
 

 

 

 

 

 

 

 
Classification: Internal 

 

 م 2020 / 05/ 04التاريخ:             

 هـ 1441/  09 /11الموافق:                                                                                                                                                                                                           

 

 نيالمحترم                                          السادة / مالكي الوحدات 

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

 

والتي  األصول،اإلنماء المتوازن متعدد  صندوقنود إشعاركم بتغييرات واجبة االشعار على مستندات 

 تتضمن التالي:

 اإلنماء المتوازن متعدد األصول صندوقاسم الصندوق: 

 صندوق لملخص المعلومات الرئيسة لاشعار بتغييرات واجبة االشعار على موضوع: ال

 مبررات التغيير الصيغة المقترحة الصيغة الحالية

 الخدمات والعموالت واألتعاب:

فيما يلي ملخص تقديري يوضح جميع  -

المصاريف والرسوم السنوية المتعلقة 

 بالصندوق:

 :رسوم خدمات الحفظ 

 من % 0.030بحد أقصى نسبة 
ً
سنويا

صافي قيمة األصول تحت الحفظ 

ريال عن كل  25باإلضافة على مبلغ 

عملية يقوم بها الصندوق )وتشمل 

مصاريف إدارة عمليات الصندوق 

والمدفوعات المستحقة لطرف ثالث 

 
ً
للقيام بمهام الحفظ(، تحتسب يوميا

ويتم اقتطاعها كل شهر ألمين 

 الحفظ.

 الخدمات والعموالت واألتعاب:

فيما يلي ملخص تقديري يوضح جميع  -

المصاريف والرسوم السنوية المتعلقة 

 بالصندوق:

 :رسوم خدمات الحفظ 

 من 0.025بحد أقصى نسبة 
ً
% سنويا

صافي قيمة األصول تحت الحفظ، 

 باإلضافة للرسوم التالية:

ريال سعودي رسوم  10مبلغ  -

 معالجة التسويات عن كل عملية.  

 ريال عن كل عملية 25مبلغ  -

 تحويل يقوم بها الصندوق. 

ريال سعودي عن كل  50مبلغ  -

عملية صفقة خارج السوق 

 يقوم بها الصندوق.

جميع الرسوم اإلضافية على رسوم الحفظ ال 

تشمل تكاليف أسعار صرف العملة / مصاريف 

 نقل البيانات / تكاليف المقاصة.

 .تغيير الرسوم

 

 

 متعدد األصولاإلنماء المتوازن  اسم الصندوق: صندوق

 الموضوع: اشعار بتغييرات واجبة االشعار على شروط واحكام الصندوق

 مبررات التغيير الصيغة المقترحة الصيغة الحالية

 ملخص الصندوق

 رسوم خدمات الحفظ:

 ملخص الصندوق

 رسوم خدمات الحفظ:

 .تغيير الرسوم
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 من صافي 0.030بحد أقصى نسبة 
ً
% سنويا

قيمة األصول تحت الحفظ، باإلضافة على مبلغ 

تحويل يقوم بها ريال عن كل عملية  25

 الصندوق.

 من صافي 0.025بحد أقصى نسبة 
ً
% سنويا

قيمة األصول تحت الحفظ، باإلضافة للرسوم 

 التالية:

ريال سعودي رسوم معالجة  10مبلغ  -

 التسويات عن كل عملية. 

ريال عن كل عملية تحويل يقوم  25مبلغ   -

 بها الصندوق.

سعودي عن كل عملية ريال  50مبلغ  -

 صفقة خارج السوق يقوم بها الصندوق.

جميع الرسوم اإلضافية على رسوم الحفظ ال 

تشمل تكاليف أسعار صرف العملة / مصاريف 

 نقل البيانات / تكاليف المقاصة.

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:. 7

فيما يلي ملخص تقديري يوضح جميع  .أ

والرسوم السنوية المتعلقة المصاريف 

 بالصندوق:

 رسوم خدمات الحفظ: -

سيحصل أمين الحفظ بحد اقصى على 

 من صافي قيمة 0.030نسبة 
ً
% سنويا

 25األصول تحت الحفظ باإلضافة على مبلغ 

ريال عن كل عملية يقوم بها الصندوق 

)وتشمل مصاريف إدارة عمليات الصندوق 

للقيام والمدفوعات المستحقة لطرف ثالث 

 ويتم 
ً
بمهام الحفظ(، تحتسب يوميا

 اقتطاعها كل شهر ألمين الحفظ.

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:. 7

فيما يلي ملخص تقديري يوضح جميع  .أ

المصاريف والرسوم السنوية المتعلقة 

 بالصندوق:

 من صافي 0.025بحد أقصى نسبة 
ً
% سنويا

وم قيمة األصول تحت الحفظ، باإلضافة للرس

 التالية:

ريال سعودي رسوم معالجة  10مبلغ  -

 التسويات عن كل عملية. 

ريال عن كل عملية تحويل يقوم  25مبلغ   -

 بها الصندوق.

ريال سعودي عن كل عملية  50مبلغ  -

 صفقة خارج السوق يقوم بها الصندوق.

