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 م10/02/2019بتاريخ   -(  10 رقم)  – محدثة نسخة

MF-596 
 
اسم الصندوق, المؤشر االرشادي, أهداف التي تعكس التغيرات التالية )ولية( النسخة المعدلة من شروط وأحكام )صندوق بيتك لإلصدارات االهي  ههذ

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

  
 مدير الصندوق

 شركة بيت التمويل السعودي الكويتي 
 
 

 
 
 
 

 
 المرن لألسهم السعودية صندوق بيتك 

Baitk Freestyle Saudi Equity Fund 
 مفتوح المدة( صندوق إستثماري عام )

 

 الشروط واألحكام
 
 (.03/04/2014( وتاريخ 5/03325/2014لقرار رقم )حسب اتأسيس الصندوق وطرح وحداته على هيئة السوق المالية تمت موافقة )
 

 
جيب على املستثمر اإلطالع على الشروط واألحكام مع مذكرة املعلومات واملستندات األخرى للصندوق بعناية قبل اختاذ أي قرار لإلستثمار 

ضمن شروط وأحكام  10على مستوى عايل من املخاطر، لذا يرجى مراجعة فقرة رقم يف الصندوق، حيث أن اإلستثمار يف الصندوق ينطوي 
 الصندوق.

 
   

 

بأحد املستشارين املاليني املستقلني، حيث  اإلستعانة يف الصندوق فإنه جيب عليه اإلستثمارويف حال كان لدى املستثمر أي تردد خبصوص 
 ليته اخلاصة.و ؤ يف الصندوق على مس استثمارهيتحمل الشخص قرار 

 
    

 

الصادرة عن جملس  اإلستثمارمن قبل مدير الصندوق وفقاً ألحكام الئحة صناديق  يةولاألبيتك لإلصدارات مت إعداد هذه الشروط واألحكام لصندوق 
اجلوهرية هيئة السوق املالية، وتتعهد شركة بيت التمويل السعودي الكوييت أن هذه الشروط واألحكام حتتوي على إفصاح كامل و صحيح جبميع احلقائق 

 ذات العالقة بالصندوق.
 الرئيس التنفيذي لشركة بيت التمويل السعودي الكويتي

 بدر العنزي 

 ومكافحة غسل األموال تزاماإللالمطابقة ومسؤول 

  ظاهر الخالدي 

 التوقيع

 

 

 التوقيع
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 إشعار هام

 

 إستثماريأي قرار  اختاذقبل مع مذكرة املعلومات واملستندات األخرى للصندوق  جيب على املستثمرين احملتملني قراءة الشروط واألحكام 
 بشأن الصندوق. 

 
  عالية املخاطر، وما يتعلق مبستوى املخاطر املندرجة يف الصندوق مذكورة يف تفاصيل  لإلستثمار اسرتاتيجيةسوف يطبق مدير الصندوق

 .)10(يف الصندوق" ضمن الشروط واألحكام فقرة رقم  لإلستثمارة يفقرة "املخاطر الرئيس
 
 اإلستثماريواضحة عن مجيع احلقائق ذات الصلة هبذا الصندوق  صحيحة و تتضمن هذه الشروط واألحكام معلومات كاملة و . 
 
  يف الصندوق.  لإلستثمارعلى املستثمرين احملتملني عدم اعتبار آراء مدير الصندوق كتوصية 
 
  هذه الشروط واألحكام ستظل سارية املفعول حىت يطرأ عليها تغيري جوهري بعد أخذ موافقة هيئة السوق املالية وسيتم تعميمها على

 الصادرة من هيئة السوق املالية. اإلستثمارمالكي الوحدات حسب نظام الئحة صناديق 
 
  بتاريخ واحملدثة  م2014ابريل / /16هـ املوافق 1435مجادي اآلخر / /16يخ صدرت الشروط واألحكام هلذا الصندوق بتار

 م 10/02/2019واحملدثة بتاريخ  .م 13/9/2018املوافق  هـ3/1/1440
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 دليل الصندوق
 
 
 

 الصندوق سمإ
 

 المرن لألسهم السعودية صندوق بيتك 
Baitk Freestyle Saudi Equity Fund   

 

 
 
 
 
 
 

 مدير الصندوق
 بيت التمويل السعودي الكويتي  

 11523الرياض  50051ص.ب. 
 المملكة العربية السعودية

 920009019هاتف: 
 011 2019819فاكس: 

 اإلداري وأمين الحفظ
 

 السعودي الفرنسي كابيتال
 

 المحاسب القانوني
 

Aldar Audit Bureau Abdullah ALBASRI & Co 
 
 
 
 

 المملكة العربية السعودية 11451الرياض  2195ص.ب. 
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 الصندوق ملخص

 

 لاير سعودي  عملة الصندوق
 ضمن شروط وأحكام الصندوق( 10مرتفع املخاطر )ملعلومات أكثر عن املخاطر يرجى مراجعة الفقرة  املخاطر مستوى
 S&P Sharia Indexمؤشر ستاندرد أند بورز لألسهم السعودية املطابقة للشريعة.  اإلرشادياملؤشر 
مبا يف ذلك ) الطروحات والعربية الصندوق من النوع املفتوح يستثمر بشكل أساسي يف أسواق األسهم السعودي   اإلستثمارهدف 

(  واليت ETFsالصناديق العقارية املتداوله وصناديق املؤشرات املتداولة اإلكتتاب يف العامة األولية وحقوق األولويه و 
 تتوافق مع معايري اللجنة الشرعية للصندوق، هبدف تنمية رأس املال على املدى الطويل

 لاير سعودي 10,000 ويلاأل لإلشرتاكاحلد األدىن 
 لاير سعودي  10,000 اإلضايف لإلشرتاكاحلد األدىن 
 لاير سعودي  10,000 سرتدادلإلاحلد األدىن 

 يف أي يوم عمل  اإلسرتداد و اإلشرتاكأيام قبول طلبات 
 اإلشرتاكطلبات  ستالمإلأخر موعد 

 اإلسرتدادو 
 ظهراً ليوم العمل الذي يسبق يوم التقومي، ليتم تنفيذها حسب سعر ذلك اليوم. 12قبل الساعة 

 من كل أسبوع األثنني واألربعاء أيام التعامل
يام يوم عمل فإن التقومي سيكون يوم العمل يكون أي من تلك األ من كل أسبوع، وعندما ال األثنني واألربعاء أيام التقومي

 التايل
 اإلسرتدادقبل إقفال العمل يف اليوم الرابع التايل لنقطة التقومي اليت مت فيها حتديد سعر  موعد دفع قيمة الوحدات املسرتدة 

 كحد أعلى  اإلشرتاك% من إمجايل مبلغ 2 اإلشرتاكرسوم 
 % من صايف قيمة أصول الصندوق سنوياً 1.75 دارةتعاب اإلأرسوم 

و يبلغ احلد االدىن  % سنويا  من صايف قيمة أصول الصندوق حتتسب يومياً ويتم اقتطاعها كل ثالثة أشهر0.10  أتعاب أمني احلفظ
 للرسوم ستون الف لاير

 سنويا كحد أعلى من صايف قيمة أصول الصندوق حتتسب يومياً ويتم اقتطاعها كل ثالثة اشهر  %0.05 إدارية مصاريف
 يوما من تاريخ اإلشرتاك و تدفع لصاحل الصندوق. 60% من قيمة الوحدات املسرتدة خالل 2.00 رسوم اإلسرتداد املبكر

 م 15/6/2014 بدءتاريخ ال
 لاير سعودي  10 سعر الوحدة عند بداية الطرح 

لغاية هناية يوم الثالثاء بتاريخ وأستمر م 11/5/2014هـ املوافق 12/7/1435االكتتاب يوم األحد بتاريخ بدأ  تاريخ الطرح
 م وذلك ملدة شهر10/6/2014هـ املوافق 12/8/1435

 .املنشآت قبل من وبيعها شراؤها يتم اليت واخلدمات السلع مجيع على تُفرض مباشرة غري ضريبة هي ضريبة القيمة املضافة
 .يعين نظام ضريبة القيمة املضافة يف اململكة العربية السعودية ولوائحه التنفيذية نظام ضريبة القيمة املضافة
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 :المصطلحات قائمة

 يوم عمل يف اململكة العربية السعودية طبقا أليام العمل الرمسية للبنوك. عمل"ال"يوم 

 .التقومي امليالدي  "السنة"
 .هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية "اهليئة"

