
  

 

  مذكرة المعلومات 

________________________________________ 

 

 المرن لألسهم السعودية صندوق بيتك 

Baitk Freestyle Saudi Equity Fund 
 

 برنامج إستثماري جماعي مفتوح المدة() 

 

 مدير الصندوق

 بيت التمويل السعودي الكويتي

 ظأمين الحف

 الفرنسي كابيتالالسعودي 

 م  2018 ابريل 1هـ الموافق  1439رجب  15مذكرة المعلومات بتاريخ  صدرت

والمؤشر االرشادي, واهداف اسم الصندوق , تغير التي تعكس التغيرات التالية )هي النسخة المعدلة من )مذكرة المعلومات( لصندوق بيتك لإلصدارات االولية  "هذه

 م 10/02/2019بتاريخ و موافقة الهيئة ( حسب خطابنا المرسل الى هيئة السوق المالية  واستراتيجية الصندوق

خاضعة ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق  لإلصدارات األوليةبيتك جميع محتويات مذكرة المعلومات الخاصة بصندوق 

 .المالية

 

ي نصح المستثمرين بقراءة محتويات مذكرة المعلومات وفهمها. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات، ننصح باألخذ بمشورة مستشار مالن

 .مرخص له من الهيئة

 الرئيس التنفيذي لشركة بيت التمويل السعودي الكويتي

 بدر حامد العنزي 

 غسل األموال اإللتزام ومكافحةالمطابقة ومسؤول 

 ظاهر الخالدي 

 التوقيع

 

 

 التوقيع

 

 

 



  

 

 اشعار هام

 

  روجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة

الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء 

ة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات،كما يقرون ويؤكدون على أن مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصح

 .الواردة في مذكرة المعلومات غير مضللةالمعلومات والبيانات 

 ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن وحداته وطرح األولية لألصدارات  بيتك صندوق تأسيس على المالية السوق هيئة وافقت .

المعلومات، وال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت، محتويات مذكرة 

ومن أي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعتماد على أي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق المالية أي 

عني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه وال ت

صحة المعلومات الواردة في الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات، وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر 

 .أو من يمثله

 المجازة من قبل لجنة الرقابة  الشرعية المعاييرمع صندوق استثمار متوافق  هأن ىعل األولية لإلصداراتصندوق بيتك  تم اعتماد

 الشرعية لصندوق االستثمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 مذكرة المعلومات  

 :( صندوق االستثمار 1

 

 

 

 

 

  سياسات االستثمار وممارساته: ( 2

  المرن لألسهم السعودية صندوق بيتك  اسم صندوق االستثمار أ

تاريخ اصدار شروط واحكام صندوق  ب

 االستثمار
  هـ الموافق 1435جمادي اآلخر / /16يخ الصندوق بتارصدرت الشروط واألحكام لهذا

والمحدثة  م 13/9/2018الموافق  هـ3/1/1440م والمحدثة بتاريخ 2014ابريل / /16

 م 10/02/2019بتاريخ 

تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس صندوق االستثمار وطرح  ج

 وحداته

 م 3/4/2014هـ الموافق  3/6/1435

 صندوق مفتوح المدة واليوجد تاريخ استحقاق للصندوق االستثمار , وتاريخ استحقاق الصندوقمدة صندوق  د

 الريال السعودي عملة صندوق االستثمار هـ

األهداف االستثمارية  أ

 لصندوق االستثمار

األوراق المالية في أسواق األسهم السعودية وفئته اإلستثمار الصندوق هو صندوق عام من النوع المفتوح، 

والعربية ، حيث تتمثل أهداف "الصندوق" في تنمية رأس المال على المدى البعيد من خالل تحقيق عائد نسبي 

ايجابي مقارنة ب)مؤشر ستاندرز أند بورز لألسهم السعودية المطابقة للشريعة( وذلك من خالل اإلستثمار 

سهم السعودية والعربية بما في ذلك ) الطروحات العامة األولية وحقوق األولويه بشكل أساسي في أسواق األ

 (.ETFsالصناديق العقارية المتداوله وصناديق المؤشرات المتداولة اإلكتتاب في و

كما يمكن للصندوق استثمار السيولة النقدية المتوفرة في الصندوق في أدوات أسواق النقد وصناديق أسواق  

كما أن الصندوق لن يوزع أية أرباح على مالكي الوحدات فيه، بل سيعاد استثمار جميع األرباح المحصلة النقد. 

 في الصندوق مما سينعكس على سعر وحدة الصندوق.

نوع االوراق المالية  ب

التي سوف يستثمر 

فيها الصندوق بشكل 

 اساسي

 يستثمر الصندوق بالتالي:

بما في ذلك الطروحات العامة  ة والعربية في أسواق األسهم السعودي في األوراق الماليةرئيس  بشكل .1

الصناديق العقارية المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة اإلكتتاب في األولية وحقوق األولوية و

ETFs  

والتي تخضع إلشراف البنوك المركزية في وعربية  أدوات أسواق النقد، المصدرة من جهات سعودية  .2

بعملة )الريال السعودي أو الدوالر( حيث من الممكن أن يتم تركيز كامل  والدول العربية ية السعود

اإلستثمارات بأي من العملتين حسب رؤية مدير الصندوق، وسيتم اختيار تلك الجهات المصدرة ألدوات 

للتصنيف ( والصادر عن وكالة موديز A)أسواق النقد بناء على التصنيف االئتماني بحد أدنى فئة 

 . االئتماني

وحدات صناديق أسواق النقد المدارة من قبل مدير الصندوق أو أي مدير أخر والمطروحة طرحا عاما  .3

والتي تقوم بشكل رئيسي باإلستثمار في عقود تمويل التجارة  و المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق

، حيث من الممكن أن تتركز كامل نسبة  استثمارات الصندوق في صندوق واحد أو أكثر و المرابحات

 بناء على رؤية مدير الصندوق. 

 

سياسة تركيز  ج

 استثمارات الصندوق

سيتم تركيز اإلستثمارات بالتنويع عن طريق اإلستثمار في مجموعة مختلفة من الشركات والتوزيع  -1

م السعودي دون التركيز على قطاع أو صناعة معينة وذلك حسب ما هو لألصول على قطاعات سوق األسه

 ( و التي يتوقع لها تحقيق نمو جيد في أرباحها.1مذكور في الفقرة )

  

  الحد األعلى الستثمار الصندوق في األوراق المالية في أسواق األسهم السعودية بما في ذلك الطروحات

هي  ETFsالعقارية المتداولة وصناديق المؤشرات  الصناديقاالكتتاب في واألولية وحقوق األولوية 

 %50% من قيمة أصول الصندوق والحد االدنى هو 100

  الحد األعلى لإلستثمار في األوراق المالية في أسواق األسهم  العربية بما في ذلك ) الطروحات العامة

داوله وصناديق المؤشرات المتداولة  األولية وحقوق األولويه و اإلكتتاب في الصناديق العقارية المت

ETFs 0% والحد األدنى هو 20( هو.% 

 

يعتمد مدير الصندوق على دراسات وتوصيات فريق المحللين الخاص به في اتخاذ قراراته اإلستثمارية  -2

ل خصم والقيام بتقييم األوضاع اإلقتصادية واألسواق المالية إضافة إلى تقييم الشركات بشكل منفرد من خال

 التدفقات النقدية و تحليل التوزيع النسبي، وذلك بهدف إدارة الصندوق بمستوى عال من الفاعلية والمهنية.

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع لن يقوم الصندوق باإلستثمار في أوراق مالية غير التي تم ذكرها سابقا بالنقطة رقم )ب(  تحت بند ) -3

 .(اسياالوراق المالية التي سوف يستثمر فيها الصندوق بشكل اس

 

 ستتم هيكلة الصندوق في النقد، صناديق وأدوات أسواق النقد كالتالي: -4

  والصناديق المشابهة بكافة أنواعها في األسواق السعودية  أسواق النقد صناديقفي الحد األعلى لإلستثمار

 %0% والحد االدنى هو 50 والعربية

  0والحد االدنى هو % 50الحد األعلى لإلستثمار في ادوات أسواق النقد هو% 

 

  يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى  من الحد األعلى لإلستثمار في أدوات اسواق النقد أو في

صناديق أسواق النقد والصناديق المشابهه بكافها أنواعها من أصول الصندوق على شكل نقد أو في 

 ية. % في ظل الظروف اإلستثنائ100أدوات وصناديق أسواق النقد حتى 

 

  و ستتم دراسة توافق الشركات السعودية المساهمة مع المعايير الشرعية بعد إعالن القوائم المالية لكل

ربع سنة، وفي حال عدم تقيد أي من الشركات المملوكة في الصندوق للمعايير الشرعية للصندوق فسيتم 

اتباع تعليمات اللجنة الشرعية في تطهير يوم عمل من تاريخ الدراسة وسيتم  14بيعها في مدة ال تتجاوز 

 اإلستثمار أو التخلص منه.

 

أسواق األوراق المالية التي يحتمل ان يشتري ويبيع الصندوق فيها  د

 استثماراته

 و العربية ةق السعودياسواال

أنواع المعامالت  هـ

واألساليب واألدوات 

التي يمكن لمدير 

الصندوق استخدامها 

قراراته بغرض اتخاذ 

االستثمارية لصندوق 

 االستثمار

يعتمد مدير الصندوق على دراسات وتوصيات فريق المحللين الخاص به في إتخاذ قراراته اإلستثمارية والقيام 

بتقييم األسواق و األوضاع اإلقتصادية. و يكون ذلك بناء على تحليل المنشأة و من ثم تحليل القطاع المصرفي 

ة وجودته  لتحديد البنوك المتعامل معها ، ومن ثم تحليل النسب والعوائد المتوقعه اضافة و المالي في تلك الدول

الى تحليل التشريعات و القواعد الخاصة بالبنك المركزي في تلك الدولة و مدى التزامها بالمعايير الدولية في 

إلطالع على التصنيف اإلئتماني حماية المستثمرين كأنظمة غسيل األموال واإللتزام بإتفاقية بازل. و من ثم ا

لتلك الدولة بصفة عامه و مدى قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها و توافر النقد األجنبي لديها و يتم اختيار األدوات 

المالية على أساس مستوى مخاطر اإلئتمان و مستوى السيولة و المؤشرات المالية و ذلك إلنشاء محفظة 

ف الصندوق. كما تتم عملية اختيار الصناديق اإلستثمارية بناء على األداء متوازنة و متنوعة لتحقيق أهدا

التاريخي للصندوق و الفارق عن المؤشر اإلسترشادي من حيث القيمة المضافة باإلضافة إلى خبرة فريق 

 إدارة اإلستثمار لدى الجهة المعنية.

