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 ملخص املعلومات الرئيسية

 أ( املعلومات الرئيسية حول صندوق االستثمار :

 )برنامج إستثماري مجاعي مفتوح املدة( املرن لألسهم السعودية صندوق بيتك  اسم صندوق االستثمار 1
األهداف االستثمارية  2

 لصندوق االستثمار
الصندوق هو صندوق عام من النوع املفتوح، وفئته اإلستثمار يف األوراق املالية يف أسواق األسهم السعودية والعربية، 
حيث تتمثل أهداف "الصندوق" يف تنمية رأس املال على املدى البعيد من خالل حتقيق عائد نسيب اجيايب مقارنة 

ة للشريعة( وذلك من خالل اإلستثمار بشكل أساسي يف أسواق ب)مؤشر ستاندرز أند بورز لألسهم السعودية املطابق
األسهم السعودية والعربية مبا يف ذلك ) الطروحات العامة األولية وحقوق األولويه و االكتتاب يف الصناديق العقارية 

يف الصندوق يف ( كما ميكن للصندوق استثمار السيولة النقدية املتوفرة ETFsاملتداوله وصناديق املؤشرات املتداولة 
أدوات أسواق النقد وصناديق أسواق النقد. كما أن الصندوق لن يوزع أية أرباح على مالكي الوحدات فيه، بل سيعاد 

 استثمار مجيع األرباح احملصلة يف الصندوق مما سينعكس على سعر وحدة الصندوق.
سياسات االستثمار و  3

 ممارساته
 ستثمر فيها الصندوق بشكل اساسينوع االوراق املالية اليت سوف ي ( ا

 يستثمر الصندوق بالتايل:
مبا يف ذلك الطروحات األولية وحقوق  ة والعربية يف األوراق املالية يف أسواق األسهم السعوديرئيس  بشكل .1

  ETFsالصناديق العقارية املتداولة وصناديق املؤشرات املتداولة اإلكتتاب يف األولوية و 
املصدرة من جهات سعودية وعربية  واليت ختضع إلشراف البنوك املركزية يف السعودية والدول أدوات أسواق النقد،  .2

العربية  بعملة )الريال السعودي أو الدوالر( حيث من املمكن أن يتم تركيز كامل اإلستثمارات بأي من العملتني 
لنقد بناء على التصنيف حسب رؤية مدير الصندوق، وسيتم اختيار تلك اجلهات املصدرة ألدوات أسواق ا

 ( والصادر عن وكالة موديز للتصنيف االئتماين. Aاالئتماين حبد أدىن فئة )
وحدات صناديق أسواق النقد املدارة من قبل مدير الصندوق أو أي مدير أخر واملطروحة طرحا عاما و املتوافقة  .3

عقود متويل التجارة و املراحبات، حيث من مع املعايري الشرعية للصندوق واليت تقوم بشكل رئيسي باإلستثمار يف 
 املمكن أن ترتكز كامل نسبة  استثمارات الصندوق يف صندوق واحد أو أكثر بناء على رؤية مدير الصندوق.

 سياسة تركيز استثمارات الصندوق ( ب
لألصول على سيتم تركيز اإلستثمارات بالتنويع عن طريق اإلستثمار يف جمموعة خمتلفة من الشركات والتوزيع  .1

قطاعات سوق األسهم السعودي دون الرتكيز على قطاع أو صناعة معينة وذلك حسب ما هو مذكور يف 
 ( و اليت يتوقع هلا حتقيق منو جيد يف أرباحها.1الفقرة )

احلد األعلى الستثمار الصندوق يف األوراق املالية يف أسواق األسهم السعودية مبا يف ذلك الطروحات  •
هي  ETFsالصناديق العقارية املتداولة وصناديق املؤشرات اإلكتتاب يف قوق األولوية و األولية وح

 %50% من قيمة أصول الصندوق واحلد االدىن هو 100
احلد األعلى لإلستثمار يف األوراق املالية يف أسواق األسهم  العربية مبا يف ذلك ) الطروحات العامة  •

( ETFsيف الصناديق العقارية املتداوله وصناديق املؤشرات املتداولة  األولية وحقوق األولويه و اإلكتتاب 
 %.0% واحلد األدىن هو 20هو 

يعتمد مدير الصندوق على دراسات وتوصيات فريق احملللني اخلاص به يف اختاذ قراراته اإلستثمارية والقيام بتقييم  .2
بشكل منفرد من خالل خصم التدفقات النقدية  األوضاع اإلقتصادية واألسواق املالية إضافة إىل تقييم الشركات

