدء الصندوق
بدء الصندوق قبول االشتراكات بتاريخ 1436/10/07هـ الموافق 2015/07/23م وبدء التشغيل
بتاريخ 1436/10/17هـ الموافق 2015/08/02م
 .4الهيئة المنظمة
مدير الصندوق هو شركة نمو المالية لالستشارات المالية "نمو كابيتال" وهي شركة مساهمة
.4.1
سعودية مقفلة بسجل تجاري رقم  1010404870مرخصة من هيئة السوق المالية في المملكة
العربية السعودية وفقا ً لنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/بتاريخ
1424/2/6هـ الموافق  31يوليو 2003م بموجب الترخيص رقم ( .)13172-37نمو كابيتال
تحمل تراخيص هيئة السوق المالية لممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ،والتعهد بالتغطية ،وإدارة
صناديق االستثمار ،وإدارة محافظ العمالء والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في أعمال األوراق
المالية.
تعتبر هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية هي الهيئة المنظمة لعمل السوق
.4.2
المالية السعودية والمسؤولة عن تنظيم تأسيس الصناديق االستثمارية وجميع األنشطة المرتبطة بها
في المملكة.
 .5تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق أو آخر تحديث لها
 صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 1436/08/14هـ الموافق 2015/06/01م وهيصالحة حتى تاريخه.
 -تم تحديث هذه الشروط واألحكام بتاريخ 2016/03/22
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 .6االشتراك
الحد األدنى لالشتراك المبدئي هو ( 10,000لاير سعودي) مبلغ عشرة آالف لاير سعودي
.6.1
فقط لكل مستثمر.
الحد األدنى لالشتراك اإلضافي هو ( 10,000لاير سعودي) مبلغ عشرة آالف لاير سعودي
.6.2
فقط.
يشترط على المستثمر االحتفاظ بمبلغ ( 10,000لاير سعودي) مبلغ عشرة آالف لاير
.6.3
سعودي فقط كحد أدنى للرصيد في الصندوق في حال قام المستثمر بعملية استرداد .ويحق لمدير
الصندوق تصفية حساب المشترك في حال عدم االحتفاظ بالحد األدنى من الرصيد.
 .7عملة الصندوق
الوحدة النقدية لتعامالت الصندوق هي الريال السعودي فقط .وإذا تم سداد قيمة الوحدات
.7.1
بعملة خالف الريال السعودي فسوف يتم تحويل عملة السداد إلى الريال السعودي بسعر الصرف
السائد لدى البنك المستلم في ذلك الوقت.
أي فروقات في اسعار الصرف السائدة يتحملها المستثمر وحدة بدون أي التزام من مدير
.7.2
الصندوق.
 .8أهداف صندوق االستثمار
صندوق نمو للطروحات األولية هو صندوق استثمار مفتوح المدة متوافق مع المعايير الشرعية و يهدف إلى
تنمية رأس المال على المدى المتوسط و الطويل من خالل االستثمار في الطروحات األولية و حقوق األولوية
في المملكة العربية السعودية وكذلك االستثمار في أسهم الشركات األخرى المدرجة في سوق األوراق المالية
السعودية" تداول" خالل السنوات الثالث األخيرة .لن يقوم الصندوق بتوزيع األرباح التي يحصل عليها عن
طريق التوزيعات النقدية أو األرباح الرأسمالية المحققة على المستثمرين وسيقوم الصندوق بإعادة استثمار
جميع أرباحه وعوائده في الصندوق.
ويهدف الصندوق إلى تحقيق عائدات تتجاوز تلك التي يحققها المؤشر االسترشادي للصندوق وهو (مؤشر
آيديال ريتنق للطروحات األولية في سوق األسهم السعودية) .و يمكن للمستثمر الحصول على آداء المؤشر و
الصندوق من خالل الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق www.nomwcapital.com.sa
 .9استراتيجيات االستثمار الرئيسية
يستثمر الصندوق بشكل أساسي في الطروحات األولية وأسهم الشركات التي لم يمض على
.9.1
إدراجها ثالث سنوات في سوق األسهم السعودية وحقوق األولوية المتداولة في سوق األسهم
السعودية والمتوافقة مع المعايير الشرعية .علما بأن مطابقة المجال االستثماري للمعايير الشرعية
يتم تحديثه بشكل ربع سنوي.
ستتركز استثمارات الصندوق في الطروحات األولية لألسهم وأسهم الشركات التي لم يمض
.9.2
على إدراجها ثالث سنوات في سوق األسهم السعودية و حقوق األولوية المتداولة في سوق األسهم
السعودي و الشركات الصغيرة و المتوسطة والمتوافقة مع المعايير الشرعية .ويستهدف الصندوق
الحدود الموضحة في الجدول أدناه في استثماراته وتعتمد استراتيجية توزيع أوزان االستثمارات
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على حسب المجاالت االستثمارية المتاحة من حيث توفر االكتتابات في السوق أو مستوى التقييم
الحالي في السوق ألسهم الشركات المدرجة والتي لم يمض على إدراجها ثالثة سنوات وبنا ًء على
رؤية مدير الصندوق.
الحد األدنى
نوع األصول
%0
النقد
الطروحات األولية واألسهم %20
المدرجة حديثا ً وحقوق األولوية
%0
أدوات أسواق النقد
صناديق المرابحة المتوافقة مع %0
المعايير الشرعية
%10
صناديق استثمارية مماثلة

الحد األعلى
%70
%100
%50
%50
%50

وباإلضافة إلى استثمارات الصندوق األساسية في الطروحات األولية والشركات التي لم يمض على إدراجها
ثالث سنوات في سوق األسهم السعودية والمتوافقة مع المعايير الشرعية،
 قد يعمد مدير الصندوق وحسب تقديره المطلق ،وذلك ألغراض إدارة السيولة ،إلى استثمار الفائضالنقدي و /او االحتفاظ بجزء او كل سيولة الصندوق في أدوات أسواق النقد مباشرة والمصدرة من
جهات سعودية وخليجية وخاضعة إلشراف البنوك المركزية في السعودية ودول الخليج بعملة الريال
السعودي على أن اليتجاوز إجمالي االستثمار لدى جهة واحدة  %15من صافي أصول الصندوق.
وسوف يتم اختيار تلك الجهات المصدرة ألدوات أسواق النقد بناء على التصنيف االئتماني بحد أدنى
فئة ( )BBBوالصادر عن وكالة ) (S&Pللتصنيف االئتماني ،أو ما يعادلها من وكاالت التصنيف
اإلئتماني األخرى فيتش ( )Fitchو موديز()Moody’s
 أو استثمار السيولة بشكل غير مباشر من خالل صناديق المرابحة المطروحة بالريال السعوديطرحا ً عاما ً والمرخصة من هيئة السوق المالية سواء كانت مدارة من قبل مدير الصندوق نفسه أو
مدير آخر وتتم عملية المفاضلة ما بين صناديق المرابحة من خالل قياس األداء التاريخي للصندوق
مقارنة بالمخاطر على أن ال يتجاوز إجمالي االستثمار لدى جهة واحدة  %15من صافي أصول
الصندوق و
 كما يحق لمدير الصندوق االستثمار في صناديق استثمارية بالريال السعودي مطروحة طرحا ً عاما ًوالمرخصة من هيئة السوق المالية ومتوافقة مع أهداف الصندوق ومجال استثماره الرئيسي ومتوافقة
مع المعايير الشرعية ،سواء كانت تدار من قبل مدير الصندوق نفسه أو مدير صندوق ويتم االختيار
ما بين تلك الصناديق وفقا لمؤشرات األداء للصندوق وحجمه ومعدل المصاريف.
 ويمكن أن يقوم الصندوق أيضا ً باالستثمار في الشركات الصغيرة إلى المتوسطة المتوافقة معالمعايير الشرعية والمدرجة في سوق األوراق المالية السعودية "تداول" و بحد أعلى .%30
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 يجوز لمدير الصندوق استثمار أكثر من  %10من صافي أصول الصندوق في أسهم شركة معينةعلى أال يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للشركة إلى القيمة السوقية للشركات المتضمنة في المجال
االستثماري ،وذلك حسبما يكون عليه الحال بتاريخ اخر يوم تعامل من كل أسبوع.
 في الظروف االستثنائية قد يلجأ مدير الصندوق لالحتفاظ بأصوله على شكل نقدية بنسبة .%100سيتبنى مدير الصندوق منهج اإلدارة النشطة التي ترتكز على مبدأ تبديل المراكز االستثمارية
.9.3
الستثمارات الصندوق واستخدام الوسائل البحثية إلجراء عمليات المسح األولي من قبل فريق
المحللين الماليين لدى مدير الصندوق بالباطن والوصول إلى قائمة الشركات التي ستخضع إلى
التحليالت الكمية والنوعية .كما سيتم األخذ باالعتبار حركة األسهم خالل الفترة األولى من اإلدراج
ومقارنة مؤشراتها المالية بمؤشرات القطاع والسوق ،ودراسة سلوك حركة األسهم المدرجة حديثا ً
في الفترات السابقة ومن ثم بناء محفظة الصندوق وتحديد أوزان االستثمارات ومراجعتها بشكل
مستمر لضمان االلتزام بالحدود االستثمارية واستراتيجية الصندوق الرئيسية.
.9.4

لن يقوم الصندوق باالستثمار في أوراق مالية غير التي تم ذكرها سابقا ً بالفقرة ( )9.2أعاله.