  .م15/06/2014 "تاريخ البدء"
 .السعودي الفرنسي كابيتال "أمني احلفظ"
 "الصندوق" 

 الصندوق" إدارة"جملس 
  .املرن لألسهم السعوديةصندوق بيتك 

 .حكام هلذا الصندوقيف الشروط واألدارة الصندوق كما هو مشار إجملس 
 .شركة بيت التمويل السعودي الكوييت "مدير الصندوق"

 إمجايل األصول بعد خصم مجيع الرسوم واملصاريف على الصندوق. "صايف قيمة األصول"
 .يف يوم التقومي الوحدات القائمةصايف قيمة األصول مقسوماً على عدد  لكل وحدة""صايف قيمة األصول 

  .الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية اإلستثمارالئحة صناديق  "الالئحة"
  .ية يف الصندوقو امتثل كل وحدة حصة مشرتكة ومتس "الوحدة"

 "ر.س"
 "شروط وأحكام"

 .لاير سعودي
  .بالصندوق املتعلقةالشروط واألحكام 

 .مالك وحدات يف الصندوق "مالك / مالك الوحدات"
. وعندما ال يكون أي من تلك األيام يوم عمل، فإن يوم التقومي  من كل أسبوع األثنني واألربعاءيوم  التقومي"يوم  /"تاريخ

 .سيكون يوم العمل التايل
 .التقوميالساعة الثانية عشر ظهرا من يوم  نقطة التقومي

يف حالة حدوث هبوط حاد يف األسواق املالية نظراً لألوضاع اإلقتصادية أو السياسة الدولية الطارئة  الظروف اإلستثنائية
واليت ال متكن مدير الصندوق من قياس تأثري هذا النوع من الظروف الطارئة بشكل فوري مما جيعل 

ل املثال احلروب والتغريات اجليوسياسية الكبرية ال مدير الصندوق يف حرية من اجتاه األسواق، علي سبي
 قدر هللا.

 أوتابع له،  أولدى مدير الصندوق  إدارةعضو جملس  وأيكون موظفاً  صندوق ال إدارةعضو جملس  صندوق مستقل إدارةعضو جملس 
عالقة تعاقدية مع  أوامني حفظ الصندوق، وليس لديه عمل جوهري  أوأي مدير صندوق من الباطن 

امني حفظ ذلك الصندوق ومبا ال يتعارض مع  أواي مدير صندوق من الباطن  أومدير الصندوق 
  .التعريف الوارد يف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها

به مدير الصندوق  احلالية للنقود ليتنبأ ساب القيمةيتم احتساب خصم التفقدات النقدية عن طريق ح خصم التدفقات النقدية
سب مع خطورة ان تقوم الشركة باحلصول عليه كأرباح خالل الفرتات القادمة، مبعدل خصم يتنا

 .يف الشركة اإلستثمار
حد األدوات املالية لتحليل القوائم املالية للشركات، حيث يعتمد على مقارنة أيعترب التحليل النسيب  حتليل التوزيع النسيب

شركات  أوالعناصر املأخوذة من القوائم املالية بتاريخ معني مع مثيالهتا من العناصر لنفس الشركة 



 

 

7 

 

 ناهتاالقوائم املالية املعدة بتاريخ معني ودراسة مكو  حتليل إىل باإلضافةاخرى لعدة فرتات سابقة، 
 .واألمهية النسبية لعناصرها

 .بيت التمويل السعودي الكوييتلشركة اهليئة الشرعية  اللجنة الشرعية  
 .تم من خالله مقارنة أداء الصندوقهو املؤشر الذي ي املؤشر االسرتشادي

 .فيه بيع واسرتداد وحدات الصندوق أي يوم يتم أيام التعامل
 ولألالشركات اليت يتم طرحها طرحا عاما لالكتتاب  سهمالعامة أل يةولاألاالكتتابات  أواالصدارات  يةولاألصدارات اإل

 .امرو عن طريق بناء سجل األ أوية مسمره بالقيمة اإل
 .رات، البحرين، الكويت، قطر وعماناألما دول اخلليج

 .يف الصندوق اشرتاكالذي قدم طلب  الشخص إىليستخدم لإلشارة  املشرتك
مبعىن اخر  أويف مواجهة املقرضني  بالتزاماهتااملقرتضة على الوفاء  اجلهةمقياس لتقدير مدى قدرة  اإلستثماري االئتماينالتصنيف 

 .للمقرتض بالتزاماتهقرض بالوفاء خماطر عدم سداد امل
 .م بسيولتها العالية وقلة املخاطراملراحبات وعقود متويل التجارة و اليت تتس النقد أسواقأدوات 

 .الصندوق الستثماراتجنة الشرعية الضوابط الشرعية احملددة من قبل الل املعايري الشرعية
 سهمملعرفة حجم الطلب من هذه املؤسسات على األ ةاإلستثماريعرض الشركة على املؤسسات  امرو بناء سجل األ

 .االكتتابطروحة ومن مث حتديد سعر امل
 .تزم إصدارهايع أوراقا مالية أو يصدر  يالشخص الذ املُصْدر / املُصْدرة
 .مصاريف نشر التقارير السنوية إىلومصروفات رقابية باإلضافة  ولاتداملصروفات اليت تشمل رسوم  مصروفات إدارية

 .املنشآت قبل من وبيعها شراؤها يتم اليت واخلدمات السلع مجيع على تُفرض مباشرة غري ضريبة هي ضريبة القيمة املضافة
 .يعين نظام ضريبة القيمة املضافة يف اململكة العربية السعودية ولوائحه التنفيذية ضريبة القيمة املضافةنظام 
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 معلومات عامة
 الصندوق: مدير  إسم .1

 بيت التمويل السعودي الكوييت
 م 2008/  11/  05( بتاريخ 37-08124ترخيص هيئة السوق املالية رقم )

 

 ملدير الصندوق:عنوان املكتب الرئيسي  (أ)
-11-966+ فاكس  4845500-11-966+اململكة العربية السعودية، هاتف:  11523الرياض  50051ص.ب.  16طريق امللك فهد, الطابق  ،برج مون

4845501. 

 عنوان املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق (ب)
 .www.skfh.com.sa.املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق 

 اسم امني احلفظ  (ت)
 شركة السعودي الفرنسي كابيتال 
 ( 37-11153ترخيص هيئة السوق املالية رقم )

 عنوان املوقع االلكرتوين المني احلفظ (ث)
  http://www.sfc.saاملوقع االلكرتوين إلمني احلفظ   

 النظام املطبق .2
 السوق املالية مدير الصندوق مرخص من قبل هيئة .اإلستثمار إىل أنظمة اململكة العربية السعودية واللوائح النافذة الصادرة من قبل هيئة السوق املاليةخيضع صندوق 

  .م  05/11/2008( وتاريخ 08124 - 37برتخيص هيئة السوق املالية رقم  ) وخيضع ألنظمتها،

 : االستثمار صندوق أهداف .3

 ألهداف صندوق االستثمار و نوعهوصف  -أ
، حيث تتمثل أهداف "الصندوق" يف تنمية رأس  ة والعربيةاألوراق املالية يف أسواق األسهم السعودي يف الصندوق هو صندوق عام من النوع املفتوح، وفئته اإلستثمار

املطابقة للشريعة( وذلك من خالل اإلستثمار بشكل السعودية املال على املدى البعيد من خالل حتقيق عائد نسيب اجيايب مقارنة ب)مؤشر ستاندرز أند بورز لألسهم 
الصناديق العقارية املتداوله وصناديق املؤشرات املتداولة اإلكتتاب يف ة األولية وحقوق األولويه و مبا يف ذلك ) الطروحات العام ة والعربيةأساسي يف أسواق األسهم السعودي

ETFs.) 