انواع األوراق المالية التي اليمكن  و

 الصندوقإدراجها ضمن استثمارات 

لن يقوم مدير الصندوق باالستثمار في فئات أصول عدا التي تم ذكرها في فقرة )ج( من 

 سياسات االستثمار وممارساتة في مذكرة معلومات الصندوق.

أي قيد اخر على نوع االوراق المالية  ز

أو األصول االخرى التي يمكن 

 للصندوق االستثمار بها

واالربعين " صندوق أسواق النقد" من  الثامنهيلتزم مدير الصندوق بالقيود الواردة في المادة 

 اللجنةالئحة صنادق االستثمار التي تنطبق على الصندوق والمعايير الشرعية التي تحددها 

 الشرعية.

الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول  ح

الصندوق في وحدات صندوق أو 

رها المدير أو صناديق اسثمار يدي

 مديرو صناديق اخرين

% من صافي قيمة أصوله 10ال يجوز للصندوق تملك وحدات صندوق استثمار اخر بأكثر من 

% من صافي قيمة صندوق اإلستثمار األخر "المستثمر به" في جميع 10أو بأكثر من 

من  األوقات. كما ال يجوز  للصندوق تملك وحدات صندوق استثمار اخر مشابه له بأكثر

% من صافي قيمة صندوق اإلستثمار األخر 20% من صافي قيمة أصوله أو بأكثر من 20

 "المستثمر به" في جميع األوقات.

صالحيات صندوق االستثمار في  ط

االقتراض وسياسة مدير الصندوق 

بشأن ممارسة صالحيات االقتراض 

وبيان سياسته فيما يتعلق برهن 

 اصول الصندوق

من قيمة صافي قيمة أصول   %10للصندوق ان يقترض اي مبالغ تزيد على  يجوزال 

الصندوق وذلك لتغطية طلبات اإلسترداد، وينبغي أن يتم مثل هذا التمويل عن طريق البنوك 

 وفقا لمعايير اللجنة الشرعية وعلى اال تزيد مدته عن سنة واحدة.

 الينطبق الحد األعلى للتعامل من أي طرف نظير ي

سياسة مدير  ك

الصندوق إلدارة 

 مخاطر الصندوق

تكون قرارات االستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات االستثمار الجيدة والحكيمة التي 

 تحقق االهداف االستثمارية للصندوق المحددة في شروط واحكام الصندوق ومذكرة معلوماته.

ات عن الجهة المؤشر االسترشادي باإلضافة الى معلوم ل

المزودة للمؤشر واألسس المنهجية المتبعة لحساب 

 المؤشر

 S&Pمؤشر ستاندرد أند بورز لألسهم السعودية المطابقة للشريعة. 

Sharia Index 

 لن يقوم الصندوق في اإلستثمار بمشتقات مالية. عقود المشتقات  م

قيود أو حدود على اي اعفاءات توافق عليها هيئة السوق المالية بشأن أي  ن

 االستثمار

 الينطبق 



  
 

 :في الصندوق المخاطر الرئيسية لالستثمار( 3

المخاطر وال تستطيع شركة بيت التمويل السعودي الكويتي التأكيد بأن زيادة ستحدث في قيمة االستثمارات في  عالييعتبر الصندوق  أ

تهبط، وليس هناك من ضمان يمكن أن تقدمه شركة بيت  الصندوق أو أن قيمة االستثمارات في الصندوق والدخل الناتج عنها يمكن أن

 .االستثمار التي وضعها الصندوق التمويل السعودي الكويتي بشأن تحقيق أهداف

 إن األداء السابق لصندوق االستثمار أو االداء السابق للمؤشر اليعد مؤشرا على اداء الصندوق في المستقبل ب

 اليوحد ضمان لمالكي الوحدات أن األداء المطلق لصندوق االستثمار او اداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل األداء السابق  ج

اليعد االستثمار في الصندوق ايداعا لدى أي بنك محلي يسوق او يبيع االوراق المالية او تابع لصندوق االستثمار أو مدير الصندوق,  د

لذا فإن مالكي الوحدات معرضين لخسارة جزء أو كامل رأس مالهم المستثمر في الصندوق.إن االستثمار في صناديق أسواق النقد 

 لغ نقدي لدى بنك محلي يختلف عن إيداع اي مب

ان قيمة وحدات الصندوق عرضة للصعود أو الهبوط. وقد اليتمكن المستثمرين من استعادة بعض أو كل مبالغ استثماراتهم ويجب على  هـ

 األشخاص القيام باالستثمار في الصندوق فقط ان كانوا قادرين على تحمل الخسارة.

 قائمة المخطار الرئيسية للصندوق:  و

وبالتالي على األسواق الخليجية   ة والعربيةالخليجي اتيؤثر سلبا على اإلقتصاد المنطقة العربية إن عدم استقرار  المخاطر السياسية 1

 باإلنخفاض مما يؤثر على سعر الوحدة في الصندوقو العربية 

المخاطر  2

 اإلقتصادية

الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على الدخل النفطي  تعتبر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من االقتصادات

وتتأثر بالتقلبات في أسعار النفط واإلنفاق الحكومي. وينعكس تأثير هذين العنصرين في أداء األسواق المالية 

وفي ثقة األعمال بشكل عام. كما تتأثر األسواق العربية خارج منطقة مجلس التعاون بشكل عام بارتفاع أسعار 

 ارتفاع أسعار الفائدة وتأثير الظروف االقتصادية العالمية.النفط ، و

هي المخاطر المتعلقة بأسعار األسهم المدرجة في السوق المالية السعودية والتي تمثل معظم استثمارات  مخاطر السوق 3

 الصندوق والتي قد  تنخفض مما قد يؤدي إلى خسارة المبالغ المستثمرة من قبل الصندوق

قد يتعرض الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات اإلسترداد أو خسارة فرصة إستثمارية نتيجة نقص  مخاطر السيولة  4

والذي قد يؤثر على قدرة انخفاض أحجام التعامل في أسواق األسهم السعودية والعربية السيولة الناجم عن 

و الستغالل الفرص اإلستثمارية، والتي قد تؤثر سلبا على الصندوق لتسييل أصوله لمواجهة طلبات اإلسترداد أ

 سعر الوحدة.

مخاطر االئتمان  5

 واألطراف االخرى

تنشأ هذه المخاطر من األنشطة اإلستثمارية التي تنطوي على التعامل مباشرة مع المؤسسات المالية األخرى 

على كل طرف من العقد يكون في أن  من خالل اإليداعات النقدية أو عمليات المرابحة، حيث أن المخاطر

الطرف األخر قد ال يتقيد بالتزاماته التعاقدية مما قد يتسبب في خسارة الصندوق للمبلغ المستثمر في هذه األنشطة 

 والتي ستؤثر سلبا على أصول الصندوق وأداءه والذي سينعكس على سعر الوحدة

مخاطر المعايير  6

 الشرعية:

الشرعية لإلستثمار المقررة من اللجنة الشرعية للشركة والتي على ضوئها يتم تحديد الشركات تتمثل بالمعايير 

المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق، وقد تحد هذه المعايير من الفرص اإلستثمارية المتوافرة لدى مدير 

الشرعية إلى التخلص من  الصندوق أثناء إدارته للصندوق. وقد يؤدي خروج بعض هذه الشركات عن المعايير

هذه الشركات بأسعار غير مالئمة، حيث سيتم تطهير اإلستثمار أو التخلص منه بناء على توصية اللجنة الشرعية 

 للصندوق، مما قد يؤثر سلبا على أسعار الوحدات.

المخاطر النظامية  7

 والقانونية

التنظيمية، والقانونية، والضريبية، حيث أن يمكن أن تتعرض الصناديق إلى مخاطر بسبب التغير في القواعد 

التغيرات التي قد تطرأ قد تؤثر على استراتيجية اإلستثمار للصندوق أو أن تزيد نسبة التكاليف كالرسوم وغيرها 

 مما يؤثر على أداء الصندوق والذي يؤثر بدورة على سعر الوحدة

توقع النتائج المالية  8

المستقبلية للشركات 

 المساهمة

أهم األدوات التي يبني مدير الصندوق قراراته اإلستثمارية عليها هي توقع النتائج المالية المستقبلية  من

للشركات، إال أن هذه التوقعات عرضة للخطأ، كما أنه بعد إعالن النتائج المالية للشركة فإن السعر السوقي 

استثمارات الصندوق والتي تؤثر بدورها على لسهمها قد يتحرك باتجاه مخالف للتوقعات، مما قد يؤثر سلبا على 

 سعر الوحدة.