يلتزم الصندوق بالقيود على االستثمار وفقا ً لما ورد في لوائح هيئة السوق المالية وأي
.9.5
تحديثات عليها .كما أن جميع استثمارات الصندوق ستكون وفق المعايير الشرعية .وسيقوم مدير
الصندوق بأخذ الموافقة المسبقة على أية استثمارات ولن يحتفظ الصندوق بأية أوراق مالية يتبين
عدم توافقها مع المعايير الشرعية .وفي حال امتالك الصندوق أسهم لم تعد في مجاله االستثماري
على سبيل المثال ال الحصر خروجها من القائمة الشرعية  ،سيقوم مدير الصندوق ببيع األسهم خالل
فترة التتجاوز  30يوم تقويمي .ويجوز لمدير الصندوق استثناء أي شركة من مجال االستثمار بعد
إدراجها بشهر واحد إذا كانت قيمتها السوقية أكثر من  5مليار سعودي.
في حالة وجود فرص استثمارية مالئمة في األسهم بحيث و َجدَ مدير الصندوق أن العائد
.9.6
المتوقع من الفرصة االستثمارية سيكون أعلى من تكلفة التمويل ،فإن الصندوق قد يلجأ إلى التمويل
بما ال يتجاوز ( )%10من صافـي قيمة أصول الصندوق ولفترة ال تزيد عن سنة ،بعد الحصول
على الموافقة من قبل مجلس إدارة الصندوق ،وبما يتوافق مع المعايير الشرعية.
تقتصر استثمارات الصندوق في سوق األسهم السعودية فقط ،باستثناء الودائع والمرابحات
.9.7
الشرعية وأدوات أسواق النقد والتي تشمل المملكة العربية السعودية ودول الخليج.
يحق لمدير الصندوق استثمار ما ال يزيد عن ( )%80من صافي قيمة أصول الصندوق في
.9.8
وحدات صناديق استثمار ذات استيراتيجية مماثلة الستراتيجية الصندوق و صناديق المرابحة
وأسواق النقد بما يتوافق مع المعايير الشرعية على أال تزيد نسبة تملك الصندوق عن ( )%10من
صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته .وأال تزيد نسبة تملكه في صندوق واحد عن
 %10من صافي قيمة أصول الصندوق .وسوف يتحمل الصندوق أية رسوم ومصاريف تفرضها
الصناديق المماثلة في حال االستثمار بها.
.9.9