 و حتليل التوزيع النسيب، وذلك هبدف إدارة الصندوق مبستوى عال من الفاعلية واملهنية.
لن يقوم الصندوق باإلستثمار يف أوراق مالية غري اليت مت ذكرها سابقا بالنقطة رقم )ب(  حتت بند )نوع  .3

 لصندوق بشكل اساسي.(االوراق املالية اليت سوف يستثمر فيها ا
 ستتم هيكلة الصندوق يف النقد، صناديق وأدوات أسواق النقد كالتايل: .4



  
  احلد األعلى لإلستثمار يف صناديق أسواق النقد والصناديق املشاهبة بكافة أنواعها يف األسواق

 %0% واحلد االدىن هو 50السعودية والعربية 
  0% واحلد االدىن هو 50هو احلد األعلى لإلستثمار يف ادوات أسواق النقد% 

 
  احلد األعلى لإلستثمار يف أدوات اسواق النقد أو يف صناديق  أعلى منميكن ملدير الصندوق أن حيتفظ بنسبة

أسواق النقد والصناديق املشاهبه بكافها أنواعها من أصول الصندوق على شكل نقد أو يف أدوات وصناديق 
 ستثنائية. % يف ظل الظروف اإل100أسواق النقد حىت 

و ستتم دراسة توافق الشركات السعودية املسامهة مع املعايري الشرعية بعد إعالن القوائم املالية لكل ربع سنة،  •
ويف حال عدم تقيد أي من الشركات اململوكة يف الصندوق للمعايري الشرعية للصندوق فسيتم بيعها يف مدة ال 

اتباع تعليمات اللجنة الشرعية يف تطهري اإلستثمار أو التخلص يوم عمل من تاريخ الدراسة وسيتم  14تتجاوز 
 منه.

 أسواق األوراق املالية اليت حيتمل ان يشرتي ويبيع الصندوق فيها استثماراته ( ج
 و العربية ةق السعودياسو اال

قراراته االستثمارية أنواع املعامالت واألساليب واألدوات اليت ميكن ملدير الصندوق استخدامها بغرض اختاذ  ( د
 لصندوق االستثمار

يعتمد مدير الصندوق على دراسات وتوصيات فريق احملللني اخلاص به يف إختاذ قراراته اإلستثمارية والقيام بتقييم األسواق 
الدولة و األوضاع اإلقتصادية. و يكون ذلك بناء على حتليل املنشأة و من مث حتليل القطاع املصريف و املايل يف تلك 

وجودته  لتحديد البنوك املتعامل معها ، ومن مث حتليل النسب والعوائد املتوقعه اضافة اىل حتليل التشريعات و القواعد 
اخلاصة بالبنك املركزي يف تلك الدولة و مدى التزامها باملعايري الدولية يف محاية املستثمرين كأنظمة غسيل األموال 

مث اإلطالع على التصنيف اإلئتماين لتلك الدولة بصفة عامه و مدى قدرهتا على الوفاء  واإللتزام بإتفاقية بازل. و من
بإلتزاماهتا و توافر النقد األجنيب لديها و يتم اختيار األدوات املالية على أساس مستوى خماطر اإلئتمان و مستوى السيولة 

أهداف الصندوق. كما تتم عملية اختيار الصناديق  و املؤشرات املالية و ذلك إلنشاء حمفظة متوازنة و متنوعة لتحقيق
اإلستثمارية بناء على األداء التارخيي للصندوق و الفارق عن املؤشر اإلسرتشادي من حيث القيمة املضافة باإلضافة إىل 

 خربة فريق إدارة اإلستثمار لدى اجلهة املعنية

 ارات الصندوقانواع األوراق املالية اليت الميكن إدراجها ضمن استثم ( هـ
لن يقوم مدير الصندوق باالستثمار يف فئات أصول عدا اليت مت ذكرها يف فقرة )ج( من سياسات االستثمار وممارساتة 

 يف مذكرة معلومات الصندوق

 أي قيد اخر على نوع االوراق املالية أو األصول االخرى اليت ميكن للصندوق االستثمار هبا ( و
واالربعني " صندوق أسواق النقد" من الئحة صنادق االستثمار اليت  الثامنةد الواردة يف املادة يلتزم مدير الصندوق بالقيو 

 تنطبق على الصندوق واملعايري الشرعية اليت حتددها اللجنة الشرعية.