مخاطر االعتماد  9

على موظفي مدير 

 الصندوق

يعتمد مدير الصندوق على العنصر البشري بشكل كبير، وبالتالي فإن الصندوق قد يتأثر سلباً بخسارة المدراء 

على المستوى ذاته من الخبرة على  التنفيذيين والموظفين المرتبطين بأعمال الصندوق وصعوبة توفير بدائل

المدى القصير والذي يؤثر سلبا على إدارة استثمارات الصندوق، مما قد ينعكس بشكلي سلبي على اداء الصندوق 

 وبالتالي يؤثر بدورة على استثمارات مالكي الوحدات

فظ أصول العمالء، إال أن أنظمة المعلومات يعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية في إدارة الصندوق وح  مخاطر التقنية 10

لديه قد تتعرض لعمليات اختراق أو فيروسات أو تعطل جزئي أو كلي على الرغم من االحتياطات األمنية 

المشددة المتبعة لديه، والتي تحد من قدرة مدير الصندوق على إدارة استثمارات الصندوق بشكل فاعل، مما قد 

 ق وبالتالي على مالكي وحدات الصندوقيؤثر سلبا على أداء الصندو

توقف عملية  11

مشاركة الصناديق 

في اإلصدارات 

 األولية

إن مدير الصندوق ال يستطيع ضمان تلقي الدعوة للمشاركة في اإلصدارات األولية. كما ال يستطيع مدير 

ية بطريقة بناء سجل الصندوق ضمان أن تستمر هيئة السوق المالية في الموافقة على طرح اإلصدارات األول

 األوامر، مما يفقد الصندوق فرصة لزيادة إيراداته والتي كانت ستنعكس على سعر الوحدة في حال المشاركة.

تضاؤل نسبة  12

 التخصيص

حيث أنه يتم دعوة عدد من الشركات المرخصة وصناديق اإلستثمار لعملية بناء سجل األوامر فإنه من الممكن 

بسبب ازدياد عدد الشركات والصناديق المشتركة في االكتتاب، مما يفقد الصندوق تضاؤل نسبة التخصيص 

 فرصة لزيادة عوائده والتي كان من الممكن أن تنعكس على سعر الوحدة



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مخاطر استحواذ  13

عدد قليل من مالك 

الوحدات على نسبة 

عالية من أصول 

 الصندوق

فترة االكتتاب األولي وحيث أنه ال يوجد حد أعلى لإلشتراك الصندوق سيبدأ باإلستثمار بشكل مباشر بعد نهاية 

% 10في الصندوق خالل فترة االكتتاب األولي وبالتالي فإنه من الممكن تملك بعض مالك الوحدات ألكثر من 

من أصول الصندوق، وهذا قد يسبب مخاطر عند استرداد جزء أو كل هذه الفئة من مالك الوحدات ألصولهم 

ا يسبب انخفاض كبير في اصول الصندوق مما قد يؤثر سلبا على أصول الصندوق بشكل يحد من الصندوق مم

 من استثماراته، والذي سيؤثر سلبا على سعر الوحدة

مخاطر تضارب  14

 بالمصالح

تنشأ هذه المخاطر في األوضاع التي تتأثر فيها موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة شخصية 

وية تهمة على حساب الصندوق، والذي قد يؤثر على قرارات مدير الصندوق في اختيار استثماراته، مادية أو معن

 مما قد يؤثر سلبا على أدائه والذي سينعكس سلبا على سعر وحدة الصندوق

مخاطر الكوارث  15

 الطبيعية

قد يكون لها تأثير سلبي على التي  تؤثر الكوارث الطبيعية على أداء كافة القطاعات اإلقتصادية و اإلستثمارية

، والتي أداء الصندوق خارج عن إرادة مدير الصندوق مثل الزالزل والبراكين والتقلبات الجوية الشديدة وغيرها

 تؤثر على استثمارات الصندوق سلبا، وبالتالي تنخفض أسعار الوحدات

مخاطر تركز  16

 اإلستثمارات

دوق في عدد من قطاعات سوق األسهم السعودية والذي قد يجعل المخاطر الناتجة عن تركز استثمارات الصن 

الصندوق عرضة للتقلبات نتيجة التغير في األوضاع الخاصة بتلك القطاعات األمر الذي قد يؤثر سلبا على  أداء

 أداء الصندوق وبالتالي على استثمارات مالكي الوحدات

في حالة اقتراض الصندوق لغرض إدارة الصندوق و تأخره عن سداد المبالغ المقترضة في وقتها المحدد  مخاطر االقتراض 17

ألسباب خارجة عن إرادة مدير الصندوق، والتي قد يترتب عليها رسوم تأخير سداد أو اضطرار مدير الصندوق 

ه والذي سينعكس سلبا على لتسييل بعض استثماراته لسداد القروض مما قد يؤثر على أصول الصندوق وأداء

 أسعار الوحدات. 

مخاطر تأخر إدراج  18

أسهم الشركات 

 المكتتب فيها

إدراج األسهم في في حالة اكتتاب الصندوق في اإلصدارات األولية، فإن هذه اإلصدارات مرتبطة بموعد 

إدراج أسهم الشركات المكتتب بها . وبالتالي فإن أي تأخير في االسواق السعودية أو غيرها من األسواق العربية

يعتبر من المخاطر التي قد تؤثر على استثمارات وأداء الصندوق وتحد من الخيارات اإلستثمارية لمدير 

 الصندوق والتي تؤثر على سعر الوحدة.

المخاطر المتعلقة  19

 بالمصدر

أو الطلب أو المنتجات والخدمات وهي مخاطر التغير في األوضاع المالية للمصدر نتيجة لتغيرات في اإلدارة 

كما وتشمل هذه المخاطر تعرض المصدر إلجراءات قانونية بسبب مخالفات يقوم بها مما قد يؤدي إلى انخفاض 

 قيمة أسهمه مما قد يؤثر على اداء الصندوق سلبا والذي سيخفض سعر الوحدة

مخاطر اإلستثمار  20

في صناديق 

 إستثمارية

هي جميع المخاطر التي قد تتعرض لها صناديق اإلستثمار األخرى الواردة في هذا البند و التي قد تتعرض لها 

 صناديق اإلستثمار األخرى التي يكون الصندوق مستثمرا فيها مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة وحدات الصندوق. 

مخاطر انخفاض  21

 التصنيف االئتماني

االئتماني ألي من أدوات أسواق النقد التي يستثمر بها الصندوق والتي قد تؤثر على في حالة انخفاض التصنيف 

سعر الورقة المالية و التي قد يضطر مدير الصندوق إلى التخلص منها، مما قد يؤثر على أصول الصندوق 

 والذي بدوره سيؤثر على سعر الوحدة

مخاطر تقلبات  22

 أسعار الفائدة

تغير في أسعار الفائدة، والتي تؤثر على قيمة األوراق المالية وأسهم الشركات والذي هي المخاطر الناتجة عن 

 سيؤثر بدورة على أداء الصندوق وسعر الوحدة

قد يستثمر الصندوق في استثمارات مقومة بعمالت أخرى غير عملة الصندوق، مما يعني أن تقلبات أسعار  مخاطر العملة 23

ا على قيمة أصول الصندوق والتي ستنعكس سلبا على سعر وحدات الصندوق. صرف تلك العمالت قد تؤثر سلب

 وقد يتعرض المشترك لهذه المخاطر في حال اشتراكه بعملة غير عملة الصندوق والتي تؤثر على قيمة استثماره



  
  ( معلومات عامة: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  على المدى البعيد الصندوق المستثمرين الذين يسعون الى تنمية رأس الماليستهدف  الفئة المستهدفة لالستثمار في الصندوق  أ

 اليوجد توزيع لألرباح لهذا الصندوق حيث يتم اعادة استثمار المبالغ. سياسة توزيع األرباح  ب

 االداء السابق لصندوق االستثمار   ج

 %34.03- العائد الكلي منذ التأسيس  1

السنوية منذ اجمالي العائدات  2

 التاسيس

 
 2015 2016 2017 األداء

 %6.24- %17.49- %12.28- الصندوق

 %22.52- %17.54- %20.95- المؤشر 

 

 

 

 

 األولية الطروحات فئة ذو الصندوق اداء فترة يعكس اعاله للجدول وفقا والمؤشر الصندوق أداء 

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

 

اداء الصندوق مقارنة بالمؤشر  3

 سنوات 3 سنة األداء االسترشادي منذ التأسيس 

 %32.14- %12.28- الصندوق

 %49.50- %20.95- المؤشر 

 

 

 

 

 

 األولية الطروحات فئة ذو الصندوق اداء فترة يعكس اعاله للجدول وفقا والمؤشر الصندوق أداء 

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

 

 اليوجد تاريخ توزيع األرباح على مدار الثالث سنوات الماضية  4

 تتاح تقارير الصندوق من خالل الموقع االلكتروني لمدير الصندوق  5

 خاللها؛حضور اجتماعات مالكي الوحدات والتصويت على القرارات  .1 قائمة حقوق مالكي الوحدات  د

لمالكي الوحدات الحق في الدعوة لعقد إجتماع لمالكي الوحدات بعد تقديم طلب خطي لمدير  .2

 % من  قيمة وحدات الصندوق25الصندوق  على أن يمثل مالكي الوحدات  مجتمعين ما نسبته 

 التصويت فيما يتعلق بأي تغيير أساسي  للصندوق، بما في ذلك: .3

 أو طبيعته. التغيير المهم في أهداف الصندوق 

  التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي جوهري على مالكي الوحدات أوحقوقهم فيما يتعلق

 بالصندوق.

 .التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق 

 .زيادة رأس مال الصندوق 

االشتراك في إصدارات حقوق األولوية وقبول المساهمات العينية لغايات زيادة رأس مال  .4

 الصندوق.

 الحصول على   التوزيعات حسب هذه الشروط واألحكام. .5

 الحصول على  التقارير الدورية والسنوية والتحديثات بما يتماشى مع هذه الشروط واألحكام. .6

 يقع على مالكي الوحدات المسؤليات التالية:  مسؤوليات مالكي الوحدات  هـ

مذكرة المعلومات وملخص المعلومات اإلطالع على الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق و .1

 الرئيسية والنسخ المحدثة منها وفهمها وقبولها.

 فهم وقبول المخاطر المتعلقة بالصندوق وادراك درجة مالئمتة لها. .2

والتزامات الصندوق فيما عدا رأس المال المستثمر  ديونمالك الوحدات اليكون مسؤوال عن  .3

 في الصندوق.