جميع الرسوم اإلضافية على رسوم الحفظ ال 

ف تشمل تكاليف أسعار صرف العملة / مصاري

 .نقل البيانات / تكاليف المقاصة

 .تغيير السوم

 

 اإلنماء المتوازن متعدد األصول اسم الصندوق: صندوق

 الصندوق مذكرة معلوماتالموضوع: اشعار بتغييرات واجبة االشعار على 

 مبررات التغيير الصيغة المقترحة الصيغة الحالية

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: .5

يلي ملخص تقديري يوضح جميع فيما  .أ

المصاريف والرسوم السنوية المتعلقة 

 بالصندوق:

الرسوم والمصاريف التي تدفع كنسبة  -

مئوية من صافي أصول الصندوق أو 

 كمبلغ ثابت من أصول الصندوق:

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: .5

فيما يلي ملخص تقديري يوضح جميع  .أ

لسنوية المتعلقة المصاريف والرسوم ا

 بالصندوق:

الرسوم والمصاريف التي تدفع كنسبة  -

مئوية من صافي أصول الصندوق أو 

 كمبلغ ثابت من أصول الصندوق:

 .تغيير السوم
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 مصاريف الحفظ:

 من 0.030بحد أقصى نسبة 
ً
% سنويا

صافي قيمة األصول تحت الحفظ باإلضافة 

ريال عن كل عملية يقوم بها  25على مبلغ 

الصندوق )وتشمل مصاريف إدارة عمليات 

الصندوق والمدفوعات المستحقة لطرف 

 
ً
ثالث للقيام بمهام الحفظ(، تحتسب يوميا

 ويتم اقتطاعها كل شهر ألمين الحفظ

 مصاريف الحفظ:

 من 0.025بحد أقصى نسبة 
ً
% سنويا

صافي قيمة األصول تحت الحفظ، باإلضافة 

 للرسوم التالية:

ريال سعودي رسوم معالجة  10مبلغ  -

 التسويات عن كل عملية. 

ريال عن كل عملية تحويل  25مبلغ   -

 يقوم بها الصندوق.

ريال سعودي عن كل عملية  50مبلغ  -

صفقة خارج السوق يقوم بها 

 الصندوق.

جميع الرسوم اإلضافية على رسوم الحفظ ال 

تشمل تكاليف أسعار صرف العملة / مصاريف 

 .ات / تكاليف المقاصةنقل البيان

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: .5

ه. مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم 

فعت من 
ُ
والمصاريف ومقابل الصفقات التي د

أصول الصندوق أو من قبل المشترك بالوحدات 

 على أساس عملة الصندوق:

)الرسوم والمصاريف والمبالغ التقديرية 

 على مصاريف الحفظ السابقة(. محسوبة بناًء 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: .5

ه. مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم 

فعت من 
ُ
والمصاريف ومقابل الصفقات التي د

أصول الصندوق أو من قبل المشترك بالوحدات 

 على أساس عملة الصندوق:

الرسوم والمصاريف والمبالغ تم تحديث )

بناًء على مصاريف  اليتم حسبتهالتقديرية 

 (.الجديدةالحفظ 

تم تحديث الرسوم 

والمصاريف والمبالغ 

التقديرية ليتم حسبتها 

بناًء على مصاريف الحفظ 

 الجديدة.

 مجلس إدارة الصندوق: .10

 تشكيل مجلس اإلدارة: .أ

منصبة  السيرة الذاتية لألستاذ / مازن بغدادي

 السابق )الرئيس التنفيذي المكلف للشركة(.

 كأعضاء 
ً
ه. أعضاء مجلس الصندوق يعملون أيضا

 مجلس إدارة في الصناديق اآلتية:

 عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

 مجلس إدارة الصندوق: .10

 تشكيل مجلس اإلدارة: .أ

 السيرة الذاتية لألستاذ / مازن بغداديتحديث 

 منصبة الحالي )الرئيس التنفيذي للشركة(.

 كأعضاء ه. أعضاء مجلس 
ً
الصندوق يعملون أيضا

 مجلس إدارة في الصناديق اآلتية:

 عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.تحديث 

  تم تعيين األستاذ/ 

مازن بغدادي 

الرئيس بمنصب 

 .التنفيذي للشركة

  تحديث عضويات تم

أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق.

 مدير الصندوق: .12

الصندوق ز. أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير 

 وأنشطة العمل الرئيسة لكل عضو:

منصبة  السيرة الذاتية لألستاذ / مازن بغدادي

 .السابق )الرئيس التنفيذي المكلف للشركة(

 مدير الصندوق: .12

ز. أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق 

 وأنشطة العمل الرئيسة لكل عضو:

 تحديث السيرة الذاتية لألستاذ / مازن بغدادي

 الحالي )الرئيس التنفيذي للشركة(. منصبة

تعيين األستاذ / مازن تم 

بغدادي بمنصب الرئيس 

 التنفيذي للشركة.

 

المقترح ال يتعارض مع الئحة  موافقة مجلس إدارة الصندوق وأن التغيير كما يقر مدير الصندوق بأنه تم الحصول على

معمول به في المملكة، علما بان هذه التغييرات تسري بتاريخ صناديق االستثمار واللوائح التنفيذية األخرى وأي نظام 

 .م20/05/2020

 وتقبلوا وافر التحية والتقدير،،،