ال يستثمر الصندوق في مشتقات األوراق المالية.
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 .10المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق
يصنف االستثمار في الصندوق بأنه (مرتفع المخاطرة) وهو مالئم فقط للمستثمرين القادرين
.10.1
على فهم واستيعاب المخاطر االقتصادية الستثماراتهم في الصندوق دون التعرض لعواقب كبيرة.
وتخضع قيمة وحدات الصندوق للتقلب حسب ظروف أسواق األسهم وأدوات النقد ،وحيث ان
الصندوق يستثمر أصوله بشكل رئيسي في سوق األسهم ،فإن من أهم المخاطر الرئيسية التي
يتعرض لها الصندوق وبالتالي المشتركين في الصندوق هي:
 .1مخاطر السوق :تتعرض األسعار في سوق األسهم السعودي لتقلبات حادة قد تتضمن حركة
هبوط حاد ومفاجئ وال يمكن تقديم ضمان أو تأكيد لألداء المستقبلي للسوق كما أن األداء
السابق للسوق ال يعكس ما سيتحقق في المستقبل .كما أنه وبعد إعالن النتائج المالية
للشركات فإن السعر السوقي ألسهمها قد يتحرك في إتجاه مخالف لتلك التوقعات .وهذا قد
يكون له تأثيرا ً سلبيا ً على أداء الصندوق وسعر وحداته.
 .2مخاطر اقتصادية :يرتبط سوق األسهم باالقتصاد والمؤشرات االقتصادية مثل عائدات
النفط ،والتضخم ،وسعر الفائدة وما إلى ذلك .إن أي تذبذب في أسعار النفط ،ومعدالت
التضخم والفائدة وغيرها يمكن أن تؤثر على النمو االقتصادي وبالتالي يمتد التأثير على
سوق األسهم مما قد يؤثر سلبا ً على استثمارات الصندوق وأدائه.
 .3مخاطر الكوارث الطبيعية  :تؤثر الكوارث الطبيعية على أداء كافة القطاعات االقتصادية و
االستثمارية والتي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق خارج عن إرادة مدير
الصندوق مثل الزالزل و البراكين و التقلبات الجوية الشديدة و غيرها ،مما قد يؤثر سلبا ً
على استثمارات الصندوق و أداءه و على مالكي الوحدات.
+
 .4مخاطر االعتماد على التصنيف االئتماني :في حالة انخفاض التصنيف اإلئتماني ألي من
أدوات أسواق النقد التي يستثمر بها الصندوق ،قد يضطر مدير الصندوق إلى التخلص منها،
مما قد يؤثر على أصول الصندوق والذي بدوره سيؤثر على سعر الوحدة.
 .5مخاطر االستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة :في حال استثمار الصندوق في أسهم
الشركات الصغيرة ،فقد يتعرض لمخاطر متعلقة بانخفاض معدل سيولة التداول على تلك
األسهم مقارنة بأسهم الشركات الكبرى كما أن أسعارها أيضا ً أكثر تقلبا ً نظرا ً لصغر حجمها
وبالتالي قد يؤثر ذلك على الصندوق بشكل سلبي بسبب التذبذب في أسعار األسهم أو
انخفاض أحجام التداول عليها.
 .6مخاطر األسواق الناشئة :سوق األسهم السعودية واحد من األسواق الناشئة التي تصنف
بأنها مرتفعة المخاطر .وقد تواجه أيضا نقصا ً في السيولة نتيجة هبوط حاد في أسعار
األسهم أو زيادة حادة في التضخم أو تباطؤ في االقتصاد ،وبالتالي يؤثر ذلك على الصندوق
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بشكل سلبي بسبب التذبذب في أسعار األسهم أو انخفاض أحجام التداول عليهامما قد يؤثر
سلبا ً على أداء الصندوق و مالكي الوحدات.
 .7مخاطر االستثمار في صناديق أخرى :تتعرض الصناديق األخرى التي يستهدف الصندوق
االستثمار بها إلى نفس المخاطر الواردة في فقرة "المخاطر الرئيسية لالستثمار في
الصندوق" مما قد يؤثر سلبا ً على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة
 .8سجل األداء المحدود :كونه صندوق جديد ،اليوجد للصندوق تاريخ تشغيلي يمكن
للمستثمرين المتوقعين على أساسه تقويم األداء المتوقع للصندوق .قد تختلف طبيعة
اإلستثمارات المستقبلية للصندوق والمخاطر المصاحبة لها بشكل كبيرعن تلك اإلستثمارات
واإلستيراتيجيات التي قامت بها نمو كابيتال ومدير الصندوق من الباطن في السابق .النتائج
السابقة لشركة نمو كابيتال ومدير الصندوق من الباطن التمثل بالضرورة مؤشرا ً على
األداء المستقبليمما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق و مالكي الوحدات.
 .9مخاطر الحصول على تمويل :في الحاالت التي سيقوم فيها الصندوق بالحصول على
تمويل متوافق مع الشريعة اإلسالمية لغرض إدارة الصندوق ،و عجز عن الوفاء بالتزاماته
في الوقت المحدد ،ألسباب خارجة عن إرادة مدير الصندوق ،فقد يترتب على ذلك
إضطراره لتسييل بعض استثمارات الصندوق لسداد التمويل ،مما قد يؤثر سلبا على اداء
الصندوق .والذي سينعكس سلبا ً على أسعار الوحدات.
مخاطر إعادة االستثمار :حيث أن الصندوق سيقوم بإعادة استثمار األرباح
.10
الموزعة ،فإن مبالغ التوزيعات قد ال يتم استثمارها بنفس األسعار التي تم عندها شراء
األسهم من األساس ،وبالتالي ارتفاع تكلفة الشراء مما قد يؤثر سلبا ً على سعر الوحدة.
الخطر السيادي والسياسي :قد تتأثر قيمة الصندوق بالتطورات السياسية أو
.11
الدبلوماسية وعدم اإلستقرار اإلجتماعي والتغيرات في السياسات الحكومية وغيرها من
التطورات السياسية واإلقتصادية التي قد تؤثر سلبا ً على استثمارات الصندوق وأدائه.
مخاطر تضارب المصالح :يزاول مدير الصندوق مجموعة من األنشطة التي
.12
تتضمن استثمارات مالية وخدمات استشارية ،وقد تنشأ هناك حاالت تتضارب فيها مصالح
مدير الصندوق مع مصالح الصندوق .إن أي تضارب في المصالح يحد من قدرة مدير
الصندوق على أداء مهامه بشكل موضوعي مما قد يؤثر سلبا ً على استثمارات الصندوق
وأدائه.
مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن :يعتمد
.13
نجاح استثمار أصول الصندوق بدرجة كبيرة على مهارات وخبرات الموظفين المهنيين
العاملين لدى مدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن ،إضافة إلى عوامل أخرى .وال
يمكن إعطاء أي تأكيد بشأن استمرار أي من هؤالء الموظفين في وظيفته الحالية أو في
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العمل لدى مدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن .وبالتالي قد يؤثر ذلك على أداء
الصندوق بشكل سلبي.
مخاطر عدم إيجاد بديل لمدير الصندوق من الباطن :يعتمد نجاح استثمار أصول
.14
الصندوق بدرجة كبيرة على مهارات وخبرات مدير الصندوق من الباطن ،إضافة إلى
عوامل أخرى .وال يمكن إعطاء أي تأكيد بشأن استمرار مدير الصندوق من الباطن أو إيجاد
البديل المالئم له .وبالتالي قد يؤثر ذلك على أداء الصندوق بشكل سلبي.
مخاطر االعتماد على التصنيف الداخلي :حيث أن مدير الصندوق سيقوم بتصنيف
.15
وتقييم صناديق المرابحة والصناديق المماثلة التي ينوي االستثمار بها ،األمر الذي قد ال
يكون فيه التصنيف دقيقا ً أو صحيحا ً وبالتالي التأثير بشكل سلبي على استثمارات الصندوق
وبالتالي انخفاض سعر وحدة الصندوق.
المخاطر المرتبطة بالمعايير الشرعية :إن طبيعة استثمارات الصندوق الشرعية
.16
تجعل االستثمار فقط في األسهم السعودية محدودا ً بفئة معينة من الشركات دون غيرها مما
يحد من توزيع أصول الصندوق بشكل أوسع وبالتالي فإن أي تذبذب في أسعار تلك الفئة
المحدودة من الشركات قد يؤثر سلبا ً على استثمارات الصندوق وأدائه .وبما أن مدير
الصندوق يقوم بمراجعة توافق الشركات المستثمر بها مع المعايير الشرعية وقد ينتج عن
ذلك تغيير وضع بعض أسهم الشركات من أسهم متوافقة إلى غير متوافقة مع المعايير
الشرعية ،وبالتالي تنشأ احتمالية التخلص من تلك الشركات بأسعار غير مناسبة مما يؤثر
سلبا ً على استثمارات الصندوق وأدائه.
مخاطر السيولة :خطر السيولة هو خطر تكبد صندوق االستثمار خسارة مالية نتيجة
.17
اضطرار مدير الصندوق لتسييل االستثمارات لتأمين السيولة الكافية للوفاء بالتزاماته
التعاقدية مثل عمليات استرداد الوحدات االستثمارية ،أو نتيجة لالستثمار في أسهم شركات
منخفضة السيولةمما قد يؤثر سلبا ً على أداء الصندوق و مالكي الوحدات.
مخاطر التغير في أسعار الصرف :إذا كانت دفعات شراء الوحدات بعملة غير عملة
.18