في حال عدم قيام مالكي الوحدات بتزويد مدير الصندوق بالعنوان البريدي/أو االلكتروني  .4

وبيانات االتصال الصحيحة , فبموجب هذا يوافق مالكوا الوحدات على تجنيب مدير الصندوق 

واعفائة من أي مسؤولية ناشئة بشكل مباشر او غير مباشر عن عدم تزويد مالك الوحدات 

 االشعارات او اي معلومات اخرى تتعلق باالستثمار  بكشف الحسابات او

الحاالت التي تستوجب انهاء  و

 الصندوق 

إذا رأى مدير الصندوق أن قيمة أصول الصندوق الذي يتولى إدارته ال تكفي لتبرير استمرار تشغيل 

أو ظروف الصندوق، أو ال تخدم مصلحة مالكي الوحدات، أو إذا رأى أن تغيّر القوانين أو األنظمة 

إقتصادية أو إقليمية أخرى يعتبر سبباً كافياً إلنهاء الصندوق، فبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة 

يوماً  60الصندوق وهيئة السوق المالية، و بعد إشعار المستثمرين بموجب إشعار كتابي مسبق مدته 

الة  تصفية أصول الصندوق وتسديد تقويمياً فإنه يجوز له المباشرة في  إنهاء الصندوق. ويتم في هذه الح

ما عليه من مطلوبات ، ومن ثم يتم توزيع ما يتبقى من متحصالت التصفية على المستثمرين خالل 

يوماً تقويمياً من تاريخ اإلشعار(، كل مستثمر بنسبة ما يملكه  60شهرين من إنتهاء تلك الفترة )فترة ال 

 من وحدات إلى إجمالي الوحدات 

 الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوقيقر مدير  ز



  
 :( مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 5

 انواع المدفوعات من أصول الصندوق  أ

% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق تحتسب 1.75تحتسب رسوم اإلدارة على أساس  رسوم اإلدارة  1

 يومياً ويتم اقتطاعها كل ثالثة أشهر لمدير الصندوق

 لاير تحتسب يوميًا وتدفع نهاية كل سنة مالية للصندوق 50,000% وبحد أدنى 0.010 رسوم أمين الحفظ: 2

% كحد أعلى من قيمة اشتراكه في الصندوق لمدير الصندوق. وتُحصَّل 2.00يدفع المشترك  رسوم اإلشتراك 3

 عند اإلشتراك األولي أو عند اإلشتراكات اإلضافية هذه النسبة سواءً 

كحد أعلى من قيمة صافي قيمة اصول الصندوق، علما بانه سيتم خصم المصاريف   %0.05 مصروفات إدارية 4

 الفعلية فقط،  

 رسوم اإلسترداد المبكر 5

 

لصالح يوما من تاريخ اإلشتراك و تدفع  60% من قيمة الوحدات المستردة خالل 2.00

 الصندوق.

 

 لاير سعودي سنوياً. تحتسب يوميا وتدفع في نهاية كل ستة اشهر. 22,500 أتعاب مراجع الحسابات والتدقيق 6

لاير سعودي لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس اإلدارة عن كل إجتماع،  2,000سيتم دفع  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: 7

ألعضاء المجلس المستقلين فقط، تحتسب يوميا ويتم لاير سعودي سنويا  28,000وبحد أقصى 

 دفعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق.

 ب

 
 جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف مع كيفية حساب مقابل الخدمات واالتعاب ووقت دفعها من قبل صندوق االستثمار

 

 وصف الرسوم قيمة الرسوم نوع الرسوم

 % من إجمالي مبلغ اإلشتراك 2بحد أعلى  %2.00 رسوم اإلشتراك

 %1.75 أتعاب اإلدارة
 صافي قيمة أصول الصندوق تحتسب يوميًا وتدفع كل نهاية ربع سنوي من1.75%

  يوم من تاريخ االشتراك 60قيمة الوحداد المستردة خالل % من 2 %2.00 رسوم اإلسترداد المبكر

السائدة في السوق، و سيتم اإلفصاح عن أي مصاريف تمويل في حسب تكلفة التمويل  %0.00 مصاريف التمويل

 ملخص اإلفصاح السنوي

 50,000.00 أتعاب أمين الحفظ
 لاير تحتسب يوميًا وتدفع نهاية كل سنة مالية للصندوق 50,000بحد أدنى  0.010%

وتدفع المصاريف سنويًا كحد أعلى من صافي قيمة أصول الصندوق تحتسب يوميًا  %0.0250 مصروفات إدارية

 الفعلية فقط.

 28,000.00 أتعاب مجلس اإلدارة

لاير سعودي لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس اإلدارة عن كل  2,000سيتم دفع 

لاير سعودي ألعضاء المجلس المستقلين فقط تحتسب  28,000اجتماع، وبحد أقصى 

 يوميًا ويتم دفعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق.

 ال يوجد  أتعاب اللجنة الشرعية 

 لاير سعودي سنويًا تحتسب يوميًا وتدفع على أساس نصف سنوي  22500 22,500.00 أتعاب مراجع الحسابات 

 لاير سعودي تحتسب يوميًا وتدفع سنويًا  30000 30,000.00 رسوم مؤشر استرشادي

 5,000.00 رسوم تداول 
 يومًيا،  ويتم دفعها بداية كل سنة مالية للصندوقلاير سعودي سنويًا تحتسب  5000

 لاير سعودي  تحتسب يوميًا ويتم دفعها بداية كل سنة مالية للصندوق 7500 7,500.00 رسوم رقابية 

 %5 ضريبة القيمة المضافة 

إن العموالت و/أو الرسوم المذكورة في هذا المستند غير شاملة لضريبة القيمة 

على العميل أي ضريبة قيمة مضافة تنطبق على العمولة  المضافة. و سوف تحتسب

أو الرسم المذكور، و اعتبارها واجبة السداد من طرفه باإلضافة إلى المبالغ المتفق 

 عليها هنا.

 

 

تفاصيل مقابل الصفقات اتي يجوز فرضها  ج

فيما يتعلق برسوم االشتراك واالسترداد 

 ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحدات

 % من إجمالي مبلغ اإلشتراك2بحد أعلى  رسوم االشتراك: 

 يوم من تاريخ االشتراك 60% من قيمة الوحداد المستردة خالل 2رسوم االسترداد: 

يحق لمدير الصندوق ان يبرم تريبات عمولة خاصة تكون محصورة في سلع وخدمات قد  اي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق  د

صندوق على أن تكون متعلقة بتنفيذ صفقات نيابة عن صندوق يحصل عليها مدير ال

 االستثمار او بتقديم ابحاث لمصلحة الصندوق وفقا الئحة االشخاص المرخص لهم.



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التقويم والتسعير (6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ

 
مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة 

 الصندوق

 

 

آالف لاير في الصندوق وبافتراض أن صافي قيمة أصول  10مثال: توضيح المصاريف والرسوم لمستثمر قام باستثمار 

 %  9مليون لاير وبافتراض أن الصندوق يحقق عائد سنوي  10الصندوق 

 المبلغ اإلفتراضي    الوصف

  175.00                                                                        %1.75 رسوم اإلدارة 

  50.00                                                                            أتعاب الحفظ 

  5.00                                                                            %0.050 مصروفات ادارية

  28.00                                                                            اتعاب مجلس اإلدارة

  22.50                                                                            اتعاب مراجع الحسابات

  30.00                                                                            رسوم مؤشر استرشادي

  5.00                                                                              رسوم تداول

  7.50                                                                              رسوم رقابية 

ضريبة القيمة المضافة على الرسوم 

 والمصاريف
                                                                           14.65  

  9,660.85                                                                      صافي استثمار المستثمر

صافي استثمار المستثمر باإلضافة 

  10,560.85                                                                    %9إلى العائد 

 

 

سيتم احتساب صافي قيمة األصول لكل وحدة في كل يوم تقويم إلى اقرب أربع نقاط عشرية باستخدام   طريقة تقويم كل أصل  أ

ً على  ، الصندوقالمعادلة التالية: إجمالي أصول  ً منه إجمالي المطلوبات واإللتزامات مقسوما مخصوما

إجمالي عدد الوحدات القائمة وقت التقويم، وسيتم تقويم األوراق المالية المدرجة في سوق األوراق المالية 

سيتم بسعر إغالقها، وسيتم تقويم أدوات أسواق النقد بناء على سعر العادل لتلك األدوات في يوم التقويم، و

تقويم اإلستثمارات في الصناديق بناء على قيمة الوحدات حسب آخر إعالن لهذه الصناديق في موقع تداول 

للصناديق المدرجة في السوق السعودي وبالنسبة للصناديق المدرجة في أسواق دول الخليج سيتم الحصول 

ودها سيتم الحصول على على المعلومات عن طريق المواقع التابعة لهذه األسواق وفي حال عدم وج

المعلومات عن طريق موقع مدير الصندوق الرسمي، وسيتم تقويم االكتتاب األولي في الفترة ما بين االكتتاب 

وتداول الورقة المالية ذات العالقة في سوق األسهم السعودي بناء على سعر االكتتاب، وذلك باإلضافة إلى 

 المستحقة من استثمارات الصندوق المختلفةالنقد في حساب الصندوق والفوائد واألرباح 

عدد نقاط التقويم  ب

 وتكرارها

االثنين و األربعاء من كل أسبوع في نهاية يوم التعامل، وعندما ال يكون يتم تقويم اصول الصندوق أيام 

 أي من تلك االيام يوم عمل فإن التقويم سيكون يوم العمل التالي.

االجراءات التي  ج

ستتخذ في حال 

التقويم أو التسعير 

 الخاطئ

مدير  سيقوم في حال التقويم الخاطئ ألاي أصل من أصول الصندوق او االحتساب الخاطئ لسعر الوحدة 

 الصندوق بالتالي:

 توثيق أي تقويم أو تسعير خاطئ ألصل من أصول الصندوق أو سعر الوحدة. .1

الوحدات السابقون عن جميع اخطاء التقويم تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين بما في ذلك مالكو  .2

 او التسعير دون تاخير.