النقد. كما أن الصندوق لن  كما ميكن للصندوق اإلستثمار يف األسواق العربية واستثمار السيولة النقدية املتوفرة يف الصندوق يف أدوات أسواق النقد وصناديق أسواق  
 أية أرباح على مالكي الوحدات فيه، بل سيعاد استثمار مجيع األرباح احملصلة يف الصندوق مما سينعكس على سعر وحدة الصندوق. يوزع

 الصندوق فيها سيستثمر اليت األصول أنواع ذلك يف مبا ، ممارساته و االستثمار سياسات -ب 
 الصندوق فيما يلي: إدارة اسرتاتيجيةتتلخص 

 بالتايل:يستثمر الصندوق 
املتداولة  الصناديق العقاريةاإلكتتاب يف مبا يف ذلك )الطروحات العامة األولية وحقوق األولية و  ة والعربيةاألوراق املالية يف أسواق األسهم السعوديرئيس يف  بشكل .أ

 (.  ETFsوصناديق املؤشرات املتداولة 
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السعودي دون الرتكيز على  سهميف جمموعة خمتلفة من الشركات والتوزيع لألصول على قطاعات سوق األ اإلستثماربالتنويع عن طريق  اتاإلستثمار سيتم تركيز  .ب
 االستثمارات تركيز سياسة التايل اجلدول يوضح كما  ( و اليت يتوقع هلا حتقيق منو جيد يف أرباحها1صناعة معينة وذلك حسب ما هو مذكور يف الفقرة ) أوقطاع 

 الصندوق: يف
 
 احلد االعلى احلد االدىن االستثمارنوع 

اإلكتتاب مبا يف ذلك ) الطروحات العامة األولية وحقوق األولويه و  ةاإلستثمار يف األوراق املالية يف أسواق األسهم السعودي
 ETFs) 50% 100%الصناديق العقارية املتداوله وصناديق املؤشرات املتداولة يف 

اإلكتتاب يف أسواق األسهم العربية  مبا يف ذلك ) الطروحات العامة األولية وحقوق األولويه و  اإلستثمار يف األوراق املالية يف
 ETFs) 0% 20%الصناديق العقارية املتداوله وصناديق املؤشرات املتداولة 

 %50 %0 .صناديق أسواق النقد والصناديق املشاهبة بكافة أنواعها يف األسواق العربية والسعودية  االستثمار يف 
 %50 %0 .أدوات أسواق النقد االستثمار يف 

 
  من احلد األعلى لإلستثمار يف أدوات اسواق النقد أو يف صناديق أسواق النقد والصناديق املشاهبة بكافة أنواعها من وميكن ملدير الصندوق أن حيتفظ بنسبة أعلى

 .% يف ظل الظروف  اإلستثنائية100 أصول الصندوق على شكل نقد أو يف أدوات و صناديق أسواق النقد حىت
 

 إىلاملالية إضافة  سواقية واألاإلقتصادضاع و والقيام بتقييم األ ةاإلستثمارييعتمد مدير الصندوق على دراسات وتوصيات فريق احملللني اخلاص به يف اختاذ قراراته  .ت
 الصندوق مبستوى عال من الفاعلية واملهنية. إدارةتقييم الشركات بشكل منفرد من خالل خصم التدفقات النقدية و حتليل التوزيع النسيب، وذلك هبدف 

ي من الشركات اململوكة يف ستتم دراسة توافق الشركات السعودية املسامهة مع املعايري الشرعية بعد إعالن القوائم املالية لكل ربع سنة، ويف حال عدم تقيد أ .ث
 اإلستثماريوم عمل من تاريخ الدراسة وسيتم اتباع تعليمات اللجنة الشرعية يف تطهري  14ز او  الشرعية للصندوق فسيتم بيعها يف مدة ال تتجريالصندوق للمعاي

 التخلص منه. أو
، وينبغي أن يتم مثل هذا التمويل اإلسرتدادمن قيمة صايف قيمة أصول الصندوق وذلك لتغطية طلبات   %10ال جيوز للصندوق ان يقرتض اي مبالغ تزيد على  .ج

 عن طريق البنوك وفقا ملعايري اللجنة الشرعية وعلى اال تزيد مدته عن سنة واحدة.
 اخلليج.  أو النقد املصدرة يف السعودية أسواقأدوات  ىلإراق املالية املدرجة يف السوق السعودي، باإلضافة و واأل يةولاأل اإلصداراتيستثمر الصندوق يف  .ح
% من صايف قيمة صندوق اإلستثمار األخر 10% من صايف قيمة أصوله أو بأكثر من 10ال جيوز للصندوق متلك وحدات صندوق استثمار اخر بأكثر من  .خ

% من صايف قيمة أصوله أو بأكثر من 20استثمار اخر مشابه له بأكثر من "املستثمر به" يف مجيع األوقات. كما ال جيوز  للصندوق متلك وحدات صندوق 
 % من صايف قيمة صندوق اإلستثمار األخر "املستثمر به" يف مجيع األوقات.20

 راق مالية.أو مبشتقات  اإلستثمارلن يقوم الصندوق يف  .د

 . مدة الصندوق4
 .املدة مفتوح استثماري صندوق عن عبارة الصندوق

 حدود االستثمار. قيود / 5
 وأي تعديل املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام وشروط االستثمار صناديق الئحة تفرضها اليت واحلدود بالقيود للصندوق إدارته خالل الصندوق مدير يلتزم
 .عليها

 . العملة6
 ووحداته. استثماراته هبا مو  ق  سيُـ  اليت العملة وهي السعودي الريال هي الصندوق عملة

 مقابل اخلدمات. 7
قات أو التزامات سيتحمل مدير الصندوق مجيع مصاريف التأسيس والتسويق والتوزيع املتعلقة بالصندوق، بينما يتحمل الصندوق مجيع املصاريف والرسوم وأي نف

 أخرى تنتج عن قيام مدير الصندوق بأي عمل يتعلق بإدارة الصندوق. وتشتمل النفقات األخرى:
% سنوياً من صايف قيمة أصول الصندوق حتتسب يومياً ويتم اقتطاعها كل ثالثة أشهر ملدير الصندوق 1.75سب رسوم اإلدارة على أساس رسوم اإلدارة: حتت .1

 .القيمة املضافة ضريبة قانون عليها ينص اليت للنسب وفقا منفصل بشكل الصندوق على حتميلها ويتم املضافة، القيمة لضريبة اإلدارة رسوم ، وختضع
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حتتسب يومياً ويتم اقتطاعها كل ثالثة  الف ريالو 30وحبد ادىن  % سنويا من صايف قيمة أصول الصندوق0.10رسوم احلفظ: سيحصل أمني احلفظ على  .2
 ضريبة قانون عليها ينص اليت للنسب وفقا منفصل بشكل الصندوق على حتميلها ويتم املضافة، القيمة لضريبة احلفظ رسوم ، وختضع أشهر ألمني احلفظ

 القيمة املضافة.
% كحد أعلى من قيمة اشرتاكه يف الصندوق ملدير الصندوق. وحُتصَّل هذه النسبة سواًء عند اإلشرتاك األويل أو عند 2.00يدفع املشرتك رسوم اإلشرتاك:  .3

 سيدفعها املستثمر واليت املضافة القيمة ضريبة لتشم ال االشرتاك رسوم بأن علما املضافة، القيمة لضريبة االشرتاك رسوم اإلشرتاكات اإلضافية ، و ختضع
 منفصل. بيت التمويل السعودي الكوييت بشكل إىل

ن مجيع الرسوم واألتعاب والعموالت واملصاريف اليت تستحق كحد أعلى من قيمة صايف قيمة اصول الصندوق، وللعلم فإ   %0.05مصروفات إدارية:  .4
اخلدمات اآلخرين ال تشمل ضريبة القيمة املضافة وسيقوم الصندوق بدفع الضريبة إىل بيت التمويل السعودي لبيت التمويل السعودي الكوييت ومقدمي 

، علما بانه سيتم خصم علما بانه سيتم خصم املصاريف الفعلية فقط الكوييت بشكل منفصل وفقا للنسب اليت ينص عليها نظام ضريبة القيمة املضافة
 املصاريف االدارية التايل:املصاريف الفعلية فقط،  تشمل 

ة مصاريف نشر التقارير السنوية للصندوق: عن أداء الصندوق وأي مصاريف اخرى متعلقة خبدمات اإلدارة والتشغيل حتتسب يوميا وتدفع كل ثالث 4.1
 أشهر .