الصندوق فإن استثمارات المشترك قد تتأثر بشكل سلبي نتيجة للتغير في أسعار الصرف
مخاطر التركيز :حيث أن استراتيجية الصندوق الرئيسية تركز على االستثمار في
.19
الطروحات األولية وأسهم الشركات التي لم يمض عليها ثالث سنوات ،فإن محدودية عدد
الشركات ضمن هذا المجال االستثماري سيؤدي إلى زيادة تركيز استثمارات الصندوق في
أسهم أو قطاعات معينة بحيث يكون التركيز على شركات معينة أو قطاع واحد حسب
الحالة .لذلك فقد تتعرض استثمارات الصندوق لتقلبات حادة نتيجة أي تغييرات في تلك الفئة
من األسهم وبالتالي تؤثر على الصندوق بشكل سلبيمما قد يؤثر سلبا ً على أداء الصندوق و
مالكي الوحدات.
المخاطر االئتمانية :المخاطر االئتمانية هي تلك التي تتعلق باحتمال أن يخفق أي من
.20
الجهات المتعاقد معها في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع مدير الصندوق وفقا للشروط المتفق
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عليها بينهما .وتنطبق هذه المخاطر على الصندوق في حالة إيداع أموال (بصفة ودائع أو ما
في حكمها) لدى طرف ثالث ،أو من خالل االستثمار في عمليات المرابحة المختلفة .إن أي
إخفاق من قبل الجهات التي يتعامل معها الصندوق يؤثر سلبا ً على استثماراته وأدائه.
المخاطر القانونية للشركات المستثمر بها :صناديق االستثمار معرضة للمخاطر
.21
القانونية حيث أن أي شركة ضمن محفظة الصندوق معرضة لفرض إجراءات قانونية عليها
من قبل السلطات الحكومية المختصة بالتنظيم واإلشراف والرقابة عليها .إن أي تأثير ناجم
عن أي قضية مع الغير يمكن أن تؤثر على السالمة المالية ألي شركة من الشركات
المستثمر فيها ،وبالتالي يمكن أن تؤثر على قيمة االستثمارات التي يستثمرها الصندوق في
تلك الشركة.مما قد يؤثر سلبا ً على أداء الصندوق و مالكي الوحدات.
مخاطر عدم صحة البيانات :بما أن الصندوق يستثمر بشكل رئيسي في أسهم
.22
الشركات السعودية فسوف يقوم مدير الصندوق بفحص نشرات اإلصدار والقوائم المالية
المتاحة للمستثمرين وذلك بشكل معقول .إال انه توجد مخاطرة في حال إعطاء معلومة غير
صحيحة أو إخفاء أو إهمال ألية معلومة جوهرية عن السهم في التقارير الدورية ونشرات
اإلصدار قد تؤدي إلى اتخاذ مدير الصندوق قرارا ً استثماريا يمكن أن يؤثر على أداء
الصندوق بشكل سلبي.
مخاطر أسعار الفائدة :هي المخاطر الناتجة عن تقلب قيمة األوراق المالية نتيجة
.23
للتغيير في أسعار الفائدة .ولذا فإن قيمة األوراق المالية وأسهم الشركات يمكن أن تتأثر
بشكل سلبي بتقلبات أسعار الفائدة.مما قد يؤثر سلبا ً على أداء الصندوق و مالكي الوحدات.
مخاطر التقنية :يعتمد مدير الصندوق في إدارة الصندوق وحفظ أصول العمالء
.24
على استخدام التقنية من خالل أنظمة المعلومات لديه والتي قد تتعرض ألي عطل جزئي أو
كلي خارج عن إرادة مدير الصندوق .وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تأخير في بعض عمليات
مدير الصندوق والتأثير بشكل سلبي على أداء الصندوق.
مخاطر الضريبة والزكاة :قد يتحمل مالكي الوحدات اآلثار الضريبية والزكوية
.25
المترتبة على االشتراك أو االحتفاظ أو االسترداد للوحدات بموجب القوانين السارية في
البلدان التي يحملون جنسيتها أو رخصة اإلقامة فيها أو تعتبر محل إقامة عادية لهم أو
موطنا ً مختاراً .ويتحمل مالكي الوحدات مسؤولية دفع الضريبة والزكاة إن وجدت على
استثماراتهم في الصندوق أو على أي زيادة في رأس المال الناشئة عنها.
مخاطر توقف عملية مشاركة الصناديق في اإلصدارات األولية :ال يستطيع مدير
.26
الصندوق ضمان تلقيه دعوات للمشاركة في اإلصدارات األولية كما أن مدير الصندوق ال
يضمن استمرار هيئة السوق المالية في الموافقة على طرح اإلصدارات األولية بطريقة بناء
سجل األوامر ،مما قد يفقد الصندوق فرصة لزيادة إيراداته والتي ستنعكس سلبا ً على سعر
الوحدة في حال المشاركة.
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مخاطر تضاؤل نسبة التخصيص :حيث أنه يتم دعوة عدد من الشركات المرخصة
.27
وصناديق االستثمار لعملية بناء سجل األوامر فإنه من الممكن أن تتضاءل نسبة التخصيص
بسبب ازدياد عدد الشركات والصناديق المشتركة في االكتتاب مما قد يفقد الصندوق فرصة
لزيادة إيراداته والتي ستنعكس سلبا ً على سعر الوحدة في حال المشاركة.
مخاطر تأخر إدراج أسهم الشركات المكتتب فيها :في حال اكتتاب الصندوق في
.28
اإلصدارات األولية ،فإن هذه اإلصدار مرتبطة بموعد إدراج األسهم في السوق السعودي،
ما قد يحد تأخر إدراج أسهم الشركات المكتتب بها من الخيارات االستثمارية لمدير
الصندوق وقد تؤثر على االستثمارات وأداء الصندوق والذي ستؤثرسلبا ً على سعر الوحدة.
مخاطر السيطرة على نسبة كبيرة من أصول الصندوق من قبل عدد قليل من
.29
المشتركين :ال يوجد حد أقصى لإلشتراك في الصندوق خالل فترة األشتراك األولي ،ولذلك
قد يقوم مشترك واحد أو أكثر بحيازة ما يزيد عن  %10من أصول الصندوق .قد تجبر
عمليات اإلسترداد من قبل واحد أو أكثر من أولئك المشتركين إلى أن يقوم الصندوق ببيع
عدد من أصوله وأسهمه بأسعار أقل من أسعار السوق مما قد يؤثر سلبا ً على قيمة وحدات
الصندوق وبالتالي على استثمارات مالكي وحدات الصندوق.
يتحمل مالكي الوحدات المسؤولية كاملة عن أي خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في
.10.2
الصندوق
االستثمار في الصندوق ال يعني ضمان الربح أو عدم الخسارة .وبشكل عام فإن استثمار
.10.3
المشترك في الصندوق ال يعد إيداعا ً لدى بنك محلي يسوق أو يبيع األوراق المالية أو تابع لصندوق
االستثمار .إن مدير الصندوق ال يقدم أي ضمانات بأن الصندوق سوف يحقق أهدافه االستثمارية.
ولـن تكون هناك أي ضمانات بحصول المشتـركين عـلى مبالغهم األصلـية المستثمرة عنـد
االستـرداد أو عـند إنـــــــهاء الصندو
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 .11الرسوم والمصاريف:
يحق لمدير الصندوق وأمين الحفظ الحصول على رسوم وأتعاب بنا ًء على المبدأ الشرعي "الوكالة
باالستثمار" ،وتشتمل على ما يلي:
القيمة وطريقة االحتساب
البند
رسوم اشتراك
أتعاب إدارة
رسوم أمين الحفظ ورسوم المدير اإلداري
أتعاب المراجع الخارجي
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
مكافآت اللجنة الشرعية
رسوم المؤشر اإلسترشادي
الرسوم الرقابية
رسوم السوق المالية السعودية (تداول)

نفقات أخرى

بحد أعلى  %1.5من قيمة االشتراك – تخصم من مبلغ
االشتراك مباشرة ويجوز لمدير الصندوق التنازل عنها
 %1.5سنويا ً من صافي قيمة أصول الصندوق -تحتسب
يوميا ً وتدفع بشكل ربع سنوي
 %0.25سنويا ً من صافي قيمة أصول الصندوق -تحتسب
يوميا ً وتدفع بشكل ربع سنوي
مبلغ  45,000لاير سعودي سنويا ً – تحتسب يوميا ً وتدفع
كل ستة أشهر من إجمالي قيمة األصول
يتقاضى العضو المستقل مبلغ  3,000لاير سعودي عن كل
جلسة وبحد أقصى  6,000لاير سعودي سنويا ً – تحتسب
يوميا ً وتدفع بعد الجلسة مباشرة ً من إجمالي قيمة األصول
مبلغ  20,625لاير سعودي تدفع مرة واحدة
مبلغ  28,125لاير سعودي سنويا ً – تدفع بداية العام المالي
وتحتسب يوميا ً
ً
مبلغ  7،500لاير سعودي سنويا – تدفع نهاية السنة المالية
وتحتسب يوميا ً
ً
مبلغ  5،000لاير سعودي سنويا – تدفع نهاية السنة المالية
وتحتسب يوميا ً
ً
يكون الصندوق مسؤوال عن نفقاته اإلدارية والمهنية
والتشغيلية األخرى ،والتي تشمل (ولكن قد ال تقتصر على)
أتعاب المحاسب القانوني وأتعاب أعضاء اللجنة الشرعية
وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة والمصاريف المتعلقة بنشر
التقارير السنوية ،مع مراعاة حد أقصى سنويا وقدره
 200.000لاير سعودي .يستثنى من الحد األقصى المذكور
أتعاب اإلدارة ورسوم أمين الحفظ ورسوم المدير اإلداري
للصندوق وأية رسوم مصاحبة للحصول على تمويل.