احلد الذي ميكن فيه استثمار أصول الصندوق يف وحدات صندوق أو صناديق اسثمار يديرها املدير أو مديرو  ( ز
 يق اخرينصناد

% 10% من صايف قيمة أصوله أو بأكثر من 10ال جيوز للصندوق متلك وحدات صندوق استثمار اخر بأكثر من 
من صايف قيمة صندوق اإلستثمار األخر "املستثمر به" يف مجيع األوقات. كما ال جيوز  للصندوق متلك وحدات 

% من صايف قيمة صندوق 20أصوله أو بأكثر من % من صايف قيمة 20صندوق استثمار اخر مشابه له بأكثر من 
 اإلستثمار األخر "املستثمر به" يف مجيع األوقات.

 



  
صالحيات صندوق االستثمار يف االقرتاض وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة صالحيات االقرتاض وبيان  ( ح

 سياسته فيما يتعلق برهن اصول الصندوق
من قيمة صايف قيمة أصول الصندوق وذلك لتغطية طلبات   %10يد على للصندوق ان يقرتض اي مبالغ تز  جيوزال 

اإلسرتداد، وينبغي أن يتم مثل هذا التمويل عن طريق البنوك وفقا ملعايري اللجنة الشرعية وعلى اال تزيد مدته عن سنة 
 واحدة.

 احلد األعلى للتعامل من أي طرف نظري ( ط
10% 

 الصندوق سياسة مدير الصندوق إلدارة خماطر ( ي
تكون قرارات االستثمار اليت يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات االستثمار اجليدة واحلكيمة اليت حتقق 

 االهداف االستثمارية للصندوق احملددة يف شروط واحكام الصندوق ومذكرة معلوماته.

 سس املنهجية املتبعة حلساب املؤشراملؤشر االسرتشادي باإلضافة اىل معلومات عن اجلهة املزودة للمؤشر واأل ( ك
  S&P Sharia Indexمؤشر ستاندرد أند بورز لألسهم السعودية املطابقة للشريعة. 

 عقود املشتقات ( ل
 لن يقوم الصندوق يف اإلستثمار مبشتقات مالية.

 اي اعفاءات توافق عليها هيئة السوق املالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار ( م
 ينطبقال 

املخاطر املرتبطة باالستثمار  4
 يف الصندوق

 أ( املخاطر السياسية
إن عدم استقرار املنطقة العربية  يؤثر سلبا على اإلقتصادات اخلليجية والعربية وبالتايل على األسواق اخلليجية  و 

 العربية باإلخنفاض مما يؤثر على سعر الوحدة يف الصندوق

 ب( املخاطر اإلقتصادية
اقتصادات دول جملس التعاون اخلليجي من االقتصادات الناشئة اليت تعتمد بشكل كبري على الدخل النفطي  تعترب

وتتأثر بالتقلبات يف أسعار النفط واإلنفاق احلكومي. وينعكس تأثري هذين العنصرين يف أداء األسواق املالية ويف ثقة 
قة جملس التعاون بشكل عام بارتفاع أسعار النفط ، األعمال بشكل عام. كما تتأثر األسواق العربية خارج منط

 .وارتفاع أسعار الفائدة وتأثري الظروف االقتصادية العاملية

 ج(  تضاؤل نسبة التخصيص
حيث أنه يتم دعوة عدد من الشركات املرخصة وصناديق اإلستثمار لعملية بناء سجل األوامر فإنه من املمكن تضاؤل 

دد الشركات والصناديق املشرتكة يف االكتتاب، مما يفقد الصندوق فرصة لزيادة نسبة التخصيص بسبب ازدياد ع
 عوائده واليت كان من املمكن أن تنعكس على سعر الوحدة.

 د( خماطر استحواذ عدد قليل من مالك الوحدات على نسبة عالية من أصول الصندوق
األويل وحيث أنه ال يوجد حد أعلى لإلشرتاك يف  الصندوق سيبدأ باإلستثمار بشكل مباشر بعد هناية فرتة االكتتاب

% من 10الصندوق خالل فرتة االكتتاب األويل وبالتايل فإنه من املمكن متلك بعض مالك الوحدات ألكثر من 
أصول الصندوق، وهذا قد يسبب خماطر عند اسرتداد جزء أو كل هذه الفئة من مالك الوحدات ألصوهلم من 

كبري يف اصول الصندوق مما قد يؤثر سلبا على أصول الصندوق بشكل حيد من   الصندوق مما يسبب اخنفاض
 استثماراته، والذي سيؤثر سلبا على سعر الوحدة.