% أو اكثر من سعر 0.5عن أي خطأ في التقويم أو التسعير بما يشكل نسبة ابالغ هيئة السوق المالية فورا  .3

الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والمواقع االلكتروني لتداول وفي  في الوحدة واالفصاح عن ذلك 

 ( من الئحة صناديق االستثمار .71صندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا للماده )تقارير ال

طريقة احتساب سعر  د

الوحدة ألغراض تنفيذ 

طلبات االشتراك 

 واالسترداد

يتم احتساب سعر الوحدة بتقسيم صافي قيمة األصول على اجمالي عدد وحدات الصندوق في يوم  .1

 التعامل المعني.

قيمة اصول الصندوق بخصم المطلوبات على الصندوق من اجمالي قيمة يتم احتساب صافي  .2

 االصول.

مكان ووقت نشر سعر  هـ

 الوحدة وتكرارها

يعلن مدير الصندوق عن سعر الوحدة بنهاية يوم التعامل من خالل الموقع االلكرتوني الخاص بمدير 

 الصندوق وموقع السوق السعودية "تداول"



  
 التعامل:( 7

تاريخ بدء الطرح االولي وسعر  أ

 الوحدة

 م .11/5/2014بتاريخ تم طرح وحدات الصندوق بتاريخ 

 لاير سعودي  10سعر الوحدة عند بداية الطرح 

التاريخ المحدد والمواعيد النهائية  ب

 لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد

التقويم المعنية الساعة الثانية عشر من  ظهر يتم تنفيذ طلبات اإلشتراك و اإلسترداد قبل نقطة 

 يوم العمل الذي يسبق يوم التقويم في يوم التعامل

اجراءات  ج

االشتراك 

 واالسترداد 

 يتم بيع وحدات صندوق اإلستثمار واستردادها خالل أيام التعامل األثنين و األربعاء من كل أسبوع. .1

يجب أن يستلم مدير الصندوق طلب اإلشتراك مع كامل المبلغ أو طلب اإلسترداد قبل الساعة الثانية عشرة من ظهر  .2

 أي يوم تعامل. 

يتم تنفيذ طلبات اإلشتراك و اإلسترداد قبل نقطة التقويم المعنية الساعة الثانية عشر من  ظهر يوم العمل الذي يسبق  .3

حالة استالم طلب اإلشتراك أو اإلسترداد أو كامل المبلغ الذي تم اإلشتراك به بعد  يوم التقويم في يوم التعامل وفي

 انتهاء المهلة المذكورة، فسوف يتم التعامل معه  كطلب اإلشتراك أو اإلسترداد في يوم التقويم التالي.

يق تعبئة النموذج يجب على طالب اإلشتراك في الصندوق أو طالب اإلسترداد أن يكمل اإلجراءات الالزمة عن طر .4

(. يتحمل مدير 2الخاص بكل عملية على حده مع تقديمها بالوقت المناسب حسب ما هو مذكور في الفقرة الفرعية )

الصندوق مسئولية تطبيق إجراءات مكافحة غسل األموال وإجراءات "اعرف عميلك" ويحتفظ بحقه المطلق في 

لكيان الذي يقوم المشترك بطلب شراء الوحدات نيابة عنه و/أو طلب المزيد مما يثبت هوية المشترك أو الشخص أو ا

 مصدر األموال. وبانتظار تقديم التأكيد أو الدليل المطلوب من مدير الصندوق سيتم تأجيل تخصيص الوحدات.

سيتم تحويل مبلغ اإلسترداد عن طريق حوالة بنكية إلى الحساب المصرفي المحدد من قبل مالك الوحدات في طلب  .5

 سترداد قبل إقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر اإلسترداد.  اإل

ر.س(. وفي  10,000القيمة األدنى لإلشتراك أو اإلسترداد أو الرصيد للمشترك هي عشرة آالف لاير سعودي ) .6

في الصندوق بمبلغ أقل من الحد األدنى ، حالة وجود طلب استرداد من شأنه أن يقلل من استثمارات مالك الوحدات 

 فإن مدير الصندوق له الحق في استرداد كامل المبلغ المستثمر به وقيده في حساب مالك الوحدات.

 بعد إتمام عملية اإلشتراك أو اإلسترداد، يتسلم المستثمر تأكيداً يحتوي على التفاصيل الكاملة للعملية

الصندوق مسؤوال عن اعداد سجل محدث لمالكي الوحدات وفقا لمتطلبات الئحة صناديق يعد مدير  سجل مالكي الوحدات  د

االستثمار وحفظة في المملكة ويتم التعامل مع هذا السجل بمنتهي السرية. يمثل سجل مالكي الوحدات دليال 

 قاطعا على ملكية الوحدات المثبتة فية.

الودائع البنكية وصفقات سوق النقد والمبرمة من طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو ان اموال االشتراك المستلمة سوف تستثمر في  هـ

 لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج المملكة الى حين الوصول الى الحد األدنى من المبلغ المطلوب.

بيان الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه ومدى تأثر  و

 في الصندوقعدم الوصول الى ذلك الحد األدنى 

 مليون لاير 10الحد األدنى لحجم أصول الصندوق لبدء نشاطه هو 

االجراءات التصحيحية االزمة  ح

مليون  10لضمان استيفاء متطلب 

لاير سعودي أو مايعادلها كحد أدنى 

 لصافي قيمة أصول الصندوق 

يتبع مدير الصندوق االجراءات المتطلبات الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم 

يتعلق بالحد األدنى المطلوب استيفاؤة من صافي قيمة أصول الصندوق. الصادرة من الهيئة فيما 

مليون لاير سعودي سيقوم مدير الصندوق  10وفي حال  قل صافي قيمة أصول الصندوق عن 

 راءات التالية:باتخاذ االج

 ابالغ مجلس إدارة الصندوق .1

 أشهر. 6متابعة اداء الصندوق ومستوى أصولة بشكل متواصل لمدة  .2

في حال انقضت فترة الستة أشهر دون التصحيح سيقوم مدير الصندوق بانهاء الصندوق  .3

وفقا الجراءات النهاء المذكورة في الفقرة الفرعية )و( من الفقرة الرابعة من مذكرة 

 لومات.المع

 2017فبراير  1الموافق  1438جمادى األول  4علما بانه حسب تعميم الهيئة الصادر في 

 .2018ديسمبر  31تم اعفاء مدراء الصناديق من هذا المتطلب حتى تاريخ 

الحاالت التي يؤجل معها  ط

التعامل في الوحدات أو يعلق 

واالجراءات المتبعة في تلك 

 الحالة 

اي طلب استرداد من الصندوق حتى يوم التعامل التالي اذا بلغ يجوز لمدير الصندوق تاجيل تنفيذ 

% او اكثر من صافي قيمة أصول 10اجمالي نسبة طلبات االسترداد لمالكي الوحدات في أي تعامل 

 . الصندوق. سيتم التعامل مع طلبات االسترداد المؤجلة بالنسبة والتناسب في أقرب يوم تعامل

 يعلق مدير الصندوق التعامل في وحدات الصندوق في الحاالت التالية:

 طلب من هيئة السوق المالية لتعليق االشتراك واالسترداد في الصندوق. .1

 اذا رأي مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصلحة مالكي الوحدات. .2

في االوراق المالية أو األصول التي اذا علق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل  .3

يملكها الصندوق, اما بشكل عام أو بالنسبة الى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل 

 معقول انها جوهرية لصافي أصول الصندوق.

 يجب على مدير الصندوق اتخاذ االجراءات التالية في حالة اي تعليق يفرضة مدير الصندوق: .4

والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي  استمرار أي تعليق اال للمدة الضروريةالتأكد من عدم  .أ

 الوحدات.

مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وامين الحفظ حول ذلك  .ب

 بصورة منتظمة.

إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فورا بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق واشعار الهيئة ومالكي  .ت

الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في اإلشعار عن التعليق والإلفصاح عن 

 ذلك في الموقع االلكرتوني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني للسوق السعودية " تداول"



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصائص الوحدات:(8

ولكل وحدة حصة مشتركة متساوية في الصندوق  يجوز لمدير الصندوق إصدار عدد غير محدد من الوحدات وتكون جميعها ذات فئات متساوية,

 .وسوف يقرب سعر الوحدات إلى أقرب أربع نقاط عشرية

 المحاسبة وتقديم التقارير: ( 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفض االشتراك:

يحق لمدير الصندوق وفقاً لتقديره المبنى على تقارير مكافحة غسل االموال ومكافحة االرهاب أو أي 

توجيهات من جهات تنظيمية حكومية برفض أي اشتراك للوحدات وفي تلك الحالة سيتم إعادة مبلغ 

حتفظ اإلشتراك بدون دخل مكتسب أو رسوم مختصمة في غضون ثالثة أيام عمل من تاريخ الرفض. وي

مدير الصندوق بحق تقاسم المعلومات ذات الصلة بالمستثمرين مع اإلداري وأمين الحفظ ألغراض 

تلبية إجراءات الرقابة الداخلية وإجراءات مكافحة غسل األموال. وفيما يخص طلبات اإلسترداد 

 المتوقعة فإن مدير الصندوق سوف يحاول االحتفاظ بمستويات كافية من السيولة. 

إجمالي نسبة جميع طلبات اإلسترداد لمالكي الوحدات والمطلوب تلبيتها في نهاية أي يوم  إذا بلغ 1.1

% أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق. وفي هذه الحالة يجوز لمدير الصندوق 10تعامل 

أن يقوم بتنفيذ الطلبات على أساس نسبة وتناسب بحيث ال يتجاوز إجمالي اإلستردادات حد ال 

  قيمة أصول الصندوق. % من صافي10

في حال توقفت التعامالت في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل باألوراق المالية أو بأي  1.2

اصول اخرى من أصول الصندوق، سواء بصورة عامة أو فيما يتعلق بأصول الصندوق 

 إلى يوم التقويم التالي. ستؤجلاإلستثماري فأن طلبات اإلسترداد 

التي لم يتم تلبيتها في أي يوم تقويم لألسباب السابقة ستكون لها األولوية على طلبات طلبات اإلسترداد 

 اإلسترداد الجديدة في يوم التقويم التالي

 يجري  بيان اإلجراءات التي ي

بمقتضاها اختبار طلبات 

 االسترداد التي ستؤجل

عادلة ومصفة عند اختيار طلبات في حال تم تأجيل عمليات االسترداد, سيتبع مدير الصندوق اجراءات 

االسترداد المطلوب تأجيلها وذلك وفقا لمتطلبات المادة الحادية والستين من الئحة صناديق االستثمار " 

 تاجيل عمليات االسترداد"

المعلومات ذات  أ

الصلة بالتقارير 

 المالية 

يوما من  35يعد مدير الصندوق التقارير المالية األولية وتتاح للجمهور وذلك بنشرها خالل مدة التتجاوز  .1

وذلك في األماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات نهاية فترة التقرير 

 وفي الموقع االلكرتوني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني للسوق.