كما يمكن اإلطالع على ملخص اإلفصاح المالي ( الفقرة )36للتعرف على بيان مبالغ تلك الرسوم و
المصاريف
 .12مصاريف التعامل
يتحمل الصندوق جميع مصاريف التعامل (الوساطة) في األوراق المالية وفقا ً لألسعار السائدة لدى
وسطاء التعامل وتدفع من أصوله عند تنفيذ الصفقات.
 .13التصفية وتعيين مصف
مصف أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا ً
لـهيئة السوق الـمالية السعودية صالحية تعـيين مدير بـديل أو
ّ
وذلك وفقا ً لالئحة صناديق االستثمار.
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 .14مجلس إدارة الصندوق
تكوين المجلس
.14.1
يتكون مجلس إدارة الصندوق من خمسة أعضاء ،من بينهم عضوين مستقلين يعينهم مدير الصندوق .وتكون
فترة عضوية مجلس اإلدارة هي عام ميالدي واحد تبدأ من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية إلطالق
الصندوق وتجدد تلقائياً.
أسماء أعضاء مجلس اإلدارة:
 الدكتور عبدالرحمن خليل تلفت – رئيس المجلس – عضو غير مستقلالدكتور/عبد الرحمن خليل تلفت امتدت مسيرته لمدة خمسة عشرة سنة من اإلنجازات في القطاع
المالي وبخاصة في قطاع التمويل اإلسالمي .بدأ حياته المهنية في مجال الخدمات المالية المتنامية
بسرعة في مملكة البحرين مع مصرف البحرين المركزي (المعروفة سابقا ً باسم مؤسسة نقد
البحرين) .شغل مناصب قيادية مختلفة في مصرف البحرين المركزي والسيما في مجال التمويل
اإلسالمي وبخاصة المصارف اإلسالمية وشركات التكافل .في عام  ،2008تولي الدكتور عبد
الرحمن منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أليانز" تكافل وهي الذراع العالمي لمجموعة أليانز األلمانية
العمالقة للتأمين وإدارة األصول وفي عام  2010تم ترقيته ليصبح رئيسا ً لمجلس إدارة الشركة .وفي
نهاية  ،2011قام الدكتور عبد الرحمن مع بعض المستثمرين بتأسيس "شركة إتقان للخدمات المالية"
وهي شركة استثمارية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وتم تعيين الدكتور عبد الرحمن
كرئيس لمجلس ادارة الشركة .ويشغل حاليا ً منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة نمو
المالية وهي شركة مالية مرخصة من هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية .حصل على
البكالوريوس من جامعة البحرين في علوم الرياضيات بعدها حصل على شهادة الماجستير في إدارة
األعمال من جامعة دي بول في الواليات المتحدة األمريكية في شيكاغو وحصل على شهادة الدكتوراه
من جامعة درم في المملكة المتحدة في مجال التمويل اإلسالمي.
 الدكتور نبيه عبدالرحمن الجبر – عضو غير مستقلحاصل على شهادة الدكتوراة في المحاسبة عام  1995من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة وماجستير
في المحاسبة عام  1991من جامعة ويسترن ريزيرف بالواليات المتحدة األمريكية وبكالوريس
محاسبة عام  1988من كلية االقتصاد واإلدارة بجامعة الملك سعود كما حصل الدكتور الجبر على
زمالة الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين في 2001م .عمل الدكتور نبيه بمنصب مستشار مالي-
شركة القصيم الزراعية من عام 1998-1996م ،وعمل بوظيفة مستشار مالي-الغرفة التجارية
الصناعية بالقصيم من عام 2001-1999م .وتقلد الدكتور الجبر منصب مدير الشئون المالية
واإلدارية للشركة الوطنية الزراعية (إحدى شركات الشيخ سليمان الراجحي) 2003-2001م
ومديرا ً للتطوير والمشاريع في شركة إكساب للتطوير العقاري 2006-2003م ويشغل الدكتور
الجبر منصب الرئيس التنفيذي و عضو مجلس إدارة "شركة إسكان للتنمية و االستثمار" منذ تأسيسها
في عام  2006م وحتى تاريخه .ويشغل الدكتور الجبرعضوية مجالس إدارة شركة المنارة للتقسيط
وشركة مهاد اإلستثمارية وعضو لجنة المراجعة لدى شركة الطيار القابضة للسفر.
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 األستاذ يوسف موسى يوسف – عضو غير مستقلحاصل على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الخرطوم بجمهورية السودان كما انه محاسب
قانوني معتمد ( )CPAمرخص من الواليات المتحدة األمريكية .تمتد خبرة السيد يوسف في اإلدارة
المالية والمراجعة ألكثر من  25عا ًما حيث عمل في العديد من الشركات والمؤسسات العالمية
المرموقة حيث عمل سابقًا بوظيفة كبير المراجعين في «فيريزون» بالواليات المتحدة األمريكية.
وقدالتحق السيد يوسف بمجموعة الطيار للسفر في العام  2006م ويشغل حاليا منصب نائب الرئيس
التنفيذي للشئون المالية.
 األستاذ خالد عبدالرحمن الدهام– عضو مستقلحاصل على بكالوريوس علوم إدارية من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية .ويشغل
السيد خالد عضوية مجلس إدارة شركة الدهام للساعات منذ العام 1428هـ ويضطلع بمسؤوليات
كبيرة تشمل وضع استراتيجية العمل الشاملة ووضع األهداف واالشراف على النفقات الرأسمالية
الرئيسية وإقرار الميزانيات .كما يشغل منصب العضو المنتدب في شركة الدهام للساعات إلدارتي
الموارد البشرية والمبيعات والمعارض منذ العام 1428هـ.
 األستاذ معاذ عبدالرحمن الحسيني– عضو مستقلحاصل على بكالوريوس في إدارة نظم المعلومات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،كما يحمل
شهادة المحلل المالي المعتمد ) (CFAمن معهد المحللين الماليين في الواليات المتحدة األمريكية.
تمتد خبرة السيد معاذ ألكثر من  10سنوات تقلد خاللها العديد من المناصب في عدد من المؤسسات
المصرفية المرموقة في المملكة العربية السعودية ،فقد شغل منصب مستشار أول إلدارة المخاطر في
إدارة الخزينة في البنك السعودي البريطاني ويشغل حاليا ً منصب مدير أول في إدارة الخزينة
لألسواق العالمية في بنك دويتشه األلماني.
مسؤوليات وصالحيات المجلس
.14.2
وتشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ،وذلك وفقا ً لالئحة صناديق االستثمار ،على سبيل
المثال ال الحصر ،اآلتي:
 الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا ً فيها .ويشملذلك على سبيل المثال ال الحصر ،الموافقة على عقود تقديم خدمات اإلدارة للصندوق ،وعقود خدمات
الحفظ وأي عقد يتم إبرامه مع أي شخص مرخص له لتسويق وحدات الصندوق لمستثمرين محتملين،
أو تقديم المشورة لهم بخصوص شراء الوحدات.
 اإلشراف ومتى كان ذلك مناسبا ً والمصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا ًللمادة ( )19من الئحة صناديق االستثمار.
 االجتماع مرتين سنويا ً على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق و (أو) (لجنةالمطابقة وااللتزام) ومسؤول التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه ،للتأكد من التزام مدير
الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة .ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر المتطلبات
المنصوص عليها في المادة ( )39من الئحة صناديق االستثمار.
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 إقرار أي توصية يرفعها المصفي الذي يتم تعيينه بموجب المادة ( )22من الئحة االستثمار ،تتعلقبتصفية أو استمرار عمل صندوق االستثمار أو مدير الصندوق ،عدا التوصيات المتعلقة بأي ادعاء
من طرف المصفي بخصوص سوء سلوك أو إهمال من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
 التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق بالئحة صناديق االستثمار ،وأي مستند أخر سواءأكان عقدا ً او غيره (يتضمن افصاحات تتعلق بالصندوق و (أو) مدير الصندوق وإدارته للصندوق)
بالئحة االستثمار ،وذلك دون إخالل بالفقرة (هـ) من المادة ( )13من الئحة صناديق االستثمار.
 التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة المشتركين وفقا ً لشروط وأحكامالصندوق ،وقرارات اللجنة الشرعية وأحكام الئحة صناديق االستثمار.
 العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه ،وتتضمن مسؤولية أمانة عضومجلس إدارة الصندوق تجاه مالكي الوحدات واجب اإلخالص واالهتمام وبذل الحرص المعقول.
.14.3