 ه(  خماطر تضارب باملصاحل



  
تنشأ هذه املخاطر يف األوضاع اليت تتأثر فيها موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق مبصلحة شخصية مادية أو 

حساب الصندوق، والذي قد يؤثر على قرارات مدير الصندوق يف اختيار استثماراته، مما قد يؤثر  معنوية هتمة على
 سلبا على أدائه والذي سينعكس سلبا على سعر وحدة الصندوق.

 و( خماطر الكوارث الطبيعية
أثري سليب على أداء تؤثر الكوارث الطبيعية على أداء كافة القطاعات اإلقتصادية و اإلستثمارية اليت قد يكون هلا ت

الصندوق خارج عن إرادة مدير الصندوق مثل الزالزل والرباكني والتقلبات اجلوية الشديدة وغريها، واليت تؤثر على 
 استثمارات الصندوق سلبا، وبالتايل تنخفض أسعار الوحدات.

 ز( خماطر تركز اإلستثمارات
قطاعات سوق األسهم السعودية والذي قد جيعل أداء املخاطر الناجتة عن تركز استثمارات الصندوق يف عدد من 

الصندوق عرضة للتقلبات نتيجة التغري يف األوضاع اخلاصة بتلك القطاعات األمر الذي قد يؤثر سلبا على أداء 
 الصندوق وبالتايل على استثمارات مالكي الوحدات.

 ح( خماطر االقرتاض
خره عن سداد املبالغ املقرتضة يف وقتها احملدد ألسباب خارجة يف حالة اقرتاض الصندوق لغرض إدارة الصندوق و تأ

عن إرادة مدير الصندوق، واليت قد يرتتب عليها رسوم تأخري سداد أو اضطرار مدير الصندوق لتسييل بعض 
 استثماراته لسداد القروض مما قد يؤثر على أصول الصندوق وأداءه والذي سينعكس سلبا على أسعار الوحدات.

ر تأخر إدراج أسهم الشركات املكتتب فيهاط( خماط  
يف حالة اكتتاب الصندوق يف اإلصدارات األولية، فإن هذه اإلصدارات مرتبطة مبوعد إدراج األسهم يف السوق 

السعودي. وبالتايل فإن أي تأخري يف إدراج أسهم الشركات املكتتب هبا يعترب من املخاطر اليت قد تؤثر على 
دوق وحتد من اخليارات اإلستثمارية ملدير الصندوق واليت تؤثر على سعر الوحدة.استثمارات وأداء الصن  

املخاطر املتعلقة باملصدر ي(  
وهي خماطر التغري يف األوضاع املالية للمصدر نتيجة لتغريات يف اإلدارة أو الطلب أو املنتجات واخلدمات كما وتشمل 

خمالفات يقوم هبا مما قد يؤدي إىل اخنفاض قيمة أسهمه مما قد هذه املخاطر تعرض املصدر إلجراءات قانونية بسبب 
 يؤثر على اداء الصندوق سلبا والذي سيخفض سعر الوحدة.

خماطر اإلستثمار يف صناديق إستثمارية ك(   
هي مجيع املخاطر اليت قد تتعرض هلا صناديق اإلستثمار األخرى الواردة يف هذا البند و اليت قد تتعرض هلا صناديق 

 اإلستثمار األخرى اليت يكون الصندوق مستثمرا فيها مما قد يؤدي إىل اخنفاض قيمة وحدات الصندوق.

 ل( خماطر اخنفاض التصنيف االئتماين
يف حالة اخنفاض التصنيف االئتماين ألي من أدوات أسواق النقد اليت يستثمر هبا الصندوق واليت قد تؤثر على سعر 

طر مدير الصندوق إىل التخلص منها، مما قد يؤثر على أصول الصندوق والذي بدوره سيؤثر الورقة املالية و اليت قد يض
 على سعر الوحدة.