المراجعة والتقارير السنوية الموجزة  السنوية مدير الصندوق التقارير السنوية بما في ذلك القوائم يعد  .2

من الئحة صناديق االستثمار, وتتاح التقارير السنوية   5والتقارير األولية وفقا لمتطلبات الملحق رقم 

 يوما من نهاية فترة التقرير. 70للجمهور خالل مدة التزيد عن 

دير الصندوق تزويد كل مالك وحدات ببيانات صافي قيمة أصول الوحدات التي يمتلكها وسجل يجب على م .3

العام يقوم بها مالك يوما من كل صفقة في وحدات الصندوق  15صفقاتة في وحدات الصندوق خالل 

 الوحدات.

مدار السنة يرسل مدير الصندوق بيان سنوي الى مالك الوحدات يلخص صفقاته في وحدات الصندوق على  .4

يوما من نهاية السنة المالية. ويحتوي هذا البيان األرباح الموزعة واجمالي مقابل الخدمات  30المالية خالل 

والمصاريف واألتعاب المخصومة من مالك الوحدات والواردة في شروط واحكام الصندوق ومذكرة 

منصوص عليها في الئحة صناديق المعلومات باإلضافة الى تفاصيل لجميع مخالفات قيود االستثمار ال

 االستثمار او الشروط واألحكام او مذكرة المعلومات.

معلومات عن أماكن ووسائل اتاحة  ب

تقارير الصندوق التي يعدها مدير 

 الصندوق

ويستطيع مالكي الوحدات اإلستثمارية و المستثمرين المحتملين الحصول على نسخ من هذه 

 القوائم من خالل:

 www.Tadawul.com.saموقع شركة السوق المالية "تداول" : 

 www.skfh.com.saموقع بيت التمويل السعودي الكويتي: 

 يقر مدير الصندوق بتوفير القوائم المالية المراجعة نهاية كل سنة مالية  ج

 يقر مدير الصندوق بتقديم القوائم المالية المراجعة للصندوق مجانا عند طلبها من قبل مالكي الوحدات د

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.skfh.com.sa/


  
 :الصندوق ( مجلس إدارة 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسماء اعضاء مجلس  أ

الصندوق , مع  إدارة

 بيان العضوية 

 بدر حامد العنزي ) رئيس مجلس اإلدارة( .1

 د. محمد المسهر ) عضو مستقل ( .2

 د. تركي الزميع ) عضو مستقل( .3

نبذة عن مؤهالت  ب

اعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق 

 : )رئيس مجلس اإلدارة(  بدر حامد العنزي .1

الرئيس التنفيذي لشركة بيت التمويل السعودي الكويتي وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال 

المتحدة األمريكية وعلى درجة البكالوريس في إدارة المالية من جامعة جونسون أند ويلز في الواليات 

األعمال المالية من جامعة الملك سعود في الرياض. إضافة الى العديد من الدورات التدريبية المعتمدة من 

مؤسسات تأهيل مهني في كل من المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وهولندا وغيرها وذلك في 

ا إدارة االستثمار والمنتجات االستثمارية والهيكلة المالية وقياس األداء، إضافة الى مجاالت متعددة منه

عضويته في الجمعية السعودية لإلدارة. قبل انضمامه الى بيت التمويل السعودي الكويتي، عمل في العديد 

 المال الخليجي  صرف الراجحي وبيتمن المؤسسات الرائدة بما في ذلك هيئة السوق المالية وبنك الرياض وم

 

 . د. محمد المسهر) عضو مستقل( 2

م وعضو 2011الرئيس التنفيذي لشركة سيوب العربية المتخصصة في إنشاء المصانع والمقاوالت منذ عام 

لجنـة األوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عمل كمستشار مالي في مكتب الراشد للمحاسبة 

، باإلضافة إلى 2004وعمل أيضا كنائب للرئيس في شركة السيف للتطوير حتى عام   ،2003حتى عام 

، كما شغل منصب نائب 2008شغله منصب عميد كلية إدارة األعمال في جامعة األمير سلطان إلى عام 

. حاصل على درجة 2011وحتى نهاية عام  2007الرئيس التنفيذي لشركة رنا لالستثمار للفترة بين 

 م.1998ه في اإلدارة المالية من جامعة "ليهاي" في والية بنسلفينيا بالواليات المتحدة األمريكية عام الدكتورا

 

 . د. تركي بن سليمان الزميع )عضو مستقل( :3

شغل عضوية العديد من اللجان ومجالس ادارات عدد من الصناديق االستثمارية والشركات ومراكز أبحاث، 

، ومستشار في مركز الدراسات 2004س في جامعة الملك سعود منذ عام يعمل حاليا كعضو هيئة تدري

، اضافة الى عمله كشريك ومؤسس في مكتب مال 2015الديوان الملكي منذ عام  -والشؤون االعالمية

، كما عمل في السابق كأستاذ زائر للمالية في جامعة األمير سلطان اضافة 2012لالستشارات المالية منذ 

شار في شركة أعمال شمائل الزراعية. حاصل على درجة الدكتوراه في المالية واالستثمار الى عمله كمست

 م.  2004من جامعة جورج واشنطن األمريكية عام 

وصف أدوار  ج

ومسؤوليات اعضاء 

 مجلس إدارة الصندوق

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

 على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها.الموافقة  .1

اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقاً  .2

 لالئحة صناديق اإلستثمار.

طابقة وااللتزام( لدى مدير اإلجتماع مرتين سنوياً على األقل مع مسؤول المطابقة واإللتزام )لجنة الم .3

الصندوق و مسؤول التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد من إلتزام مدير الصندوق 

 بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة.

 إقرار أي توصية يرفعها المصفى في حالة تعيينه. .4

سواء كان عقداً أم غيره يتضمن التأكد من اكتمال واإللتزام بشروط وأحكام الصندوق، وأي مستند آخر  .5

 إفصاحات تتعلق بالصندوق و/أو مدير الصندوق. 

ً لشروط وأحكام  .6 التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 .و قرارات المستشار الشرعي الصندوق، وأحكام الئحة صناديق اإلستثمار

 ثمار ومالكي الوحدات فيه.العمل بأمانة ولمصلحة صندوق اإلست .7

تفاصيل مكافئات  د

اعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق 

عقود األعضاء المستقلين هي ثالث سنوات ومكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة: بدل حضور بقيمة 

 لاير سعودي 28,000لاير( لكل عضو مستقل عن كل إجتماع وبحد أعلى  2,000)

بيان اي تعارض متحقق  هـ

أو محتمل بين مصالح 

عضو مجلس اإلدارة 

الصندوق ومصالح 

 الصندوق 

اليوجد في الوقت الحالي تضارب مصالح بين اعضاء مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق. وفي 

كل أألحوال يسعى مدير الصندوق الى تجنب أي تعارض مصالح محتمل وذلك بالعمل على وضع مالكي 

بالصندوق فوق اي مصالح اخرى. يلتزم عضو مجلس اإلدارة في حال وجود تضارب مصالح  الوحدات

 باإلفصاح عنة الى مدير الصندوق.

جميع مجالس إدارة الصناديق التي  و

يشارك فيها عضو مجلس اإلدارة ذي 

 العالقة

أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين وغير المستقلين هم أعضاء فقط في مجلس إدارة 

 صندوق الواعد لألسهم السعودية، و، للسيولةصندوق بيتك 
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اسماء اعضاء اللجنة  أ

 الشرعية ومؤهالتهم
  رئيس اللجنة( عبدالرزاق الطبطبائيفضيلة الشيخ الدكتور/ سيد محمد( 

حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه من المعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

م. عميد سابق لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت، وعضو هيئة 1996بالرياض عام 

الكويت، ورئيس هيئة الفتوى -الشرعية لبيت التمويل الكويتيالتدريس فيها، رئيس هيئة الفتوى والرقابة 

ماليزيا، وعضو الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي، والهيئة  -والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي

العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة، وعضو المجلس العلمي االستشاري بجامعة الكويت، وعضو هيئة الفتوى 

 لشرعية لعدد من الشركات والمؤسسات المالية اإلسالمية .والرقابة ا

 عضو( فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالعزيز بن سعود الضويحي( 

حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف األولى في السياسة الشرعية من المعهد العالي للقضاء من 

من أهمها " التنفيذ الجبري على أموال المدين  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. له العديد من المؤلفات

دراسة مقارنة" و "النظام السياسي في اإلسالم". أيضا يشغل عدد من المناصب اإلدارية و رئاسة و عضوية 

 اللجان.

 عضو( فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالمجيد بن عبدالرحمن الدرويش( 

فقة المقارن من المعهد العالي للقضاء من جامعة حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف األولى في ال

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. له العديد من المؤلفات من أهمها "تحقيق و دراسة كتاب تحفة الملوك البن 

مالك" و "الجرائم القولية الموجبة للتعذير" أيضا له العديد من المشاركات في الموسوعات و المجاالت 

 ية.العلم

ادوار ومسؤليات  ب

 اللجنةاعضاء 

 الشرعية 

مراجعة مستندات طرح الصندوق بما في ذلك مذكرة المعلومات وشروط واحكام الصندوق والموافقة  .1

 على أي تعديل الحق عليها.