ال يشغل أعضاء مجلس إدارة الصندوق عضويات مجالس إدارة في صناديق استثمار أخرى

.14.4

مكافآت وتعويضات المجلس

يتقاضى العضو المستقل مبلغ  3,000لاير سعودي عن كل جلسة وبحد أقصى  6,000لاير سعودي سنويا ً –
تحتسب يوميا ً وتدفع بعد الجلسة مباشرةً.
 .15مدير الصندوق
مدير الصندوق هو شركة نمو المالية لالستشارات المالية هو :المملكة العربية السعودية،
.15.1
الرياض .شارع العليا العام ،ص.ب 92350 .الرمز البريدي  11653هاتف+966 (11) :
اإللكتروني:
الموقع
+966
)(11
4944266
فاكس:
4942444
www.nomwcapital.com.sa
حتى إعداد هذه الشروط واألحكام ،فإن مدير الصندوق ال يعتقد بوجود أي تضارب مصالح
.15.2
محتمل بين مصالح الصندوق ومصالح أعضاء مجلس إدارة الصندوق وبين مدير الصندوق ومدير
الصندوق من الباطن ،وسوف يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي عمل أو مصلحة أخرى مهمة
ألعضاء مجلس إدارته أو له يحتمل تعارضها مع مصالح الصندوق.
ال يوجد هنالك أي تضارب مصالح جوهري من طرف مدير الصندوق ومدير الصندوق من
.15.3
الباطن يحتمل أن يؤثر على تأدية التزاماته تجاه الصندوق.
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مدير الصندوق من الباطن
.15.4
قام مدير الصندوق بتكليف مدير صندوق من الباطن وذلك حسب التفاصيل التالية:
االسم :المجموعة المالية هيرميس السعودية
العنوان :سكاي تاورز ،الطابق  ،3البرج الشمالي ،العُلَيّا
ص.ب ،300189 :الرياض 11372
المملكة العربية السعودية
هاتف00966112506141 :
فاكس00966112938032 :
الموقع

اإللكترونيwww.efg-hermes.sa :

مدير الصندوق من الباطن هو شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في الرياض ومرخصة من قبل هيئة
السوق المالية كـ “شخص مرخص له" بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق
المالية السعودية وتحمل الرخصة رقم .06016-37
من المتوقع أن يتولى مدير الصندوق من الباطن ويكون مسؤوالً عن األنشطة التالية:
أ .التصرف بصفة إدارية فرعية مقرا ً بأن مدير الصندوق هو المدير الرئيسي لالستثمار؛
ب .اتخاذ كافة اإلجراءات والقيام باألنشطة المتعلقة باألسهم بالنيابة عن الصندوق ومدير
الصندوق وفقا ً لهذه الشروط واألحكام وتحديدا ً فيما يتعلق بتحقيق األهداف االستثمارية
للصندوق الواردة في هذه الشروط واألحكام؛
ت .فتح حسابات داخلية من خالل أنظمته واالحتفاظ بسجالت صناديق االستثمار داخل
الحسابات المناسبة وتزويد مدير الصندوق بمعلومات محدثة في الوقت المناسب أو عند
طلب مدير الصندوق لذلك؛
ث .المتابعة المستمرة لتطوير استثمارات الصندوق والتزويد بالتقارير الخطية ذات الصلة
والمتعلقة باألوراق المالية األساسية حسبما يطلبه مدير الصندوق؛
ج .اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلقة باستثمارات الصندوق والتي يلزم اتخاذها ،حسب رأي
مدير الصندوق من الباطن ،من أجل التزام الصندوق بسياسات االستثمار واألهداف
الخاصة به؛
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ح .العمل مع مسؤول إدارة الصندوق فيما يتعلق بالخدمات اإلدارية المقدمة إلى الصندوق؛
خ .التنسيق مع مزودي الخدمات اآلخرين وتقديم المعلومات لهم بما في ذلك أمين الحفظ
والمستشارين القانونيين ومراجع الحسابات واألطراف األخرى حسبما يصدر بذلك
تعليمات من جانب مدير الصندوق.
القيام بأية أنشطة أخرى حسبما يطلبه مدير الصندوق بشكل معقول من وقت آلخر فيما يتعلق بتقديم خدمات
إدارة الصندوق من الباطن.
يقر مدير الصندوق (شركة نمو المالية لالستشارات المالية ش.م.س.م) بأنه شركة سعودية
.15.5
مساهمة مقفلة بموجب سجل تجاري رقم ( )1010404870وهو شركة مرخصة تعمل تحت
إشراف هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية وفقا ً لنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم
الملكي رقم م 30/بتاريخ 1424/2/6هـ الموافق  31يوليو 2003م بموجب الئحة األشخاص
المرخص لهم بترخيص رقم ( .)13172-37ويحمل مدير الصندوق تراخيص من هيئة السوق
المالية لممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ،والتعهد بالتغطية ،وإدارة صناديق االستثمار ،وإدارة
محافظ العمالء والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في أعمال األوراق المالية.
 .16أمين الحفظ
شركة نمو المالية لالستشارات المالية
ترخيص هيئة السوق المالية رقم ()13172-37
صندوق بريد92350 :
الرياض  – 11653المملكة العربية السعودية
هاتف+966114942444 :
فاكس+966114944266 :
الموقع اإللكترونيwww.nomwcapital.com.sa :
 .17المراجع الخارجي
إرنست أند يونغ
المملكة العربية السعودية ،الرياض
طريق الملك فهد  -برج الفيصلية ،الطابق 14
ص.ب 2732 .الرمز البريدي 11461
هاتف+966112159449 :
فاكس+966112734730 :
وهي شركة مراجعة حسابات مرخص لها من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (.)SOCPA
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 .18القوائم المالية السنوية المراجعة
سيقوم مدير الصندوق بإعداد القوائم المالية للصندوق ومراجعتها وفقا للمعايير الصادرة عن
.18.1
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (.)SOCPA
سيقوم مدير الصندوق بتزويد المشتركين بالقوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق حسب
.18.2
المادة  36من الئحة صناديق االستثمار مجانا ً خالل ( )90يوما ً تقويميا ً من تاريخ نهاية السنة المالية
للصندوق ،كما سيقوم مدير الصندوق بتزويد المشتركين بالقوائم المالية نصف السنوية المفحوصة
خالل ( )45يوما ً تقويميا ً من تاريخ نهاية الفترة األولية المعد عنها تلك القوائم .كما يستطيع
المشتركون أو المشتركون المحتملون الحصول على صورة منها دون مقابل عن طريق طلبها هاتفيا ً
بالتواصل مع إدارة صناديق االستثمار لدى مدير الصندوق أو عبر إرسال الطلب على البريد
اإللكتروني أو زيارة المركز الرئيسي لمدير الصندوق .كما سيتم إصدار أول قوائم مالية مراجعة
للصندوق في نهاية عام 2015م وتنتهي الفترة المالية لحسابات الصندوق في  31ديسمبر من كل
عام ميالدي.
 .19خصائص الوحدات
يضم الصندوق وحدات استثمارية من فئة واحدة من نفس النوع ومتساوية في الحقوق ،ويمكن لمدير
الصندوق إصدار عدد غير محدود من تلك الوحدات.
 .20معلومات أخرى
يراعي مدير الصندوق السرية التامة لمعلومات إستثمار المشتركين .كما يمكن مشاركة هذه المعلومات مع
الجهات المسئولة والمنظمة مثل هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي في حال تم طلبها .كما
يمكن للمستثمرين االتصال بمدير الصندوق للحصول على أية معلومات أخرى ذات عالقة بالصندوق.
 .21صناديق االستثمار المطابقة للشريعة اإلسالمية
لقد تم تعيين دار المراجعة الشرعية والمرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي لتقديم
.21.1
خدمات االستشارات الشرعية كمستشار شرعي للصندوق .وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات
التدقيق والمراجعة الشرعية ،وعضو في المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية
وعضو في منظمة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية .وقد قام المستشار الشرعي
بتعيين الشيخين التالية أسماءهم كلجنة شرعية للصندوق من أجل مراجعة المعايير الشرعية
للصندوق والمستندات الخاصة بالصندوق والتأكد من االلتزام بالمعايير الشرعية.
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أسماء أعضاء اللجنة الشرعية
المنصب
االسم

المؤهالت/الخبرات

الشيخ  /محمد بن
أحمد السلطان

عضو اللجنة
الشرعية

حاصل على شهادة الماجستير العالمية في الفقه وأصول الفقه من جامعة أحسن
العلوم بباكستان وشهادة البكالوريوس في العلوم اإلسالمية من جامعة دار العلوم
بباكستان تحت إشراف العالم الشهير مفتي محمد تقي عثماني .يمتلك الشيخ محمد
بن أحمد السلطان  10سنوات من الخبرة كمستشار شرعي وأكاديمي في الصناعة
المصرفية اإلسالمية ،حيث يقود فريق عمل إدارة االستشارات الشرعية لدى دار
المراجعة الشرعية وذلك لما يتمتع به من علم غزير في الفقة والتمويل اإلسالمي.
ولدى الشيخ خبرة واسعة في هيكلة صناديق اإلستثمار والمنتجات المالية اإلسالمية
حيث تشمل خبرته باإلضافة إلى المنتجات اإلستثمارية منتجات القطاع المصرفي
والتأمين.

الشيخ القاضي /
وليد عبد المنعم آل
محمود

عضو اللجنة
الشرعية

حاصل على شهادة ا الماجستير من الجامعة األمريكية المفتوحة وشهادة
البكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة األزهر الشريف ،يشغل الشيخ وليد
منصب قاضي بمحكمة االستئناف العليا الشرعية في البحرين منذ عام  2005حتى
اآلن ،كما يشغل الشيخ وليد عضوية هيئات شرعية لصناديق استثمارية
ومؤسسات مالية إسالمية عدة منها بنك البركة اإلسالمي وبنك مسقط الدولي وبنك
كابينوفا وشركة إنفستريد وشركة ثروات وغيرها .