 وق .لاير سعودي حتتسب يوميا وتدفع يف بداية السنة املالية للصند 7,500الرسوم الرقابية: رسوم سنوية تبلغ  4.2
 لاير سعودي حتتسب يوميا ويتم دفعها يف بداية كل سنة مالية للصندوق.  5,000رسوم السوق املالية السعودية )تداول(: رسوم سنوية تبلغ  4.3

 يوما من تاريخ اإلشرتاك و تدفع لصاحل الصندوق. 60% من قيمة الوحدات املسرتدة خالل 2.00رسوم اإلسرتداد املبكر:  .5
لاير سعودي سنويًا. حتتسب يوميا وتدفع يف هناية كل ستة   22,500احلسابات والتدقيق: سيحصل مراجع احلسابات على مبلغ مقطوع قدره أتعاب مراجع  .6

 اشهر.
لاير  28,000لاير سعودي لكل عضو مستقل من أعضاء جملس اإلدارة عن كل اجتماع، وحبد اقصى  2,000مكافآت أعضاء جملس اإلدارة: سيتم دفع  .7

 ي سنويا ألعضاء اجمللس املستقلني فقط، حتتسب يوميا ويتم دفعها يف هناية كل سنة مالية للصندوق.سعود
ايل التعامل: سوف يتحمل الصندوق كافة املصاريف املتعلقة بعمليات الشراء أو البيع إذا كانت ضمن استثمارات الصندوق، وسيتم االفصاح عن إمج رسوم .8

  نصف سنوية.قيمتها يف التقارير السنوية وال
  .دوق يف مذكرة املعلوماتومت عرض إمجايل املصاريف املخصومة من أصول الصن .9

 
 التقومي والتسعري :. 8
  .الصندوق ميلكه أصل كل تقومي كيفية (أ)

العادل لتلك األدوات يف يوم التقومي، سيتم تقومي األوراق املالية املدرجة يف سوق األوراق املالية بسعر إغالقها، وسيتم تقومي أدوات أسواق النقد بناء على سعر 
السعودي  وسيتم تقومي اإلستثمارات يف الصناديق بناء على قيمة الوحدات حسب آخر إعالن هلذه الصناديق يف موقع تداول للصناديق املدرجة يف السوق

ع التابعة هلذه األسواق ويف حال عدم وجودها سيتم احلصول وبالنسبة للصناديق املدرجة يف أسواق دول اخلليج سيتم احلصول على املعلومات عن طريق املواق
ات العالقة يف سوق على املعلومات عن طريق موقع مدير الصندوق الرمسي، وسيتم تقومي االكتتاب األويل يف الفرتة ما بني االكتتاب وتداول الورقة املالية ذ

 قد يف حساب الصندوق والفوائد واألرباح املستحقة من استثمارات الصندوق املختلفة.األسهم السعودي بناء على سعر االكتتاب، وذلك باإلضافة إىل الن
شكل معقول قد يقوم مدير الصندوق بتأخري تقومي الصندوق بشكل مؤقت ال يتجاوز يومي عمل من املوعد النهائي ليوم التقومي، اذا قرر مدير الصندوق ب

شكل ميكن التعويل عليه مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر الظروف اليت يقفل فيها السوق الرئيسي عدم إمكانية تقومي جزء كبري من أصول الصندوق ب
  يف وقت التقومي.

 
 .وتكرارها التقومي، نقاط عدد (ب)

عمل فإن التقومي سيكون يوم  االثنني و األربعاء من كل أسبوع يف هناية يوم التعامل، وعندما ال يكون أي من تلك االيام يوميتم تقومي اصول الصندوق أيام 
 العمل التايل.

 
  .التسعري يف اخلطأ أو التقومي يف اخلطأ حالة يف ستُتخذ اليت اإلجراءات (ج)

 كما. خاطئ بشكل وحدة سعر حساب أو خاطئ بشكل الصندوق أصول من أصل أي تقومي عند املتضررين الوحدات مالكي مجيع وتعويض توثيق سيتم
املوقع اإللكرتوين ملدير  يفاً فور  ذلك عن فصاحواإل الوحدة سعر من أكثر أو % 0.5 نسبته تشكل التسعري أو التقومي يف خط أي عناً فور  اهليئة إبالغ سيتم

 .( من الئحة صناديق اإلستثمار71وفقاً للمادة ) الصندوق تقارير ويف تداول وموقع الصندوق 
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 .واالسرتداد االشرتاك طلبات تنفيذ ألغراض الوحدة سعر احتساب طريقة (د)

خمصوماً منه  ، سيتم احتساب صايف قيمة األصول لكل وحدة يف كل يوم تقومي إىل اقرب أربع نقاط عشرية باستخدام املعادلة التالية: إمجايل أصول الصندوق
 إمجايل املطلوبات واإللتزامات مقسوماً على إمجايل عدد الوحدات القائمة وقت التقومي.

 
  .وتكرارها الوحدة، سعر نشر ووقت مكان (ه)

يف يوم العمل التايل لكل  www.skfh.com.sa سيتم اإلعالن عن صايف قيمة األصول على موقع تداول واملوقع االلكرتوين اخلاص مبدير الصندوق  
 يوم تقومي.

 
 التعامالت  .9

 واالسرتداد االشرتاك طلبات شأن يف الصندوق مدير مسؤوليات (أ)
 يتم بيع وحدات صندوق اإلستثمار واسرتدادها خالل أيام التعامل األثنني و األربعاء من كل أسبوع.

 
 الوحدات ملالك االسرتداد عوائد ودفع االسرتداد طلب تسلم بني زمنية فرتة أقصى (ب)

يف اليوم الرابع التايل سيتم حتويل مبلغ اإلسرتداد عن طريق حوالة بنكية إىل احلساب املصريف احملدد من قبل مالك الوحدات يف طلب اإلسرتداد قبل إقفال العمل 
 لنقطة التقومي اليت مت فيها حتديد سعر اإلسرتداد.  

 
 الصندوق وحدات يف التعامل على قيود أي   (ت)

 تلبية أي طلب اسرتداد حىت يوم التعامل التايل.حيق ملدير الصندوق 
 

 . احلاالت تلك يف املتبعة واإلجراءات يعلق، أو الوحدات يف التعامل معها يؤجَّل اليت احلاالت (ث)
أصول الصندوق. ويف % أو أكثر من صايف قيمة 10إذا بلغ إمجايل نسبة مجيع طلبات اإلسرتداد ملالكي الوحدات واملطلوب تلبيتها يف هناية أي يوم تعامل  .1

% من صايف قيمة أصول 10هذه احلالة جيوز ملدير الصندوق أن يقوم بتنفيذ الطلبات على أساس نسبة وتناسب حبيث ال يتجاوز إمجايل اإلسرتدادات حد ال 
  الصندوق.

اخرى من أصول الصندوق، سواء بصورة عامة أو فيما يف حال توقفت التعامالت يف السوق الرئيسية اليت يتم فيها التعامل باألوراق املالية أو بأي اصول  .2
 يتعلق بأصول الصندوق اإلستثماري فأن طلبات اإلسرتداد ستأجل إىل يوم التقومي التايل.

 
 ستؤجَّل اليت االسرتداد طلبات اختيار مبقتضاها جيري اليت اإلجراءات (ج)

 قومي التايل. طلبات اإلسرتداد اليت مل يتم تلبيتها يف أي يوم تقومي لألسباب السابقة ستكون هلا األولوية على طلبات اإلسرتداد اجلديدة يف يوم الت
 بعد إمتام عملية اإلشرتاك أو اإلسرتداد، يتسلم املستثمر تأكيداً حيتوي على التفاصيل الكاملة للعملية.

 
 آخرين مستثمرين إىل الوحدات ملكية لنقل املنظمة األحكام (ح)

 أمر ذلك حبسب طلب حال يف أو )هللا قدر ال ( كالوفاة جداً  حمدودة حاالت يف إال آخرين، مستثمرين إىل الصندوق وحدات ملكية بنقل الصندوق يقوم لن
 .مدير الصندوق موافقة حسب وذلك املعنية والقوانني األنظمة مع تتعارض ال أخرى حاالت أي أو صالحية ذات تنظيمية جهة من أمر أو قضائي

 
 الصندوق يف الصندوق مدير استثمار (خ)

ى اشرتاك مدير حيق ملدير الصندوق وأي من تابعيه والصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق اإلستثمار يف الصندوق من حني آلخر حسب تقديرهم. وينطبق عل
األخرين يف الصندوق ، وإن وجدت مثل هذه اإلشرتاكات، سوف يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عنها يف هناية السنة الصندوق ما ينطبق على مالك الوحدات 

 املالية.
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 . تعامل يوم أي   يف واالسرتداد االشرتاك طلبات لتقدمي النهائية واملواعيد احملدد التاريخ (د)
إلشرتاك مع كامل يتم بيع وحدات صندوق اإلستثمار واسرتدادها خالل أيام التعامل األثنني و األربعاء من كل أسبوع ، و جيب أن يستلم مدير الصندوق طلب ا

 الساعة الثانية عشرة من ظهر أي يوم تعامل.  قبلاملبلغ أو طلب اإلسرتداد 
 

 اسرتدادها أو الوحدات يف باالشرتاك اخلاصة الطلبات تقدمي إجراءات (ذ)
وم التعامل ويف حالة استالم يتم تنفيذ طلبات اإلشرتاك و اإلسرتداد قبل نقطة التقومي املعنية الساعة الثانية عشر من  ظهر يوم العمل الذي يسبق يوم التقومي يف ي

كورة، فسوف يتم التعامل معه  كطلب اإلشرتاك أو اإلسرتداد يف يوم التقومي أو كامل املبلغ الذي مت اإلشرتاك به بعد انتهاء املهلة املذ  أو اإلسرتداد طلب اإلشرتاك
 التايل.