خماطر تقلبات أسعار الفائدةم(   
هي املخاطر الناجتة عن تغري يف أسعار الفائدة، واليت تؤثر على قيمة األوراق املالية وأسهم الشركات والذي سيؤثر 

وسعر الوحدة.على أداء الصندوق  بدوره  

 ن( خماطر العملة
قد يستثمر الصندوق يف استثمارات مقومة بعمالت أخرى غري عملة الصندوق، مما يعين أن تقلبات أسعار صرف 
تلك العمالت قد تؤثر سلبا على قيمة أصول الصندوق واليت ستنعكس سلبا على سعر وحدات الصندوق. وقد 

كه بعملة غري عملة الصندوق واليت تؤثر على قيمة استثماره.يتعرض املشرتك هلذه املخاطر يف حال اشرتا   



  
خماطر السوقز(   

هي املخاطر املتعلقة بأسعار األسهم املدرجة يف السوق املالية السعودية واليت متثل معظم استثمارات الصندوق واليت 
 قد  تنخفض مما قد يؤدي إىل خسارة املبالغ املستثمرة من قبل الصندوق.

سيولةح( خماطر ال  
قد يتعرض الصندوق ملخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات اإلسرتداد أو خسارة فرصة إستثمارية نتيجة نقص 

جم عن اخنفاض أحجام التعامل يف سوق األسهم السعودية والذي قد يؤثر على قدرة الصندوق لتسييل السيولة النا
اإلستثمارية، واليت قد تؤثر سلبا على سعر الوحدة.أصوله ملواجهة طلبات اإلسرتداد أو الستغالل الفرص   

 خ(  خماطر اإلئتمان واألطراف األخرى
تنشأ هذه املخاطر من األنشطة اإلستثمارية اليت تنطوي على التعامل مباشرة مع املؤسسات املالية األخرى من خالل 

لعقد يكون يف أن الطرف األخر قد ال اإليداعات النقدية أو عمليات املراحبة، حيث أن املخاطر على كل طرف من ا
يتقيد بالتزاماته التعاقدية مما قد يتسبب يف خسارة الصندوق للمبلغ املستثمر يف هذه األنشطة واليت ستؤثر سلبا على 

 أصول الصندوق وأداءه والذي سينعكس على سعر الوحدة.

 ذ( خماطر املعايري الشرعية
ررة من اللجنة الشرعية للشركة واليت على ضوئها يتم حتديد الشركات املتوافقة مع تتمثل باملعايري الشرعية لإلستثمار املق

املعايري الشرعية للصندوق، وقد حتد هذه املعايري من الفرص اإلستثمارية املتوافرة لدى مدير الصندوق أثناء إدارته 
هذه الشركات بأسعار غري  للصندوق. وقد يؤدي خروج بعض هذه الشركات عن املعايري الشرعية إىل التخلص من

مالئمة، حيث سيتم تطهري اإلستثمار أو التخلص منه بناء على توصية اللجنة الشرعية للصندوق، مما قد يؤثر سلبا 
 على أسعار الوحدات.

 ع(  املخاطر النظامية والقانونية
والضريبية، حيث أن التغريات اليت  ميكن أن تتعرض الصناديق إىل خماطر بسبب التغري يف القواعد التنظيمية، والقانونية،

قد تطرأ قد تؤثر على اسرتاتيجية اإلستثمار للصندوق أو أن تزيد نسبة التكاليف كالرسوم وغريها مما يؤثر على أداء 
على سعر الوحدة. بدورهالصندوق والذي يؤثر   

 غ( توقع النتائج املالية املستقبلية للشركات املسامهة
 مدير الصندوق قراراته اإلستثمارية عليها هي توقع النتائج املالية املستقبلية للشركات، إال أن من أهم األدوات اليت يبين

هذه التوقعات عرضة للخطأ، كما أنه بعد إعالن النتائج املالية للشركة فإن السعر السوقي لسهمها قد يتحرك باجتاه 
يت تؤثر بدورها على سعر الوحدة.خمالف للتوقعات، مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وال  

 ف( خماطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق
يعتمد مدير الصندوق على العنصر البشري بشكل كبري، وبالتايل فإن الصندوق قد يتأثر سلباً خبسارة املدراء 

اخلربة على املدى القصري التنفيذيني واملوظفني املرتبطني بأعمال الصندوق وصعوبة توفري بدائل على املستوى ذاته من 
والذي يؤثر سلبا على إدارة استثمارات الصندوق، مما قد ينعكس بشكلي سليب على اداء الصندوق وبالتايل يؤثر 