.21.2

ويتقاضى كافة أعضاء اللجنة الشرعية مبلغ  20,625لاير يدفع مرة واحدة.

يوضح الملحق رقم ( )1من هذه الشروط واألحكام المعايير الشرعية التي تستخدمها اللجنة
.21.3
الشرعية في التأكد من شرعية أنشطة الصندوق.
 .22صناديق االستثمار العالمية
ال ينطبق.
 .23الطرح األولي
ال يوجد حد أدنى لبداية عمل الصندوق ،وسيقوم مدير الصندوق باالحتفاظ باألموال التي يتم جمعها خالل
فترة الطرح على شكل نقدية قبل تاريخ بدء عمل للصندوق.
 .24استثمار مدير الصندوق في الصندوق
يمكن لمدير الصندوق بنا ًء على تقديره الخاص أن يستثمر في وحدات الصندوق .كما يحتفظ مدير الصندوق
بحقه في االسترداد وتخفيض مشاركته كليا ً أو جزئياً ،متى رأى ذلك مناسباً ،وسيقوم مدير الصندوق
باإلفصاح عن أي استثمار له في الصندوق نهاية كل سنة مالية .ويعامل استثمار مدير الصندوق في الصندوق
على أنه اشتراك في وحدات هذا الصندوق معاملة مماثلة الستثمارات المشتركين في الصندوق وبحسب بنود
االشتراك واالسترداد الواردة في هذه الشروط واألحكام.
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 .25إجراءات االشتراك واالسترداد
يتم تنفيذ طلبات اإلشتراك في الصندوق واإلسترداد منه مرتين أسبوعيا ً في كل يوم إثنين
.25.1
وأربعاء وهما يوما التعامل في الصندوق .في حالة توافق أيام التعامل مع يوم عطلة رسمية مثل
اليوم الوطني و العطل االستثنائية ،يتم إعتبار يوم العمل التالي يوما ً للتعامل.
الموعد النهائي لتقديم طلبات اإلشتراك واإلسترداد المكتملة باإلضافة للوثائق المطلوبة
.25.2
األخرى ومبالغ اإلشتراك النقدية التي يتم إستالمها من قبل مدير الصندوق قبل الساعة الثانية
عشروالنصف ظهرا ً وذلك حسب توقيت مدينة الرياض من يوم العمل السابق ليوم التعامل .في حال
تم إستالم الطلب بعد الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا ً يتم تنفيذ الطلب في يوم التعامل التالي.
أقصى فترة زمنية تفصل بين اإلشتراك واإلستثمار في الصندوق هي الفترة التي تفصل بين
.25.3
اشتراك العميل وتملكه للوحدات هي نفس الفترة التي تفصل بين يوم تقديم طلبه لإلشتراك في
الصندوق ويوم التعامل اآلحق.

.25.4

إجراءات تقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات أو إستردادها:
 .1لإلشتراك في الصندوق يطلب من المشتركين إبراز إثبات الهوية الشخصية مثل
بطاقة األحوال الشخصية للمواطنين أو بطاقة اإلقامة (اإلقامة) للمقيمين في المملكة
العربية السعودية أو جواز السفر (لمواطني دول الخليج ومواطني الدول األخرى).
على المشتركين التوقيع على شروط وأحكام الصندوق وتعبئة نموذج اإلشتراك
ونموذج "أعرف عميلك" حيث يمكن الحصول على نموذج اإلشتراك ونموذج
"أعرف عميلك" من مدير الصندوق والذي يمكن تعبئته وإعادته إلى المسئوول
المختص لدي مدير الصندوق.
 .2يمكن السداد لشراء وحدات الصندوق بواسطة التحويل المصرفي إلى الحساب
المخصص للصندوق في البنك الذي يجري فيه مدير الصندوق الترتيبات الالزمة من
وقت آلخر أو عن طريق شيك مسحوب على البنك ،أو أمر سداد أو شيك مصرفي.
وال يقبل السداد نقدا ً لشراء الوحدات.
 .3لإلسترداد من الصندوق يتم تعبئة نموذج اإلسترداد وتقديمه لمدير الصندوق.

تكون حصيلة مبالغ اإلسترداد متوفرة لمالكي الوحدات قبل إقفال العمل في اليوم الرابع التالي
.25.5
لنقطة التقويم.
الحد األدنى لالشتراك المبدئي هو  10,000لاير سعودي ،الحد األدنى لالشتراك اإلضافي
.25.6
هو  10,000لاير سعودي .الحد األدنى لالسترداد هو  10,000لاير سعودي ويشترط على
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المستثمر االحتفاظ بمبلغ  10,000لاير سعودي كحد أدنى لرصيد االستثمار المحتفظ به .و يحق
لمدير الصندوق تصفية حساب المشترك في حال عدم االحتفاظ بالحد األدنى من الرصيد وذلم وفقا ً
إلجراءات االسترداد الواردة في هذه الشروط و األحكام..
صالحيات مدير الصندوق والظروف التي يمكنه فيها تعليق اإلشتراك واإلسترداد أو تأجيل
.25.7
أي من ذلك أو رفضه:
 .1يحتفظ مدير الصندوق بالحق في رفض أي إشتراك في حال فشل المشترك في
إستيفاء المتطلبات حسب الفقرة أعاله رقم (  ،)25,4أو عدم تمكنه من تقديم طلب
موقع معتمد ،أو عدم إستيفاء مبلغ اإلشتراك المطلوب .كما يجوز لمدير الصندوق
رفض قبول أي طلب إشتراك إذا كان قبوله من شأنه أن يؤدي إلى مخالفة قوانين
ولوائح هيئة السوق المالية.
 .2إذا تم رفض طلب اإلشتراك كليا ً أو جزئيا ً ألي سبب يقوم مدير الصندوق بإعادة
الجزء غير المستغل من مبلغ اإلشتراك إلى المشترك باإلضافة إلى رسوم اإلشتراك
الذي إستلمه مدير الصندوق إلصدار الوحدات للمشترك بالنسبة والتناسب لما تم
قبوله أو رفضه وذلك بموجب شيك يرسل بالبريد أو عبر تحويل بنكي.
 .3يحق لمدير الصندوق رفض أو تأجيل أي طلب إسترداد حتى يوم التعامل التالي في
الحاالت التالية:
أ .في حالة ما إذا كان إجمالي مبلغ طلبات اإلسترداد المطلوب تنفيذها في أي يوم
تعامل يزيد عن ( )%10في قيمة صافي أصول الصندوق.
ب .في حال تم تعليق التداول في السوق المالية التي يستثمر بها الصندوق أو أي من
األوراق المالية التي يرى مدير الصندوق أنها تشكل نسبة مهمة من صافي
أصول الصندوق.
يحق لمدير الصندوق ،وفقا ً لقراره بعدم إمكانية تقويم أصول الصندوق بشكل يعول
عليه ،كإقفال سوق األسهم السعودية في يوم التعامل التالي ،يحق له تأجيل تقويم
أصول الصندوق وتعليق حق المستثمرين في شراء الوحدات اإلستثمارية أو
إستردادها على أن التزيد فترة التعليق عن يومي عمل من الموعد النهائي لتقديم
طلبات اإلشتراك واإلسترداد وبشرط الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس
إدارة الصندوق .هذا وتكون الطلبات المستلمة خالل فترة التعليق يتم تنفيذها في أول
يوم تعامل تالي وعلى أساس تناسبي مع أولوية التنفيذ للطلبات الواردة أوالً.
 25.8باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة  50من الئحة صناديق االستثمار ،يجوز أن
يتجاوز استثمار المستثمر في الصندوق نسبة  %10من صافي قيمة أصول الصندوق.
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 .26تقويم أصول صندوق االستثمار
يتم احتساب إجمالي قيمة أصول الصندوق من خالل جمع قيمة كل أصل من أصوله .وتحدد
.26.1
قيمة األسهم وحقوق األولوية المتداولة على أساس أسعار إغالق األسهم وحقوق األولوية المتداولة
المتوفرة في محفظة الصندوق ذلك اليوم مالم يكون سوق األسهم السعودية غير عامل في ذلك اليوم
وفي هذه الحالة يكون التقويم حسب آخر إغالق ألسعار األسهم وحقوق األولوية المتداولة المتوفرة
في محفظة الصندوق .وتحدد قيمة الطروحات األولية لألسهم قبل اإلدراج في سوق األسهم السعودية
على أساس سعر تكلفة الشراء بعد عملية التخصيص وبناء سجل األوامر .وتحدد أيضا ً قيمة حقوق
األولوية القابلة للتداول بسعر التكلفة عند التخصيص عن طريق سجل بناء األوامر ،كما تحدد قيمة
االصول المستثمرة في أدوات أسواق النقد (المرابحات) على أساس تكلفة العقد مضافا ً إليها األرباح
المستحقة حتى نقطة التقويم .وفي حالة االستثمار في صناديق استثمارية فسوف يتم استخدام آخر
سعر وحدة معلن ألغراض التقويم.
وسيتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق بطرح إجمالي مطلوبات الصندوق من إجمالي قيمة أصوله.
وذلك على النحو التالي:
 .1خصم المصاريف الثابتة على سبيل المثال ال الحصر :مصاريف التعامل وتعويضات أعضاء
مجلس إدارة الصندوق وأتعاب المراجع الخارجي والمصاريف والرسوم األخرى المذكورة في
البند رقم ( )11من هذه الشروط واألحكام.
 .2خصم أتعاب اإلدارة من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الثابتة.
 .3خصم رسوم الحفظ من اجمالي أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الثابتة وأتعاب اإلدارة.
يتم تقويم أصول الصندوق في نهاية كل يوم تقويم (اإلثنين واألربعاء) من كل أسبوع باستثناء
.26.2
العطل الرسمية لسوق األسهم السعودية .وسيتم التقويم في الساعة  4:30عصر كل يوم تعامل بناء
على أسعار اإلغالق في السوق السعودية تداول في ذلك اليوم.و اذا كان التقويم هو يوم عطلة سيتم
التقويم في يوم العمل التالي.
صافي قيمة األصول للوحدة االستثمارية الواحدة هو السعر الذي يتم االشتراك واالسترداد
.26.3
بنا ًء عليه .ويتحدد صافي قيمة األصول بالنسبة للمستثمر بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على
إجمالي وحدات الصندوق االستثمارية القائمة في يوم التقويم المعني للحصول على صافي قيمة
األصول للوحدة االستثمارية الواحدة .وبالتالي يكون صافي قيمة األصول بالنسبة للمستثمر هو
حاصل ضرب عدد الوحدات االستثمارية التي يملكها بصافي قيمة األصول للوحدة االستثمارية
الواحدة وإذا حدد مدير الصندوق ألي سبب معقول (كأن يكون سوق األسهم السعودية مقفالً) يحق له
تأجيل تقويم أصول الصندوق وتعليق حق المستثمرين في شراء الوحدات االستثمارية أو استردادها
على أن ال تزيد فترة التعليق عن يومي عمل من الموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد
وبشرط الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس إدارة الصندوق .والطلبات المستلمة خالل فترة
التعليق يتم تنفيذها في أول يوم تعامل تالي وعلى أساس تناسبي مع أولوية التنفيذ للطلبات الواردة
أوالً.
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سيقوم مدير الصندوق بتحديث صافي قيمة أصول الصندوق وإعالن سعر الوحدة مرتين
.26.4
أسبوعيا ً على موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" ( )www.tadawul.com.saوكذلك
موقع مدير الصندوق ( )www.nomwcapital.com.saفي يوم العمل الذي يلي يوم التقويم.
 .27رسوم االسترداد المبكر
سيتم فرض رسوم االسترداد إذا قام المستثمر باسترداد وحدات خالل  30يوما من تاريخ االشتراك وستدفع
هذه الرسوم للصندوق .تعادل رسوم االسترداد نسبة  % 1من قيمة الوحدات المستردة لتعويض الصندوق
عن التكاليف التي تكبدها بسبب ذلك االسترداد المبكر .تحتسب هذه الرسوم مقابل الوحدات المستردة على
أساس " الوارد أوالً صادر أوالً".