 الشرعية التي يتقيد بها الصندوق عند االستثمار المعاييراعداد  .2

 بالصندوق.االجتماع اذا تطلب االمر لمناقشة المسائل المتعلقة  .3

الرد على االستفسارات الموجهة من مدير الصندوق والمتعلقة باستثمارات الصندوق أو انشطتة أو  .4

 الهيكل االستثماري والخاصة بااللتزام بالضوابط والمعايير الشرعية.

 اإلشراف والرقابة على انشطة الصندوق لضمان توافقها مع الضوابط والمعايير الشرعية. .5

 ال يتحمل الصندوق أي تكاليف إضافية كأتعاب لتقديم خدمات االستشارات الشرعية مكافئات اعضاء اللجنة الشرعية  ج

تفاصيل المعايير المطبقة لتحديد شرعية األصول  د

ة الدورية لتلك األصول المعدة  لالستثمار والمراجع

واإلجراءات المتبعة في حال عدم التوافق مع المعايير 

 الشرعية

سيقوم أعضاء اللجنة الشرعية بمراجعة دورية أو عند الطلب من قبل مدير 

الصندوق لعمليات الصندوق من أجل التأكد من مطابقتها ألحكام ومعايير 

 اللجنة الشرعية



  
 

 ( مدير الصندوق :12

 بيت التمويل السعودي الكويتي  أسم مدير الصندوق  أ

 (08124 -37ترخيص هيئة السوق المالية ) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية  ب

العنوان المسجل وعنوان مدير العمل  ج

 لمدير الصندوق 

المملكة العربية  11523الرياض  50051ص.ب.  16برج مون، طريق الملك فهد, الطابق 

الموقع االلكتروني 9664845501+ فاكس  4845500-966+السعودية، هاتف: 

www.skfh.com.sa 

 هـ.7/11/2914 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية  د

 لاير سعودي  500,000,000 بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق  هـ

المعلومات المالية لمدير  ملخص و

الصندوق من توضيح االيرادات 

 واالرباح للسنة المالية السابقة

 البند   2017ديسمبر  31

 إجمالي الدخل 26,920

 المصروفات 32,989-

 حقوق الملكية غير مسيطرة 51

 الزكاه 3,012-

 صافي الدخل 9,030-
 

اسماء اعضاء مجلس  ز

إدارة مدير الصندوق 

وانشطة العمل الرئيسية 

 لكل عضو 

 

 شركة الدولة المنصب

 رئيس مجلس اإلدارة -يوسف صقر الصقر 

 بيت التمويل الكويتي الكويت عضو مجلس ادارة 

 شركة الرياش التجارية الكويت شريك ومدير تنفيذي

 الصقرشركة صناعات  الكويت شريك ومدير تنفيذي

 شركة أنظمة االضاءة الكويت شريك ومدير تنفيذي

 نائب رئيس مجلس اإلدارة -عبدهللا سليمان احمد الحداد 

 الشركة التنموية القابضة  الكويت  عضو مجلس اإلدارة

 شركة التكنولوجيا الحديثة لتعبئة مياه الشرب الكويت عضو مجلس اإلدارة

 مجلس اإلدارةعضو  -عبدهللا عيسى شعيب العلي

 شركة بيتك للوساطة المالية الكويت رئيس مجلس االدارة

 عضو مجلس اإلدارة المستقل -عبدالرحمن عبدالعزيز المهنا 

 شركة المراعي السعودية عضو مجلس إدارة

 بنك اركابيتا البحرين عضو مجلس إدارة

الشركة العربية للخدمات الزراعية  )  السعودية عضو مجلس إدارة

 اراسكو (

 مؤسسة الجزيرة للصحافة والنشر السعودية عضو مجلس إدارة

 عضو مجلس اإلدارة -عبدهللا فؤاد عبدهللا الثاقب 

 شركة ياكو الطبية الكويت نائب رئيس مجلس االدارة

 عضو مجلس اإلدارة المستقل  -فهد عبدهللا العثيم 

العثيم )مساهمة شركة أسواق عبد هللا  السعودية عضو مجلس إدارة

 مدرجة(

شركة عبد هللا العثيم لالستثمار والتطوير  السعودية عضو مجلس إدارة

 العقاري)مساهمة مقفلة(

شركة دار الخيول للمقاوالت العامة )مساهمة  السعودية عضو مجلس إدارة

 مقفلة(

 شركة بداية لتمويل المنازل السعودية عضو مجلس إدارة

    

http://www.skfh.com.sa/


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وصف األدوار  ح

والمسؤليات والواجبات 

الرئيسية لمدير 

الصندوق فيما يتعلق 

 بصندوق االستثمار 

اإللتزام بجميع األنظمة والوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والتعليمات السارية  .1

صناديق االستثمار بالمملكة العربية السعودية ذات العالقة بعمل الصندوق بما في ذلك متطلبات الئحة 

 والئحة االشخاص المرخص لهم بما في ذلك واجب األمانة تجاة مالكي الوحدات والذي يتضمن العمل

 بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول.

إدارة أصول الصندوق بما يحقق مصلحكة مالكي الوحدات وفقا لشروط الصندوق واحكامه ومذكرة  .2

 يتعلق بسجل مالكي الوحدات. المعلومات وأداء جميع مهماتة فيما

اتباعها لتنفيذ الجوانب اإلدارية للصندوق وطرح وحدات وضع اجراءات اتخاذ القرار الواجب  .3

 الصندوق وعمليات الصندوق

التأكد من دقة شروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وانها واضحة وكاملة وصحيحة وغير  .4

 مضللة.

ام باحكام الئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤلياتة وواجباتة يعد مدير الصندوق مسؤوال عن االلتز .5

بشكل مباشر ام كلف بها جهة خارجية بموجب احكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص 

 المرخص لهم.

يعد مدير الصندوق مسؤوال تجاة مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال او اهمال  .6

 او تقصير متعمد.او سوء تصرف 

يعد مدير الصندوق السياسات واالجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق  .7

 وتتضمن تلك السياسات واالجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل سنوي على األقل.

بناء علي  يطبق مدير الصندوق برنامج المطابقة وااللتزام للصندوق ويزود الهيئة بنتائج التطبيق .8

 طلبها.

المهام التي كلف بها طرف ثالث من  ط

جانب مدير الصندوق فيما يتعلق 

 بصندوق االستثمار 

 يتعامل صندوق االستثمار مع أطراف اخرى وذلك للقيام بالمهام المخولة له وهم كاالتي:

 المحاسب القانوني للقيام بمهام التدقيق والمراجعة .1

 االمين. أمين الحفظ للقيام بمهام الحفظ .2

اي انشطة عمل أو مصالح اخرى لمدير الصندوق  ي

تمثل اهمية جوهرية أو من الممكن ان تتعارض مع 

 انشطة صندوق االستثمار

ال يوجد أي نشاطات عملية أو مصالح لدى مدير الصندوق أو أعضاء مجلس 

إدارته من المحتمل أن تتعارض مع مسؤولياتهم أو آدائهم تجاه الصندوق وفي 

 وجدت سيتم اإلفصاح عنها.   حال 

مة لعزل االحكام المنظ ك

مدير الصندوق أو 

 استبداله

للهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثماري محدد واتخاذ اي اجراء تراة مناسبا لتعيين مدير 

 االتية:صندوق بديل لذلك الصندوق أو اتخاذ اي تدبير اخر تراة مناسبا وذلك في حال وقوع الحاالت 

توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون اشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة االشخاص  .1

 المرخص لهم.

 الغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة او سحبة او تعليقة من قبل الهيئة .2

 اإلدارة.تقديم طلب الى الهيئة من مدير الصندوق اللغاء ترخيصة في ممارسة نشاط  .3

 بالتزام النظام أو لوائحة التنفيذية.-بشكل تراة الهيئة جوهريا–اذا رأت الهيئة ان مدير الصندوق قد اخل  .4

وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزة او استقالتة مع عدم وجود  .5

االستثمار أو أصول الصناديق  شخص اخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق

 التي يديرها مدير المحفظة.

 بناء على اسس معقولة انها ذات اهمية جوهرية.-اي حالة اخرى ترى الهيئة   .6
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 السعودي الفرنسي كابيتال  أسم امين الحفظ أ

 37-11153 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية  ب

العنوان المسجل وعنوان  ج

 العمل ألمين الحفظ 

المملكة العربية السعودية, تقاطع طريق الملك  11426الرياض  23454المركز الرئيسي : ص.ب 

مع شارع األمير محمد بن عبدالعزيز , شارع التحلية فهد  

0112826725فاكس:  – 0112826666هاتف:   

www.fransitadawul.com.sa:الموقع االكتروني  

 هـ26/2/1432 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية  د

وصف األدوار الرئيسية  هـ

ومسؤوليات أمين الحفظ فيما 

 يتعلق بصندوق االستثمار

وفقا الحكام هذة االئحة سواءا أدى مسؤولياته بشكل  عن التزاماته يعد أمين الحفظ مسؤوال .1

 مباشر ام كلف بها طرفا ثالثا بموجب احكام هذة االئحة او الئحة االشخاص المرخص لهم.

مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة  ويعد أمين الحفظ مسؤوال تجاه  .2

 رفة أو تقصيرة المتعمد.بسبب احتيالة او اهمالة أو سوء تص

يعد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات وهو  .3

 مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع االجراءات اإلدارية االزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

المهام التي كلف بها أمين الحفظ  و

طرفا ثالثا فيما يتعلق بصندوق 

 االستثمار

نشاط الحفظ يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث او اكثر او اي من تابعية المرخصين لممارسة 

بالعمل امينا للحفظ من الباطن ويدفع امين الحفظ اتعاب ومصاريف اي امين حفظ من الباطن  من 

 مواردة الخاصة.

بيان األحكام المنظمة  ز

لعزل امين الحفظ أو 

 استبدالة 

الحفظ المعين من مدير الصندوق او اتخاذ اي تدابير تراة مناسبا في حال وقوع اي من للهيئة عزل أمين 

 الحاالت التالية:

توقف امين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون اشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة االشخاص  .1

 المرخص لهم.