على استثمارات مالكي الوحدات. بدوره  

 ق( خماطر التقنية
أن أنظمة املعلومات لديه يعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية يف إدارة الصندوق وحفظ أصول العمالء، إال 

قد تتعرض لعمليات اخرتاق أو فريوسات أو تعطل جزئي أو كلي على الرغم من االحتياطات األمنية املشددة املتبعة 
لديه، واليت حتد من قدرة مدير الصندوق على إدارة استثمارات الصندوق بشكل فاعل، مما قد يؤثر سلبا على أداء 

وحدات الصندوق.الصندوق وبالتايل على مالكي   

 



  

 

 

 مقابل اخلدمات و العموالت و األتعاب ب( 

 ث( توقف عملية مشاركة الصناديق يف اإلصدارات األولية
إن مدير الصندوق ال يستطيع ضمان تلقي الدعوة للمشاركة يف اإلصدارات األولية. كما ال يستطيع مدير الصندوق 

ألوامر، مما يفقد لية بطريقة بناء سجل اضمان أن تستمر هيئة السوق املالية يف املوافقة على طرح اإلصدارات األو 
 الصندوق فرصة لزيادة إيراداته واليت كانت ستنعكس على سعر الوحدة يف حال املشاركة.

البيانات السابقة املتعلقة  5
بأداء صندوق االستثمار 

وفقا ملا ذكر يف مذكرة 
 املعلومات

 أ( العائد الكلي منذ التأسيس
-34.03% 

 ب(  امجايل العائدات السنوية منذ التاسيس
 

 2015 2016 2017 األداء

 %6.24- %17.49- %12.28- الصندوق

 %22.52- %17.54- %20.95- املؤشر 
 المجال حسب األولية الطروحات فئة ذو الصندوق اداء فترة يعكس اعاله للجدول وفقا والمؤشر الصندوق أداء

 (.م27/2/2019) تاريخ حتى له السابق االستثماري

 
 باملؤشر االسرتشادي منذ التأسيسج(   اداء الصندوق مقارنة 
 سنوات 3 سنة األداء

 %32.14- %12.28- صندوق بيتك لألصدارات االولية

 %49.50- %20.95- املؤشر االسرتشادي
 المجال حسب األولية الطروحات فئة ذو الصندوق اداء فترة يعكس اعاله للجدول وفقا والمؤشر الصندوق أداء

 (.م27/2/2019) تاريخ حتى له السابق االستثماري

 انواع املدفوعات من أصول الصندوق أ

% سنوياً من صايف قيمة أصول الصندوق حتتسب يومياً ويتم اقتطاعها 1.75حتتسب رسوم اإلدارة على أساس  رسوم اإلدارة  1
 كل ثالثة أشهر ملدير الصندوق

 لاير حتتسب يومًيا وتدفع هناية كل سنة مالية للصندوق 50,000% وحبد أدىن 0.010 ظاحلف رسوم أمني 2
صَّل هذه النسبة سواًء عند 2.00يدفع املشرتك  رسوم اإلشرتاك 3 % كحد أعلى من قيمة اشرتاكه يف الصندوق ملدير الصندوق. وحتح

 اإلشرتاك األويل أو عند اإلشرتاكات اإلضافية
 كحد أعلى من قيمة صايف قيمة اصول الصندوق، علما بانه سيتم خصم املصاريف الفعلية فقط،     %0.05 مصروفات إدارية 4
 يوما من تاريخ اإلشرتاك و تدفع لصاحل الصندوق 60% من قيمة الوحدات املسرتدة خالل 2.00 رسوم اإلسرتداد املبكر 5
 سنوياً. حتتسب يوميا وتدفع يف هناية كل ستة اشهر.لاير سعودي  22,500 أتعاب مراجع احلسابات والتدقيق 6
لاير سعودي لكل عضو مستقل من أعضاء جملس اإلدارة عن كل إجتماع، وحبد أقصى  2,000سيتم دفع  مكافآت أعضاء جملس اإلدارة 7

مالية لاير سعودي سنويا ألعضاء اجمللس املستقلني فقط، حتتسب يوميا ويتم دفعها يف هناية كل سنة  28,000
 للصندوق.