 
تقدميها  جيب على طالب اإلشرتاك يف الصندوق أو طالب اإلسرتداد أن يكمل اإلجراءات الالزمة عن طريق تعبئة النموذج اخلاص بكل عملية على حده مع

(. يتحمل مدير الصندوق مسئولية تطبيق إجراءات مكافحة غسل األموال وإجراءات 9( من الفقرة )دفرعية )بالوقت املناسب حسب ما هو مذكور يف الفقرة ال
ابة عنه و/أو "اعرف عميلك" وحيتفظ حبقه املطلق يف طلب املزيد مما يثبت هوية املشرتك أو الشخص أو الكيان الذي يقوم املشرتك بطلب شراء الوحدات ني

 قدمي التأكيد أو الدليل املطلوب من مدير الصندوق سيتم تأجيل ختصيص الوحدات.مصدر األموال. وبانتظار ت
 

ض أي اشرتاك حيق ملدير الصندوق وفقًا لتقديره املبىن على تقارير مكافحة غسل االموال ومكافحة االرهاب أو أي توجيهات من جهات تنظيمية حكومية برف
اك بدون دخل مكتسب أو رسوم خمتصمة يف غضون ثالثة أيام عمل من تاريخ الرفض. وحيتفظ مدير الصندوق للوحدات ويف تلك احلالة سيتم إعادة مبلغ اإلشرت 

 موال. حبق تقاسم املعلومات ذات الصلة باملستثمرين مع اإلداري وأمني احلفظ ألغراض تلبية إجراءات الرقابة الداخلية وإجراءات مكافحة غسل األ
 

 . اسرتدادها أو نقلها أو فيها االشرتاك الوحدات مالك على جيب اليت الوحدات قيمة أو لعدد األدىن احلد  (ر)
ر.س(. ويف حالة وجود طلب اسرتداد من شأنه أن يقلل من  10,000القيمة األدىن لإلشرتاك أو اإلسرتداد أو الرصيد للمشرتك هي عشرة آالف لاير سعودي )

احلد األدىن ، فإن مدير الصندوق له احلق يف اسرتداد كامل املبلغ املستثمر به وقيده يف حساب مالك استثمارات مالك الوحدات يف الصندوق مببلغ أقل من 
 الوحدات.

 
 . الصندوق أصول قيمة لصايف أدىن كحد يعادهلا ما أو سعودي لاير ماليني 10 متطلب استيفاء لضمان الالزمة التصحيحية اإلجراءات (ز)

املتطلبات الواردة يف الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة من اهليئة فيما يتعلق باحلد األدىن املطلوب استيفاؤة من صايف يتبع مدير الصندوق االجراءات 
 مليون لاير سعودي سيقوم مدير الصندوق باختاذ االجراءات التالية: 10قيمة أصول الصندوق. ويف حال  قل صايف قيمة أصول الصندوق عن 

  إدارة الصندوقابالغ جملس. 
  أشهر. 6متابعة اداء الصندوق ومستوى أصولة بشكل متواصل ملدة 
 هناء املذكورة يف الفقرة الفرعية )و( من الفقرة يف حال انقضت فرتة الستة أشهر دون التصحيح سيقوم مدير الصندوق باهناء الصندوق وفقا الجراءات اإل

 الرابعة من مذكرة املعلومات.
ديسمرب  31مت اعفاء مدراء الصناديق من هذا املتطلب حىت تاريخ  2017فرباير  1املوافق  1438مجادى األول  4يم اهليئة الصادر يف علما بانه حسب تعم

2018. 
 التوزيع سياسة 10

 .الصندوق يف املوزعة األرباح استثمار بإعادة وسيقوم املستثمرين على نقدية توزيعات أو أرباح أي بتوزيع الصندوق يقوم لن
 

 الوحدات مالكي إىل التقارير . تقدمي11

 والسنوية األولية املالية الفرتات ذلك يف مبا املالية، بالتقارير املتعلقة املعلومات )  أ
 وفقا ملتطلبات األولية والتقارير املوجزة السنوية والتقارير )املراجعة السنوية املالية القوائم ذلك يف مبا( السنوية التقارير بإعداد الصندوق مدير يقوم سوف 

 .مقابل أي دون الطلب عند هبا الوحدات مالكي تزويد يتم وسوف عليها، تعديل وأي االستثمار صناديق الئحة ( من 5رقم )  امللحق
  يوماً تقوميياً من  35وميكن ملالكي الوحدات احلصول عليها خالل  -على األقل  -يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية غري مدققة بصفة نصف سنوية

 هناية الفرتة.
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    يومًا تقومييًا من هناية السنة املالية للصندوق، تتوفر مبقر مدير  70كما سيقوم مدير الصندوق بإصدار قوائم مالية مدققة بنهاية كل سنة ميالدية خالل
 ق املالية بنسخة من تلك القوائم املالية املدققة.، كما سيتم تزويد هيئة السو همالصندوق ومتاحة ملالكي الوحدات بدون رسوم بناًء على طلب

 على العام وحدات الصندوق يف صفقاته يلخص  )البيان يف شأهنا املعد السنة خالل الوحدات متلك شخص أي ذلك يف مبا( الوحدات  ملالك سنوي بيان 
 واالتعاب املخصومة واملصاريف اخلدمات وإمجايل مقابل املوزعة األرباح البيان هذا حيتوي أن وجيب املالية، السنة هناية منن يوما 30 خالل املالية السنة مدار

 هذه يف عليها املنصوص االستثمار قيود خمالفات جلميع تفاصيل إىل املعلومات، باالضافة ومذكرة الصندوق وأحكام شروط يف والواردة الوحدات مالك من
 .املعلوماتمذكرة  أو الصندوق وأحكام شروط يف أو الالئحة

  يوماً من هناية كل ربع سنة، يوضح التقرير التايل 30سيتم إرسال تقرير دوري ملالكي الوحدات عن طريق الربيد االلكرتوين أو الربيد العادي يف غضون: 
 صايف قيمة أصول وحدات الصندوق. -
 عدد وحدات الصندوق اليت ميلكها مالك الوحدات وصايف قيمتها. -
 وحدات على حده، مبا يف ذلك أي توزيعات مدفوعة الحقة ألخر تقرير مت تقدمية ملالكي الوحدات. سجل بصفقات كل مالك  -

 
 الصندوق مدير ها يعد اليت الصندوق تقارير إتاحة ووسائل أماكن عن معلومات  )ب

 من خالل: التقاريريستطيع مالكي الوحدات اإلستثمارية و املستثمرين احملتملني احلصول على نسخ من هذه 
 www.Tadawul.com.saموقع شركة السوق املالية "تداول" : 

 www.SKFH.com.saموقع بيت التمويل السعودي الكوييت: 
 

 . السنوية املالية بالقوائم الوحدات مالكي تزويد وسائل عن معلومات  )ج
 يستطيع مالكي الوحدات اإلستثمارية و املستثمرين احملتملني احلصول على نسخ من هذه القوائم من خالل:

 www.Tadawul.com.saموقع شركة السوق املالية "تداول" : 
 www.SKFH.com.saموقع بيت التمويل السعودي الكوييت: 

 .2014ديسمرب  31علماً بأن أول قوائم مالية قد صدرت للفرتة من تاريخ بداية نشاط الصندوق إىل 
 

 الوحدات مالكي . سجل12
 يف وحفظه حسب الالئحة املعلومات يف تغيريات أي حصول عند مستمر بشكل وحتديثه املطلوبة باملعلومات الوحدات مبالكي سجل بإعداد الصندوق مدير سيقوم