 .28إنهاء الصندوق
إذا رأى مدير الصندوق أن قيمة األصول التي يديرها الصندوق ،أو معدل العائد المتوقع ،ال
.28.1
ً
يكفي لتبرير تشغيل الصندوق أو أن هناك تغييرا في النظم أو اللوائح أو ظروفا يمكن أن يعتبرها
مدير الصندوق سببا ً مناسبا ً لتصفية الصندوق ،أو أن هناك حدثا متوقعا سيؤدي إلى اعتبار وجود
الصندوق غير نظامي ،فإن مدير الصندوق ،بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية ،أن يقرر
إنهاء الصندوق بصورة طوعية ويلتزم مدير الصندوق بإشعار اللجنة الشرعية و مالكي الوحدات
قبل ستون ( )60يوما ً تقويمي على األقل ،بقرار مدير الصندوق بتصفية الصندوق.
في حال إنهاء الصندوق سيتم في أقرب فرصة ممكنة تصفية أصول الصندوق وتسديد
.28.2
التزاماته وتوزيع صافي حصيلة التصفية على المستثمرين على أساس تناسبي حسب نسبة عدد
الوحدات االستثمارية التي يملكها المستثمر إلى إجمالي عدد الوحدات القائمة في حينه حسبما يقرره
مدير الصندوق .وسيتم توزيع صافي حصيلة التصفية خالل ثالثون ( )30يوما تقويميا من إتمام
عملية التصفية.
 .29رفع التقارير لمالكي الوحدات
سيقدم مدير الصندوق تقاريرللمشتركين عبر وسيلة االتصال التي سيختارها المشترك عند
.29.1
تقديم طلب االشتراك بشكل ربع سنوي (كل ثالث أشهر) كحد أعلى متضمناً:
صافي قيمة أصول وحدات الصندوق.
.1
وعدد وحدات الصندوق التي يملكها المشترك وصافي قيمتها.
.2
سجل بصفقات كل مشترك على حدة ،بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة الحقة آلخر
.3
تقرير تم تقديمه للمشتركين.
كما سيقوم مدير الصندوق بنشر معلومات أسبوعية على األقل عن صندوق االستثمار من
.29.2
خالل السوق ،وذلك بالشكل الذي تحدده هيئة السوق المالية من وقت آلخر.
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كما سيقوم مدير الصندوق بتوفير نسخة من القوائم المالية السنوية المراجعة الخاصة
.29.3
بالصندوق ،وفقا ً للمادة ( )36من الئحة صناديق االستثمار ،إلى كل واحد من مالكي الوحدات عند
طلبها من مدير الصندوق وستتم إتاحتها للجمهور خالل مدة ال تتجاوز ( )90يوما ً تقويميا ً من نهاية
السنة المالية للصندوق وذلك دون مقابل .وكذلك سيتم إتاحة التقارير األولية المفحوصة خالل ()45
يوما ً تقويميا ً من نهاية فترة اإلشعار.
 .30تضارب المصالح
ال يوجد لدى مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن في الوقت الحاضر أي تضارب
.30.1
مصالح قد يؤثر على أداء مهامه وواجباته حيال الصندوق االستثماري ،وفي كل األحوال يسعى
مدير الصندوق إلى تجنب أي تضارب للمصالح قد ينشأ بين مصالح مدير الصندوق أواألطراف
ذات العالقة ومصالح المشتركين في الصندوق ،وذلك بالعمل على وضع مصالح
المشتركينبالصندوق فوق مصالح مدير الصندوق أو األطراف ذات العالقة ،وعدم تغليب مصالح
مستثمرين على مصالح مستثمرين آخرين في نفس الصندوق وفي حال وجود أي تضارب مصالح
محتمل فإن مدير الصندوق ملتزم باإلفصاح عنه إلى مجلس إدارة الصندوق التخاذ القرار حياله.
يمكن لمالكي الوحدات االطالع على اإلجراءات المعتمدة لدى مدير الصندوق في معالجة
.30.2
تضارب المصالح عند الطلب دون مقابل.
 .31سياسات حقوق التصويت
أ -بعد التشاور مع مسؤول المطابقة وااللتزام و(أو) لجنة المطابقة وااللتزام ،يوافق مجلس إدارة الصندوق
على السياسات العامة المتعلقة بحقوق التصويت الممنوحة للصندوق بموجب األوراق المالية التي تشكل
جزءا ً من أصوله.
يقرر مدير الصندوق ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصويت بعد التشاورمع مسؤول المطابقة وااللتزام
و (أو) لجنة المطابقة و االلتزام و ذلك وفقا ً للسياسات العامة المشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة.
 .32تعديل شروط وأحكام الصندوق
في حال وجود أي تعديل على هذه الشروط واألحكام ،سيتم إرسال نسخة أصلية من الشروط
.32.1
واألحكام المعدلة إلى الهيئة بعد اعتمادها من مجلس إدارة الصندوق وموافقة اللجنة الشرعية إال إذا
كانت التعديالت جوهرية فسيتم طلب الحصول على الموافقة المسبقة لذلك من هيئة السوق المالية
وسيتم إرسال ملخص بالتعديالت إلى مالكي الوحدات كتابيا ً قبل ستين ( )60يوم تقويمي على األقل
من تاريخ سريانها.
يتم تحديث الشروط واألحكام سنويا ً لتظهر الرسوم واألتعاب الفعلية ومعلومات أداء
.32.2
الصندوق المعدلة وسيقوم مدير الصندوق بتزويد جميع المشتركين بتلك الشروط واألحكام.
باإلضافة إلى نشرها على موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول"
( )www.tadawul.com.saوكذلك موقع مدير الصندوق ()www.nomwcapital.com.sa
في يوم العمل الذي يلي يوم اعتماد التحديث.
 .33إجراءات الشكاوى
يمكن مراسلة مدير الصندوق في حال وجود أي شكوى على العنوان التالي:
.33.1
مسؤول المطابقة وااللتزام
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شركة نمو المالية لالستشارات المالية
شارع العليا العام
ص.ب 92350 .الرمز البريدي 11653
المملكة العربية السعودية ،الرياض
هاتف966 )11( 494 2444 :
فاكس966 )11( 494 4266 :
الموقع اإللكترونيwww.nomwcapital.com.sa :
البريد اإللكترونيcompliance@nomwcapital.com.sa :
يتوفر لدى مدير الصندوق إجراءات خاصة بمعالجة الشكاوى وهي متاحة في حال طلبها منه
.33.2
بأي وقت دون مقابل.
في حالة تعذر الوصول إلى تسوية للشكوى أو لم يتم الرد خالل سبعة ( )7أيام عمل ،يحق
.33.3
للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة السوق المالية -إدارة شكاوى المستثمرين ،كما يحق للمشترك إيداع
الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية بعد مضي مدة ( )90يوم تقويمي من تاريخ
إيداع الشكوى لدى الهيئة ،إال إذا اخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء
المدة.
 .34النظام المطبق
تخضع شروط وأحكام الصندوق ألنظمة المملكة العربية السعودية سارية المفعول ،وتحال أية اختالفات أو
منازعات بين األطراف في هذه الشروط واألحكام إلى جهة قضائية مختصة (لجنة الفصل في منازعات
األوراق المالية لهيئة السوق المالية) أو أي سلطات رسمية أخرى تحل محلها.
 .35االلتزام بالئحة صناديق االستثمار
إن شروط وأحكام الصندوق ووثائق الصندوق األخرى موافقة ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن
مجلس هيئة السوق المالية ،وتحتوي على إفصاح كامل وصحيح بجميع الحقائق الجوهرية ذات العالقة
بالصندوق.
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 .36ملخص اإلفصاح المالي
كحد أعلى % 1,5من قيمة االشتراك – تخصم من مبلغ االشتراك مباشرة ،ويجوز
رسوم اشتراك
لمدير الصندوق التنازل عنها
 % 1,5سنويا ً من صافي أصول الصندوق -تحتسب يوميا ً وتدفع بشكل ربع سنوي
أتعاب إدارة
 % 1من قيمة الوحدات المستردة إذا قام المستثمر باسترداد وحدات خالل  30يوما من
رسوم االسترداد
تاريخ االشتراك وستدفع هذه الرسوم للصندوق
المبكر
رسوم حفظ ورسوم
 % 0,25سنويا ً من صافي أصول الصندوق -تحتسب يوميا ً وتدفع بشكل ربع سنوي
المدير اإلداري
أتعاب المراجع
مبلغ  45,000لاير سعودي سنويا ً – تحتسب يوميا ً وتدفع كل ستة أشهر
الخارجي
مصاريف تمويل
حسب األسعار السائدة في السوق
الصندوق
مبلغ  ,7,500لاير سعودي سنويا ً – تدفع نهاية السنة المالية وتحتسب يوميا ً
الرسوم الرقابية
رسوم السوق
مبلغ  5,000لاير سعودي سنويا ً – تدفع نهاية السنة المالية وتحتسب يوميا ً
المالية السعودية
(تداول)
يتقاضى العضو المستقل مبلغ  3,000لاير سعودي بدل حضور عن كل جلسة وبحد
مكافآت أعضاء
أقصى  6,000لاير سعودي سنويا ً – تحتسب يوميا ً وتدفع بعد الجلسة مباشرة ً
مجلس اإلدارة
مكافآت اللجنة
مبلغ  20,625لاير سعودي تدفع مرة واحدة
الشرعية
رسوم المؤشر
مبلغ  28,125لاير سعودي سنويا ً – تدفع بداية العام المالي وتحتسب يوميا ً
اإلسترشادي
سيتحمل الصندوق كافة مصاريف التعامل المتعلقة بعمليات بيع وشراء األسهم في
مصاريف التعامل
سوق األسهم السعودية وفقا ً لألسعار السائدة لدى الوسطاء المرخصين.
نفقات أخرى
يكون الصندوق مسؤوالً عن نفقاته اإلدارية والمهنية والتشغيلية األخرى ،والتي تشمل
(ولكن قد ال تقتصر على) أتعاب المحاسب القانوني وأتعاب أعضاء اللجنة الشرعية
وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة والمصاريف المتعلقة بنشر التقارير السنوية ،مع مراعاة
حد أقصى سنويا وقدره  200,000لاير سعودي .يستثنى من الحد األقصى المذكور
أتعاب اإلدارة ورسوم أمين الحفظ ورسوم المدير اإلداري للصندوق وأية رسوم
مصاحبة للحصول على تمويل.
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مثال الحتساب الرسوم
نقدر حجم الصندوق عند  10,000,000لاير سعودي ،رسوم ومصاريف العمليات التي يتوجب على المستثمر
سدادها في حال إستثمار مبلغ  100,000لاير سعودي وعلى إفتراض أن يحقق الصندوق  %10عائد سنوي
رأس مالي ،تكون كما يلي:
رسوم ومصاريف المستثمر بالريال
رسوم ومصاريف الصندوق
الرسوم والمصاريف السنوية
السعودي
بالريال السعودي
المقدرة
1,500
رسوم االشتراك
1,500
150,000
أتعاب اإلدارة
250
25,000
رسوم الحفظ والمدير اإلداري
450
45,000
أتعاب المراجع الخارجي
120
12,000
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
206.25
20,625
مكافآت اللجنة الشرعية
281.25
28,125
رسوم المؤشر اإلسترشادي
75
7,500
رسوم مراجعة الهيئة
5,000
رسوم السوق المالية السعودية
50
(تداول)
293,250
إجمالي الرسوم والمصاريف
2932.50
السنوية المقدرة
11,000,000
العائد اإلفتراضي + %10
110,000
رأس المال
10,706,750
صافي مبلغ االستثمار نهاية
107,067.51
السنة
مالحظة  :ال يوجد أداء سابق للصندوق .المصاريف الواردة أعاله تقريبية ،وسيتم ذكر المصاريف الفعلية في
التقرير السنوي للصندوق
مالحظات :المثال يفترض أن سعر الوحدة قد حقق عوائد قدراها  %10منذ االشتراك وحتى فترة عام كامل .تدفع رسوم االشتراك من قبل المستثمر
مباشرة.
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ملحق رقم ( )1المعايير الشرعية
المعايير المتعلقة بالنشاط
يجب أن يقتصر االستثمار على الشركات التي يكون غرضها مباحا ً مثل إنتاج السلع والخدمات النافعة
والتجارة والصناعة وما إلى ذلك ،وال يجوز االستثمار في الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيسي
ممايلي:
 )1ممارسة األنشطة المالية التي ال تتوافق مع احكام الشريعة اإلسالمية كالبنوك التي تتعامل بالفائدة
الربوية وشركات التأمين التقليدية.
 )2إنتاج وتوزيع الخمور والدخان ولحوم الخنزير ومشتقاتها أو اللحوم الغير مذبوحة على الطريقة
الشرعية.
 )3إدارة صاالت القمار وإنتاج أدواته.
 )4إنتاج ونشر األفالم والكتب والمجالت والقنوات الفضائية اإلباحية ودور السينما.
 )5المطاعم والفنادق التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غيره وكذلك أماكن اللهو.
 )6أي نشاط آخر تقرر اللجنة الشرعية عدم جواز االستثمار فيه.
المعايير المتعلقة بأدوات االستثمار
تخضع الشركات التي يكون غرضها مباحا ً مثل إنتاج السلع والخدمات النافعة والتجارة والصناعة وما إلى
ذلك لتحليل الميزانية اإلضافي وفقا ً للضوابط التالية:
 )1ال يجوز االستثمار في أوراق مالية لشركة تكون نسبة السيولة المستثمرة في أدوات قصيرة األجل
كودائع بنكية أو أوراق مالية بفائدة ربوية وفقا ً ميزانيتها يساوي أو يزيد عن ( )%30من إجمالي
موجوداتها
 )2ال يجوز االستثمار في أوراق مالية لشركة يساوي أو يزيد حساب المدينون فيها عن ( )%30من
اجمالي موجوداتها
 )3ال يجوز االستثمار في أوراق مالية لشركة يتجاوز فيها الدخل الغير المشروع من مختلف المصادر
عن ( )%5من الدخل الكلي للشركة سواء كانت هذه المصادر من فوائد ربوية أو مصادر أخرى
غير مباحة ،شريطة ان يكون هذا الدخل من غير انشطتها االساسية ،مثل الودائع البنكية ،بحيث تكون
انشطة الشركة االساسية مباحة وال يقبل ان يكون جزء من نشاطها مجاالً غير مباح مثل بيع الخمور
وان كان يمثل دخله نسبة قليلة ،لكن الدخل من غير النشاط االساسي مثل الدخل الذي ينشا من الودائع
البنكية ألغراض إدارة فائض السيولة والتي ال تمارسها الشركة كنشاط اساسي.
 )4بالنسبة للطروحات األولية للشركات الجديدة والتي ينوي مدير الصندوق االستثمار فيها فإن التحليل
الخاص بميزانيتها العمومية يجب أن يقسم على صافي أصول الشركة.
 )5بالنسبة للشركات التي يتم تداول اسهمها مدة ربع سنة مالية على األقل و مدرجة في السوق ولها تاريخ
تداول وقيمة سوقية ،فإن التحليل الخاص بميزانيتها العمومية يجب أن يقسم على متوسط القيمة السوقية
للشركة.
الضوابط المتعلقة بالتطهير
يجب على مدير الصندوق تحديد الدخل الغير المشروع سنويا ً وإيداعه في حساب خاص لدى جهه خيريه
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مرخصة لصرفه في األعمال الخيرية ،ويتم التطهير حسب اآلتي:
 )1تحديد إجمالي الدخل الغير مشروع لكل شركة تم االستثمار فيها.
 )2تقسيم إجمالي الدخل غير المشروع للشركة على العدد الكلي ألسهمها للحصول على حصة الدخل الغير
مشروع للسهم.
 )3ضرب ناتج القسمة في عدد أسهم الشركة التي تم االستثمار فيها خالل فترة التطهير ليتم حساب إجمالي
الدخل الغير المشروع الناتج من االستثمار في الشركة.
 )4تكرار الخطوة ذاتها لكل شركة تم االستثمار فيها وتحويله إلى حساب األعمال الخيرية تحت إشراف
اللجنة الشرعية.
المراجعة الدورية
يتم دراسة توافق الشركات المستثمر بها مع المعايير الشرعية بعد إعالن القوائم المالية لكل ربع سنة ،وفي
حال عدم تقيد أي من الشركات التي تشكل أوراقها المالية جز ًء من أصول الصندوق بالمعايير الشرعية فسيتم
بيعها خالل مدة ال تتجاوز األسبوعين من تاريخ انتهاء المراجعة الدورية أما بالنسبة للشركات المدرجة حديثا
فسيتم تضمينها لقائمة الشركات المسموح بها في اليوم التالي من إدراجها في سوق األسهم السعودية بشرط
توافقها مع المعايير الشرعية الموضحة في هذا الملحق.

_________________________________
د .عبدالرحمن خليل تلفت
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي

_______________________________
رنا ناصر العمير
مسؤولة املطابقة وااللتزام
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أنا/نحن قرأت/قرأنا وفهمت/فهمنا الشروط واألحكام المذكورة أعاله وأؤكد/نؤكد قبولي/قبولنا
بالتوقيع على نسخة من هذه اإلتفاقية:
األفراد:
أسم العميل من األفراد
رقم بطاقة األحوال
رقم اإلقامة
رقم جواز السفر

التوقيع

التاريخ

الشركات:
أسم العميل من المؤسسات /الشركات
رقم السجل التجاري
التوقيع المعتمد/التوقيعات المعتمدة

التاريخ
ختم الشركة
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