 



  
 جدول يوضح مجيع الرسوم واملصاريف مع كيفية حساب مقابل اخلدمات واالتعاب ووقت دفعها من قبل صندوق االستثمار ب

 وصف الرسوم قيمة الرسوم نوع الرسوم 
 ال يوجد %02.00 رسوم اإلشرتاك
 وتدفع كل هناية ربع سنويصايف قيمة أصول الصندوق حتتسب يومًيا  من%0.40 %1.75 أتعاب اإلدارة

 حسب تكلفة التمويل السائدة يف السوق، و سيتم اإلفصاح عن أي مصاريف متويل يف ملخص اإلفصاح السنوي مصاريف التمويل
 لاير حتتسب يومًيا وتدفع هناية كل سنة مالية للصندوق 50,000حبد أدىن  %0.010 50,000.00 أتعاب أمني احلفظ
 سنويًا كحد أعلى من صايف قيمة أصول الصندوق حتتسب يومًيا وتدفع املصاريف الفعلية فقط. %0.0250 مصروفات إدارية

لاير سعودي لكل عضو مستقل من أعضاء جملس اإلدارة عن كل اجتماع،  2,000سيتم دفع  28,000.00 أتعاب جملس اإلدارة
حتتسب يومًيا ويتم دفعها يف لاير سعودي ألعضاء اجمللس املستقلني فقط  28,000وحبد أقصى 

 هناية كل سنة مالية للصندوق.
 ال يوجد اليوجد   أتعاب اللجنة الشرعية 

 لاير سعودي سنويًا حتتسب يومًيا وتدفع على أساس نصف سنوي  22500 22,500.00 أتعاب مراجع احلسابات 
 دفعها بداية كل سنة مالية للصندوقلاير سعودي سنويًا حتتسب يومًيا،  ويتم  5000 5,000.00 رسوم تداول 
 لاير سعودي  حتتسب يومًيا ويتم دفعها بداية كل سنة مالية للصندوق 7500 7,500.00 رسوم رقابية 

 سوف و. املضافة القيمة لضريبة شاملة غري املستند ذاھإن العموالت و/أو الرسوم املذكورة يف  %5 ضريبة القيمة املضافة 
 اھاعتبار و املذكور، الرسم أو العمولة على تنطبق مضافة قيمة ضريبة أي العميل على حتتسب

  .ناھ اھعلي املتفق املبالغ إىل باإلضافة طرفه من السداد واجبة

جيوز فرضها فيما يتعلق برسوم  اليتتفاصيل مقابل الصفقات  ج
االشرتاك واالسرتداد ونقل امللكية اليت يدفعها مالكو 

 الوحدات

  :من إمجايل مبلغ اإلشرتاك2حبد أعلى  رسوم االشرتاك % 
  :يوم من تاريخ  60% من قيمة الوحداد املسرتدة خالل 2رسوم االسرتداد

 االشرتاك
حيق ملدير الصندوق ان يربم تريبات عمولة خاصة تكون حمصورة يف سلع وخدمات قد حيصل عليها  اي عمولة خاصة يربمها مدير الصندوق  د

ندوق على أن تكون متعلقة بتنفيذ صفقات نيابة عن صندوق االستثمار او بتقدمي احباث مدير الص
 ملصلحة الصندوق وفقا الئحة االشخاص املرخص هلم.

 مثال افرتاضي يوضح مجيع الرسوم واملصاريف اليت دفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق هـ

مليون لاير  10آالف لاير يف الصندوق وبافرتاض أن صايف قيمة أصول الصندوق  10املصاريف والرسوم ملستثمر قام باستثمار مثال: توضيح  
 % 9وبافرتاض أن الصندوق حيقق عائد سنوي 

 املبلغ اإلفرتاضي  الوصف
 175.00 %1.75 رسوم اإلدارة

 50.00  أتعاب احلفظ
 5.00 %0.050 مصروفات ادارية

 28.00  جملس اإلدارة اتعاب
 22.50  اتعاب مراجع احلسابات
 30.00  رسوم مؤشر اسرتشادي

 5.00  رسوم تداول
 7.50  رسوم رقابية

 14.65  ضريبة القيمة املضافة على الرسوم واملصاريف
 9,660.85  صايف استثمار املستثمر

 %9صايف استثمار املستثمر باإلضافة إىل العائد 
 

10,560.85  



  
 
 ( بيان حول مكان و كيفية احلصول على معلومات اضافية حول صندوق االستثمار و مستنداتهج

 وين ملدير الثروات. لالستفسار حول شروط و أحكام الصندوق أو عن أي معلومات اضافية يرجى زيارة املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق أو مراسلة الربيد االلكرت 
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