 املعين فقط. الوحدات مبالك املرتبطة املعلومات مجيع فيه يظهر الطلب عند جمانا الوحدات مالكي لسجل ملخص إتاحة سيتم كما اململكة

 الوحدات مالكي . اجتماع13

 . الوحدات ملالكي اجتماع عقد إىل فيها يُدعى اليت الظروف  )أ
 الوحدات ملالكي اجتماع لعقد الدعوة منه، مبادرة على بناءً  الصندوق، ملدير جيوز. 
 احلفظ. أمني من كتاي طلب تسلم من أيام 10 خالل الوحدات مالكي الجتماع الصندوق مدير يدعو 
 أو ميلكون جمتمعني الذين الوحدات مالكي من أكثر أو مالك من يبكتا طلب تسلم من أيام 10 خالل الوحدات مالكي الجتماع الصندوق مدير يدعو 

 .الصندوق وحدات قيمة من األقل على % 25 منفردين
 

 الوحدات ملالكي اجتماع عقد إىل الدعوة إجراءات  )ب
 املالية بالسوقاالكرتوين اخلاص   املوقع وعلى االلكرتوين اخلاص به املوقع على الدعوة إعالن خالل من الوحدات مالكي الجتماع الصندوق مدير يدعو 

 من يوماً  21 عن تزيد أيام وال 10 عن تقل ال مهلة إعطاء مع احلفظ وأمني الوحدات مالكي جلميع خطي إخطار إرسال خالل ومن ،"تداول" السعودية
املقرتح ، كما يتعني على مدير الصندوق يف األعمال  وجدول ووقته ومكانه االجتماع انعقاد تاريخ واالخطار االعالن حيدد أن ويتعني .االجتماع انعقاد تاريخ

 نفس وقت ارسال االخطار اىل مالكي الوحدات فيما يتعلق بإي اجتماع  تقدمي نسخه من هذا االخطار على اىل هيئة السوق املالية.
 الذي أو أكثر، الوحدات الكيم أحد من خطي طلب استالم من أيام 10 غضون يف الوحدات ملالكي اجتماع لعقد الدعوة الصندوق مدير على يتعني 

 .الصندوق وحدات من األقل على % 25 جمتمعني ميتلكون الذين أو منفرداً  ميتلك
 وحدات الصندوق قيمة من األقل على % 25 جمتمعني ميتلكون الذين الوحدات مالكي عدد من الوحدات ملالكي اجتماع لعقد الالزم النصاب يتكون. 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.skfh.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.skfh.com.sa/
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 وعلى موقعه االلكرتوين على االعالن خالل من ثان الجتماع الصندوق مدير يدعو أعاله، السابقة الفقرة يف الواردة النصاب بشروط الوفاء عدم حال يف 
 تقل ال مهلة إعطاء مع وأمني احلفظ الوحدات مالكي جلميع خطي إخطار إرسال خالل ومن "تداول" السعودية املالية بالسوق االلكرتوين اخلاص املوقع

 احلاضرين الوحدات، من عدد أي ميتلكون الوحدات الذين مالكي من عدد أي يشكل الثاين، االجتماع وخالل .الثاين االجتماع انعقاد تاريخ من أيام 5 عن
 قانونيًا. نصاباً  ممثلني، خالل من أو شخصية بصفة

 الوحدات مالكي اجتماع يف لتمثيله وكيل تعيني وحدات مالك لكل حيق. 
 

 الوحدات مالكي اجتماعات يف التصويب وحقوق الوحدات مالكي تصويت طريقة  )ج
 الصندوق حيددها مدير اليت للشروط وفقا تقنية وسائل عرب االجتماعات خالل من القرارات على والتصوي ومداوالهتا الوحدات مالكي اجتماعات عقد جيوز 

 .املالية السوق هيئة حتددها أو
 احلاضر مالكها الوحدات جمموع من% 50  من أكثر ملكيتهم نسبة متثل الذين الوحدات مالكي موافقة أخذ جيب املقرتحة األساسية التغيريات حال يف 

 .احلديثة التقنية وسائل بواسطة أم وكالة أم شخصياً  حضورهم أكان سواءً  الوحدات مالكي اجتماع يف
 الوحدات مالكي اجتماع يف واحداً  صوتاً  الوحدات مالك ميتلكها وحدة كل متثل. 

 

 الوحدات مالكي حقوق 14. 
 مقابل بدون العربية باللغة املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من حديثة نسخة على احلصول. 
 15 يقدم خالل الصفقات جبميع وسجل قيمتها، ميتلكها وصايف اليت الوحدات وعدد الصندوق، وحدات أصول قيمة صايف يتضمن تقرير على احلصول 

 .صفقة كل من يوم
 طلبها. عند مقابل بدون للصندوق املراجعة املالية القوائم على احلصول 
 يف الئحة احملددة واملدة التغيري لنوع وفقا سريانه قبل التغيري هبذا ملخص وإرسال املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط يف تغيري االشعار بإي 

 .االستثمار صناديق
 الصندوق. إدارة جملس يف تغري االشعاربإي 
 عند طلبها. الصندوق أداء ومعلومات الفعلية واألتعاب الرسوم تظهر سنويا املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من حمدثة نسخة على احلصول 
 الشروط واالحكام  عليها تنص اليت األحداث خبالف تقومييا، يوما 21 عن تقل ال مبدة االهناء قبل االستثمار صندوق بإهناء الصندوق مدير برغبة االشعار

 و مذكرة املعلومات.
  لذلك احملددة األوقات يف االسرتداد إيداع مبالغ. 
 الصندوق. مدير من طلبها عن الشكاوى مبعاجلة االجراءات اخلاصة  على احلصول 

 الوحدات مالكي . مسؤولية15
  وملخص املعلومات الرئيسية والنسخ احملدثة منها وفهمها وقبوهلا.اإلطالع على الشروط واألحكام اخلاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات 
 .فهم وقبول املخاطر املتعلقة بالصندوق وادراك درجة مالئمتة هلا 
  اخلسائر الناجتة عن استثماره يف الصندوق ويف حدود ما ميلكمالك الوحدات اليكون مسؤوال عن ديون والتزامات الصندوق فيما عدا. 
 مالكي الوحدات بتزويد مدير الصندوق بالعنوان الربيدي/أو االلكرتوين وبيانات االتصال الصحيحة , فبموجب هذا يوافق مالكوا  يف حال عدم قيام

 الوحدات على جتنيب مدير الصندوق واعفائة من أي مسؤولية ناشئة بشكل مباشر او غري مباشر عن عدم تزويد مالك الوحدات بكشف احلسابات او
  .ي معلومات اخرى تتعلق باالستثماراالشعارات او ا

 الوحدات . خصائص16
 شكل وحدات على الصندوق يف االشرتاك ويكون .واحدة فئة من مجيعها تكون القيمة متساوية الوحدات من حمدود عدداً غري ُيصدر أن الصندوق ملدير جيوز

 .القيمة متساوية
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 الصندوق وأحكام شروط يف . التغيريات17

 االستثمار صناديق الئحة مبوجب احملددة واإلشعارات واملوافقات الصندوق وأحكام شروط لتغيري املنظمة األحكام )أ
 وأي صناديق االستثمار الئحة مبوجب احملددة وااشعارات واملوافقات العامة االستثمار صناديق وأحكام شروط لتغيري املنظمة األحكام جلميع الصندوق هذا خيضع
 .عليها تعديل

 الصندوق وأحكام شروط يف تغيريات أي عن لإلشعار سُتتبع اليت اإلجراءات  )ب
 االستثمار صناديق الئحة مبوجب احملددة واإلشعارات واملوافقات الصندوق وأحكام شروط لتغيري املنظمة األحكام 1.