 لهيئة.من قبل ا رسة نشاط الحفظ او سحبه او تعليقهالغاء ترخيص أمين الحفظ في مما .2

 .في ممارسة نشاط الحفظ هيئة من امين الحفظ اللغاء ترخيصهتقديم طلب الى ال .3

 بالتزام النظام او لوائحة التنفيذية. –بشكل تراة الهيئة جوهريا  –ان رات الهيئة ان امين الحفظ قد اخل  .4

 انها ذات اهمية جوهرية. –بناء على اسس معقولة  –اي حالة اخرى ترى الهيئة  .5

لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب اشعار كتابي اذا رأي بشكل معقول أن عزل  كما يجوز .6

بذلك الى الهيئة ومالكي  امين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات ويرسل مدير الصندوق فورا اشعار

 يوما. 30الوحدات كما يجب عليه تعيين بديل خالل 

 -االلكتروني والموقع االلكتروني لشركة السوق الماليةيقوم مدير الصندوق باالفصاح فورا في موقعة  .7

 عن قيامة بتعيين امين حفظ بديل. -تداول

http://www.fransitadawul.com.sa/
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 وشركاهالدار لتدقيق الحسابات عبدهللا البصري  اسم المحاسب القانوني  أ

 المملكة العربية السعودية  2195، ص، ب  11451الرياض  العنوان المسجل للمحاسب القانوني  ب

0114630680 

 الطابق السابع –البرج الرابع  –مجمع الموسى التجاري  –شارع العيا العام 

وصف األدوار الرئيسية  ج

ليات المحاسب وومسؤ

القانوني فيما يتعلق 

 بصندوق االستثمار

وفقا لمعايير يقع على عاتق المحاسب القانوني مراجعة القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للصندوق 

المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وابداء الرأي فيها وتسليمها في الوقت المحدد 

 الى مدير الصندوق لنشرها وتسليم نسخة منها لهيئة السوق المالية.

باستبدال المحاسب القانوني اذا اصبح المحاسب القانوني غير مستقال عن مدير يقوم مدير الصندوق 

 الصندوق او وجود ادعاءات بسوء السلوك المهني او بطلب من هيئة السوق المالية.

طلبها بدون  عندالسياسات واالجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/او فعلي سيتم تقديمها  أ

 مقابل

 المتعلقةالمعلومات  ب

بالتخفيضات والعموالت 

الخاصة وشرح سياسة مدير 

الصندوق بشأن التخفيضات 

 والعموالت الخاصة 

بات عمولة خاصة تكون محصورة في سلع وخدمات قد يحصل يحق لمدير الصندوق ان يبرم ترتي

عليها مدير الصندوق على ان تكون متعلقة بتنفيذ صفقات نيابة عن صندوق االستثمار او بتقديم 

 ابحاث لمصلحة الصندوق وفقا الئحة االشخاص المرخص لهم.

المعلومات المعلقة بالزكاة او  ج

 الضريبة 

على الصندوق وفقا لنظام ضريبة القيمة المضافة والئحتة التنفيذية تطبق ضريبة القيمة المضافة 

 واليدفع مدير الصندوق مبلغ الزكاة عن مالكي الوحدات.

معلومات اجتماع مالكي  د

 الوحدات 
 لمدير الصندوق الدعوة الى عقد اجتماع في الحاالت التالية:

 مبادرة من مدير الصندوق. .1

مدير الصندوق بالدعوة الى اجتماع مالكي الوحدات خالل  بطلب كتابي من أمين الحفظ ويقوم .2

 ايام عمل من تسلم ذلك الطلب من امين الحفظ. 10

% 25طلب كتابي من مالك او اكثر  من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين او منفردين  .3

على األقل من قيمة الوحدات ويجب على مدير الصندوق النص على ذلك في شروط واحكام 

 ندوق ومذكرة المعلومات.الص

 اجراءات الدعوة لعقد اجتماع:

من الئحة صناديق االستثمار بخصوص اجتماع  70يلتزم مدير الصندوق باحكام المادة  .1

مالكي الوحدات وتكون الدعوة الى اجتماع مالكي الوحدات باألعالن عن ذلك في الموقع 

سال اشعار كتابي الى مالكي االلكتروني لمدير الصندوق والسوق المالية " تداول" وار

( يوما 21( أيام على االقل من االجتماع وبمدة التزيد عن )10الوحدات وامين الحفظ قبل )

قبل االجتماع. ويجب ان يحدد االعالن واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانة ووقتة والقرارات 

بعقد اي اجتماع المقترحة ويجب على مدير الصندوق حال ارسال اشعارا الى مالكي الوحدات 

 لمالكي الوحدات ارسال نسخة منة الى الهيئة.

عدد من مالكي الوحدات يملكون  مالكي الوحدات صحيحا اال اذا حضرهاليكون اجتماع  .2

% على األقل من قيمة وحدات الصندوق العام مالم تحدد شروط وأحكام 25مجتمعين 

 الصندوق ومذكرة المعلومات نسبة اعلى.

اء النصاب يقوم مدير الصندوق الدعوة الى اجتماع ثان باالعالن عن ذلك في حال عدم استيف .3

في موقعة االلكتروني والموقع االلكتروني للسوق وبارسال اشعار كتابي الى جميع مالكي 

( ايام ويعد االجتماع 5الوحدات وامين الحفظ قبل موعد االجتماع الثاني بمدة التقل عن )

 لوحدات الممثلة في االجتماع.الثاني صحيحا اذا كانت نسبة ا

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمويل السعودي الكويتيالرئيس التنفيذي لشركة بيت 

 بدر حامد العنزي 

 اإللتزام ومكافحة غسل األموالالمطابقة ومسؤول 

 ظاهر الخالدي 

 التوقيع

 

 

 التوقيع

 

 

 طريقة تصويت مالكي الوحدات:

 في اجتماع مالكي الوحدات. مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيلهيجوز لكل  .1

يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة  .2

 يمتلكها وقت االجتماع.

واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها يجوز عقد اجتماع مالكي الوحدات  .3

 بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة.

االجراءات المتبعة النهاء  هـ

 وتصفية الصندوق.
  اذا رغب مدير الصندوق في انهاء الصندوق العام فيجب عليه اشعار الهيئة كتابيا برغبتة في

من التاريخ المزمع انهاء الصندوق العام فيه دون اإلخالل  يوم( 21ذلك بمدة التقل عن )

 بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

  يجب على مدير الصندوق البدء في اجراءات تصفية الصندوق فور انتهائة وذلك دون

 االخالل بشروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

 االلكتروني والموقع االلكتروني للسوق. عن  يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعة

 انتهاء مدة الصندوق ومده تصفيتة.

إذا كان لدى أي من مالكي الوحدات أسئلة أو شكاوى تتعلق بعمليات الصندوق خالل مدة الصندوق، على مالك الوحدات المعني االتصال  و

أو بريد الكتروني  5117300 11 966+دي الكويتي على هاتف رقم بإدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال في شركة بيت التمويل السعو

 complaint@skfh.com  كما أن شركة بيت التمويل السعودي الكويتي تتبنى سياسة إدارة شكاوى موثقة والتي تستخدمها مع ،

عمالئها الحاليين. ويعتزم مدير الصندوق استخدام هذه السياسة وتطبيقها على مالكي وحدات هذا الصندوق. وعلى المستثمرين ومالكي 

االلتزام  طلبها خطيا من مدير الصندوق دون مقابل من إدارة من هذه السياسة الوحدات المحتملين الراغبين في الحصول على نسخة 

أو بزيارة الموقع االلكتروني للشركة    5117300 11 966+ومكافحة غسل األموال في بيت التمويل السعودي الكويتي على هاتف رقم 

www.skfh.com.sa . 

 

دير الصندوق الى حل اي نزاع قد ينشأ عن أو فيما يتعلق بالمسائل الواردة في هذه المذكرة .وفي حالة تعذر الوصول إلى سوف يسعى م

إدارة شكاوى المستثمرين، كما يحق -يوماً ، يحق للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة السوق المالية  15تسوية للشكوى أو لم يتم الرد خالل 

( يوماً تقويمياً من تاريخ إيداع الشكوى لدى 90دى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية بعد مضي مدة )للمشترك إيداع الشكوى ل

 .الهيئة، إال إذا اخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة

صناديق االستثمار هي لجنة الفصل في منازعات الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من او عن االستثمار في  ز

 .االوراق المالية

المتاحة لمالكي  المستنداتقائمة  ح

 .الوحدات 

 شروط واحكام الصندوق .1

 ملخص المعلومات الرئيسية  .2

 ملخص المعلومات الرئيسية  .3

 .العقود المذكورة من الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات .4

 القوائم المالية لمدير الصندوق. .5

يقر مدير الصندوق بأن أصول صندوق االستثمار مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعين ) ملكية مشاعة( وليس لمدير الصندوق أو مدير  ط

الصندوق من الباطن أو امين الحفظ أو امين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة 

أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ أو امين الحفظ من الباطن او مقدم المشورة او الموزع  مدير الصندوق فيها اال اذا كان 

المطالبات بموجب احكام هذة االئحة وافصح عنها في شروط  ي حدود ملكيته أو كان مسموحا بهذهمالكا لوحدات الصندوق  وذلك ف

 واحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات.

حتى تاريخ اعداد هذه المذكرة اليوجد اي معلومات اضافية تساهم في عملية اتخاذ قرارات االسثتمار لمالكي الوحدات الحاليون او  ي

 المحتملون او مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق او المستشارون المهنيون ولم يتم ذكرها.

 صناديق االستثمار.  لم يقم مدير الصندوق بطلب اي اعفاءات من قيود الئحة ك

سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت  ل

 .الذي يديره المرتبطة بأي أصول للصندوق العام

كل مالك من مالكي الوحدات يمتلك عدد أصوات بقدر عدد الوحدات التي 

 يمتلكها ) صوت لكل وحدة يمتلكها( 

mailto:complaint@skfh.com
http://www.skfh.com.sa/