 التغيري التالية : أنواع حبسب الصندوق وأحكام شروط على تغيري أي إجراء عند عليها تعديل وأي االستثمار صناديق الئحة مبتطلبات الصندوق مدير يلتزم

 :األساسية التغيريات
 التغيريات على موافقة اهليئة على احلصول مث ومن عادي، صندوق قرار خالل من املقرتح األساسي التغيري على الصندوق يف الوحدات مالكي موافقة على احلصول
 .)إن وجدت( اسرتداد رسوم أي فرض دون أساسي تغيري أي سريان قبل وحداهتم اسرتداد الصندوق وحدات ملالكي وحيق .املقرتحة

 
 :املهمة التغيريات

 وحدات ملالكي التغيري وحيق لسريان احملدد اليوم قبل يوماً  21 عن تقل ال بفرتة وذلك مقرتحة، تغيريات بأي كتابياً  الصندوق يف الوحدات ومالكي اهليئة إشعار
 .)وجدت إن( اسرتداد رسوم أي فرض دون أساسي تغيري أي سريان قبل وحداهتم اسرتداد الصندوق

 
 :اإلشعار واجبة التغيريات

 .التغيري سريان من أيام 8 قبل وذلك االشعار، واجبة تغيريات يإب كتابياً  الوحدات ومالكي اهليئة إشعار
 
 :الصندوق وأحكام شروط يف تغيري أي عن لإلشعار املتبعة . اإلجراءات2

 سريان ايام من 10قبل   وذلك للسوق االلكرتوين واملوقع للشركة االلكرتوين املوقع يف األساسية التغيريات تفاصيل عن واالفصاح الوحدات مالكي إشعار 
 التغيري.

 التغيري. سريان ايام من 10قبل   وذلك للسوق االلكرتوين واملوقع للشركة االلكرتوين املوقع يف املهمة التغيريات تفاصيل عن االفصاح 
 التغيري. سريان ايام من 8قبل   وذلك للسوق االلكرتوين واملوقع للشركة االلكرتوين املوقع يف االشعار واجبة التغيريات تفاصيل عن االفصاح 
 االستثمار صناديق الئحة متطلبات حسب اخلاصة بالصندوق  السنوية التقارير يف الصندوق وأحكام شروط يف التغيريات مجيع عن االفصاح. 

 االستثمار صندوق . إهناء18

دات، أو إذا رأى أن إذا رأى مدير الصندوق أن قيمة أصول الصندوق الذي يتوىل إدارته ال تكفي لتربير استمرار تشغيل الصندوق، أو ال ختدم مصلحة مالكي الوح
أخرى يعترب سبباً كافياً  إلهناء الصندوق، فبعد احلصول على موافقة جملس إدارة الصندوق وهيئة السوق املالية، تغري  القوانني أو األنظمة أو ظروف اقتصادية أو إقليمية 

ديد يوماً تقوميياً فإنه جيوز له املباشرة يف  إهناء الصندوق. ويتم يف هذه احلالة  تصفية أصول الصندوق وتس 21و بعد إشعار املستثمرين مبوجب إشعار كتايب مسبق مدته 
يومًا تقومييًا من تاريخ  21ما عليه من مطلوبات ، ومن مث يتم توزيع ما يتبقى من متحصالت التصفية على املستثمرين خالل شهرين من انتهاء تلك الفرتة ) فرتة ال 

 .االشعار(، كل مستثمر بنسبة ما ميلكه من وحدات إىل إمجايل الوحدات

 الصندوق . مدير19

 . ومسؤولياته وواجباته الصندوق مدير مهام  )أ
  العالقة بعمل الصندوق اإللتزام جبميع األنظمة والوائح التنفيذية الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية والتعليمات السارية باململكة العربية السعودية ذات

مانة جتاة مالكي الوحدات والذي يتضمن العمل مبا مبا يف ذلك متطلبات الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص املرخص هلم مبا يف ذلك واجب األ
 حيقق مصاحلهم وبذل احلرص املعقول.
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 ل مالكي إدارة أصول الصندوق مبا حيقق مصلحكة مالكي الوحدات وفقا لشروط الصندوق واحكامه ومذكرة املعلومات وأداء مجيع مهماتة فيما يتعلق بسج
 الوحدات.

 اعها لتنفيذ اجلوانب اإلدارية للصندوق وطرح وحدات الصندوق وعمليات الصندوقوضع اجراءات اختاذ القرار الواجب اتب. 
 .التأكد من دقة شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واهنا واضحة وكاملة وصحيحة وغري مضللة 
 شكل مباشر ام كلف هبا جهة خارجية مبوجب يعد مدير الصندوق مسؤوال عن االلتزام باحكام الئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤلياتة وواجباتة ب

 احكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص املرخص هلم.
 .يعد مدير الصندوق مسؤوال جتاة مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق النامجة بسبب احتيال او امهال او سوء تصرف او تقصري متعمد 
 خاطر اليت تؤثر يف استثمارات الصندوق وتتضمن تلك السياسات واالجراءات القيام بعملية تقومي يعد مدير الصندوق السياسات واالجراءات لرصد امل

 املخاطر بشكل سنوي على األقل.
 .يطبق مدير الصندوق برنامج املطابقة وااللتزام للصندوق ويزود اهليئة بنتائج التطبيق بناء علي طلبها 

 
 . الباطن من صندوق مدير تعيني يف الصندوق مدير حق ) ب

 صندوق ألي الباطن من صندوق مدير يديره استثمار صندوق ألي الباطن من للصندوق مديرا بالعمل تابعيه أي أو أكثر أو ثالث طرف تكلي الصندوق ملدير جيوز
 .لذلك تابعة يفومصار  أتعاب أي الصندوق مدير وسيدفع .الصندوق يديره استثمار

 
 . استبداله أو الصندوق مدير لعزل املنظمة األحكام ) ج
 اذ اي تدبري اخر للهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثماري حمدد واختاذ اي اجراء تراة مناسبا لتعيني مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو اخت

 تراة مناسبا وذلك يف حال وقوع احلاالت االتية:
 عار اهليئة بذلك مبوجب الئحة االشخاص املرخص هلم.توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون اش .1
 الغاء ترخيص مدير الصندوق يف ممارسة نشاط اإلدارة او سحبة او تعليقة من قبل اهليئة .2
 تقدمي طلب اىل اهليئة من مدير الصندوق اللغاء ترخيصة يف ممارسة نشاط اإلدارة. .3
 بالتزام النظام أو لوائحة التنفيذية.-ئة جوهريابشكل تراة اهلي–اذا رأت اهليئة ان مدير الصندوق قد اخل  .4
در وفاة مدير احملفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزة او استقالتة مع عدم وجود شخص اخر مسجل لدى مدير الصندوق قا .5

 على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق اليت يديرها مدير احملفظة.
 .جوهرية أمهية ذات أهنا معقولة أسس على بناء املالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .6

 أعاله )أ( الفقرة من 5 الفرعية الفقرة يف ذكرها الوارد احلاالت من بإي املالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على جيب. 
 على تسهيل املساعدة أجل من كامل بشكل التعاون الصندوق مدير على فيتعني أ للفقرة وفقا صالحياهتا من أيا املالية السوق هيئة مارس حال يف 

 الصندوق على مدير وجيب .البديل الصندوق مدير تعيني من األوىل يوما 60 الن خالل وذلك البديل الصندوق مدير إىل للمسؤوليات السلس النقل
 .بالصندوق املرتبطة مجيع العقود البديل الصندوق مدير اىل احملض، املالية السوق هيئة لتقدير ووفقا ومناسبا ضروريا ذلك كان حيثما ينقل ان املعزول

 احلفظ . أمني20

 . ومسؤولياته وواجباته احلفظ أمني مهام ) أ

  مسؤول كذلك عن اختاذ مجيع االجراءات اإلدارية االزمة فيما يعد أمني احلفظ مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق ومحايتها لصاحل مالكي الوحدات وهو
 يتعلق حبفظ أصول الصندوق.

 
 . الباطن من حفظ أمني تعيني يف احلفظ أمني حق  )ب

احلفظ اتعاب ومصاريف جيوز ألمني احلفظ تكليف طرف ثالث او اكثر او اي من تابعية املرخصني ملمارسة نشاط احلفظ بالعمل امينا للحفظ من الباطن ويدفع امني 
 اي امني حفظ من الباطن  من مواردة اخلاصة.

 ة االئحة او يعد أمني احلفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا الحكام هذة االئحة سواءا أدى مسؤولياته بشكل مباشر ام كلف هبا طرفا ثالثا مبوجب احكام هذ
 الئحة االشخاص املرخص هلم.

  ة املتعمد.ويعد أمني احلفظ مسؤوال جتاة مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق النامجة بسبب احتيالة او امهالة أو سوء تصرفة أو تقصري 
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 استبداله أو احلفظ أمني لعزل املنظمة األحكام ) ج
 للهيئة عزل أمني احلفظ املعني من مدير الصندوق او اختاذ اي تدابري تراة مناسبا يف حال وقوع اي من احلاالت التالية: .1

 دون اشعار اهليئة بذلك مبوجب الئحة االشخاص املرخص هلم. توقف امني احلفظ عن ممارسة نشاط احلفظ 
 .الغاء ترخيص أمني احلفظ يف ممارسة نشاط احلفظ او سحبه او تعليقة من قبل اهليئة 
 .تقدمي طلب اىل اهليئة من امني احلفظ اللغاء ترخيصة يف ممارسة نشاط احلفظ 
  بالتزام النظام او لوائحة التنفيذية. –جوهريا  بشكل تراة اهليئة –ان رات اهليئة ان امني احلفظ قد اخل 
  اهنا ذات امهية جوهرية. –بناء على اسس معقولة  –اي حالة اخرى ترى اهليئة 
 عن قيامة بتعيني امني حفظ بديل. -تداول -يقوم مدير الصندوق باالفصاح فورا يف موقعة االلكرتوين واملوقع االلكرتوين لشركة السوق املالية 

 :واستبداله احلفظ أمني عزل يف الصندوق يرمد صالحية .2
 صندوق جيوز ملدير الصندوق عزل أمني احلفظ مبوجب اشعار كتايب اذا رأي بشكل معقول أن عزل امني احلفظ يف مصلحة مالكي الوحدات ويرسل مدير ال

 .فورا اشعار بذلك اىل اهليئة ومالكي الوحدات
 السوق هيئة لتقدير ووفقا ومناسبا ضروريا ذلك كان حيثما ينقل ان املعزول على امني احلفظ يوما وجيب 30تعيني بديل خالل  على مدير الصندوق جيب 

 بالصندوق . املرتبطة مجيع املسؤوليات واالصول و العقود البديل أمني احلفظ اىل احملض، املالية
 يف كذلك اإلفصاح العام الصندوق مدير على وجيب بديل، حفظ أمني بتعيني قيامه عن اإللكرتوين موقعه يف فوراً  اإلفصاح الصندوق مدير على جيب 

 .العام للصندوق بديل حفظ أمني بتعيني قيامه عن للسوق اإللكرتوين املوقع

 .القانوين . احملاسب21

 .للصندوق القانوين احملاسب اسم  )أ
 الدار لتدقيق احلسابات عبدهللا البصري وشركاه

  2195، ص، ب  11451الرياض 
 اململكة العربية السعودية 

 0114630680هاتف 

  .ومسؤولياته وواجباته القانوين احملاسب مهام  )ب

 .للصندوق القانوين احملاسب الستبدال املنظمة األحكام  )ج
 يف احلاالت التالية: يقوم مدير الصندوق باستبدال احملاسب القانوين

  الصندوقاذا اصبح احملاسب القانوين غري مستقال عن مدير. 
 عند وجود ادعاءات بسوء السلوك املهين. 
 بطلب من هيئة السوق املالية . 
 مرض بشكل املراجعة مهام دية لت الكافية برات وا املؤهالت ميلك ال القانوي احملاسب أن الصندوق إدارة جملس قرر إذا. 

 .الصندوق . أصول22

 .الصندوق حللصا احلفظ أمني بواسطة حمفوظة الصندوق أصول (أ)
 .اآلخرين عمالئه أصول وعن أصوله عن الصندوق أصول فصل ظاحلف أمني على جيب (ب)
 أمني أو الباطن الصندوق من مدير أو الصندوق ملدير يكون أن جيوز وال ،)مشاعة ملكيه( الوحدات ملالكي مجاعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعد (ت)

 مدير كان إذا إال األصول، يتعلق بتلك فيما مطالبة أو الصندوق أصول يف مصلحة أي املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من ظاحلف أمني أو ظاحلف
 حدود يف وذلك الصندوق، لوحدات مالكا املوزع املشورة أو مقدم أو الباطن من ظاحلف أمني أو ظاحلف أمني أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق

 .املعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط يف عنها وأُفصح صناديق االستثمار الئحة أحكام مبوجب املطالبات هبذه مسموحا كان أو ملكيته،

عودية للمحاسبني القانونيني يقع على عاتق احملاسب القانوين مراجعة القوائم املالية النصف سنوية والسنوية للصندوق وفقا ملعايري احملاسبة الصادرة عن اهليئة الس
 يها وتسليمها يف الوقت احملدد اىل مدير الصندوق لنشرها وتسليم نسخة منها هليئة السوق املالية.وابداء الرأي ف



 

 

18 

 

 

 

 

 .الوحدات مالك من . إقرار23

 بالصندوق، صةخلاا الرئيسة املعلومات وملخص املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط على اطالعنا/ أطلع لقد
 .فيها اشرتكنا/ اشرتك اليت الوحدات على خصائص باملوافقة أقررنا/وأقر

 إسم العميل : 
 التوقيع     :
 التاريخ     :
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 : المتطلبات الشرعية2ملحق 

 
 

قات مبا يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، كما حددهتا هيئة الرقابة الشرعية. وقد اعتمدت هيئة الرقابة الشرعية اإلرشادات و الصندوق أعماله يف مجيع األ ولاجيب أن يز 
 التالية: 

 

 اإلستثماربإرشادات خاصة 
 جيب أال يستثمر الصندوق يف شركات متارس أنشطة مبجال أعمال متعلقة مبا يلي: 

 

 أي أنشطة أخرى ذات عالقة بالفوائد الربوية،  أوأعمال التأمني  أواألعمال املصرفية  .أ
 تصنيع وتوزيع اخلمور، .ب
 تصنيع وتوزيع األسلحة، .ت
 امليسر والقمار، .ث
 أوأي نشاط يتعلق مبنتجات األغذية واملشروبات غري احلالل،  أوإنتاج وتعبئة وتصنيع  .ج
 ت التلفزيونية وحمطات اإلذاعة(، توزيع مثل تلك األنواع من التسلية، كالقنوا أوبيع  أو الرتفيه )شاملة السينما واملوسيقى واألفالم اإلباحية وإنتاج .ح
 أي أنشطة أخرى حمرمة شرعاً كما حتددها هيئة الرقابة الشرعية.  .خ

 

 

 يف الشركات ذات النسب املالية التالية:  اإلستثمارالشركات العاملة يف أعمال متوافقة مع ضوابط الشريعة اإلسالمية ختضع لتحليل إضايف مليزانياهتا. وجيب عدم 
 

 %،33ز و ايتج أوي و اإمجايل الدين )ذو الفائدة( مقسوماً على معدل رمسلة السوق يس .أ
 %،49ز و ايتج أوي و االذمم املدينة مقسومة على معدل رمسلة السوق يس .ب
 %، 33ز و ايتج أوي و ايسراق املالية مقسوماً على معدل رمسلة السوق و إمجايل العائد النقدي الناتج من األ .ت
 % من اإليرادات. 5ز و ايتج أوي و ايساجلائز الدخل غري  .ث

 

 

أرصدة نقدية يف حسابات ال حُتمل بفوائد وذلك من أجل  أو، جيوز للصندوق االحتفاظ باستثمارات قصرية األجل مطابقة للشريعة سهميف األ اإلستثمار إىلوباإلضافة 
 من فرص السوق عندما تتواجد.  االستفادة أومقابلة املصروفات 

 

 املطابق للشريعة.  اإلستثماروتقوم هيئة الرقابة الشرعية بصورة دورية مبراجعة هذه املتطلبات وحتديد آفاق 
 

 :الدخل غري الشرعي
املستلم. ففي مثل هذه  أوالعائدات احملصلة من استثمارات الصندوق قد تتكون من مبالغ مطابقة للمتطلبات الشرعية، أما بالنسبة للدخل غري املشروع، املكتسب 

 وائد باآللية اليت تعتمدها اللجنة.احلاالت، فإن مبلغ أي عائد سيتم احتسابه وفقاً ملبادئ الشريعة املعتمدة من اللجنة الشرعية و سيتم التخلص من هذه الع
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 )للعميل(: نشرة اعرف حقوقك 3ملحق 

 

 

 الرئيس التنفيذي لشركة بيت التمويل السعودي الكويتي

 بدر حامد العنزي 

 ومكافحة غسل األموال اإللتزام المطابقة و مسؤول

 ظاهر الخالدي 

 التوقيع

 

 

 التوقيع

 

 


