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 م13/9/2018بتاريخ   -( 5رقم )  – محدثة نسخة

MF-604 
 
التي تعكس التغيرات التالية )تعديل في  اعضاء مجلس إدارة الصندوق( ( صندوق بيتك الواعد النسخة المعدلة من شروط وأحكام )هي  ههذ

  م 13/9/2018حسب خطابنا المرسل الى هيئة السوق المالية بتاريخ 
 

 مدير الصندوق

 شركة بيت التمويل السعودي الكويتي 
 
 

 
 
 
 

 
 الواعد لألسهم المحليةصندوق بيتك 

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

 
 الشروط واألحكام

 
 (.08/09/2014يخ ( وتار4-52-2014لقرار رقم )حسب اتأسيس الصندوق وطرح وحداته على هيئة السوق المالية تمت موافقة )

 
على أنه صندوق إستثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية  الواعد لألسهم المحلية"تم إعتماد صندوق بيتك 

 المعينة لصندوق اإلستثمار"

 
  

 ستثمارلإلأي قرار  اتخاذبعناية قبل مع مذكرة المعلومات والمستندات األخرى للصندوق على الشروط واألحكام  طالعاإليجب على المستثمر 
ضمن شروط  10في الصندوق ينطوي على مستوى عالي من المخاطر، لذا يرجى مراجعة فقرة رقم  ستثماراإلن أحيث  في الصندوق،

 وأحكام الصندوق.
بأحد المستشارين الماليين المستقلين،  اإلستعانة في الصندوق فإنه يجب عليه اإلستثماروفي حال كان لدى المستثمر أي تردد بخصوص 

 ليته الخاصة.وؤفي الصندوق على مس استثمارهحيث يتحمل الشخص قرار 
 
 

 اإلستثمارحة صناديق من قبل مدير الصندوق وفقاً ألحكام الئ بيتك الواعد لألسهم المحليةتم إعداد هذه الشروط واألحكام لصندوق 
حتوي على تالصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وتتعهد شركة بيت التمويل السعودي الكويتي أن هذه الشروط واألحكام 

 إفصاح كامل و صحيح بجميع الحقائق الجوهرية ذات العالقة بالصندوق.

 الرئيس التنفيذي لشركة بيت التمويل السعودي الكويتي

 بدر العنزي 

 ومكافحة غسل األموال اإللتزاممسؤول 

  ظاهر الخالدي 

 التوقيع

 

 

 التوقيع
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 إشعار هام
 

  بشأن الصندوق.  استثماريتخاذ أي قرار اقبل  الشروط واألحكاميجب على المستثمرين المحتملين قراءة 

  في  المندرجةلالستثمار عالية المخاطر، وما يتعلق بمستوى المخاطر  استراتيجيةسوف يطبق مدير الصندوق
الشروط واألحكام فقرة " ضمن لالستثمار في الصندوق الرئيسيةالصندوق مذكورة في تفاصيل فقرة "المخاطر 

 .)10(رقم 

  معلومات كاملة وصحيحة وواضحة عن جميع الحقائق ذات الصلة بهذا الصندوق  هذه الشروط واألحكامتتضمن
 . االستثماري

  .على المستثمرين المحتملين عدم اعتبار آراء مدير الصندوق كتوصية لالستثمار في الصندوق 

  ة ستظل سارية المفعول حتى يطرأ عليها تغيير جوهري بعد أخذ موافقة هيئة السوق المالي الشروط واألحكامهذه
 من هيئة السوق المالية.حسب نظام الئحة صناديق االستثمار الصادرة  وسيتم تعميمها على مالكي الوحدات

  والمحدثة  م2014أكتوبر  12هـ الموافق 1435ذو الحجة  18خ يالصندوق بتار الشروط واألحكام لهذاصدرت
 م 13/9/2018وبتاريخ  01/04/2018م و بتاريخ  23/10/2017هـ , الموافق  3/2/1439بتاريخ 
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 دليل الصندوق

 
 
 

 الصندوق سمإ
 

 لألسهم المحليةالواعد صندوق بيتك 
Baitk AlWaed 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

 10مرتفع المخاطر )لمعلومات أكثر عن المخاطر يرجى مراجعة الفقرة  المخاطر مستوى
 ضمن شروط وأحكام الصندوق(

 S&P Sharia .لألسهم السعودية المطابقة للشريعة بورز أند ستاندرد مؤشر المؤشر اإلرشادي

Index. 

مة في أسهم الشركات السعودية المساههو صندوق مفتوح المدة، ويستثمر   اإلستثمارهدف 
شرعية،  والتي تتوافق مع معايير اللجنة ال واألوراق المالية ذات التوزيعات

تنمية رأس المال و توزيع أرباح حيث تتمثل أهداف" الصندوق" في 
 .للمستثمرين مرة واحدة على االقل سنوياً 

 لاير سعودي 10,000 يولاأل لإلشتراكالحد األدنى 

 لاير سعودي  2,000 اإلضافي لإلشتراكالحد األدنى 

 لاير سعودي  10,000 ستردادلإلالحد األدنى 

 في أي يوم عمل  اإلسترداد و اإلشتراكأيام قبول طلبات 

ذها حسب ظهراً ليوم العمل الذي يسبق يوم التقويم، ليتم تنفي 12قبل الساعة  اإلستردادو اإلشتراكطلبات  ستالمإلأخر موعد 
 سعر ذلك اليوم.

 من كل أسبوع األثنين واألربعاء أيام التعامل

م يوم ياتلك األيكون أي من  من كل أسبوع، وعندما ال األثنين واألربعاء أيام التقويم
 عمل فإن التقويم سيكون يوم العمل التالي

ها تحديد سعر قبل إقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي تم في موعد دفع قيمة الوحدات المستردة 
 اإلسترداد

 كحد أعلى اإلشتراك% من إجمالي مبلغ 2 اإلشتراكرسوم 

 صافي قيمة أصول الصندوق سنوياً % من 1.75 دارةتعاب اإلأرسوم 

% سنويا  من صافي قيمة أصول الصندوق تحتسب يومياً ويتم 0.20  أتعاب أمين الحفظ
 و يبلغ الحد االدنى للرسوم ستون الف لاير اقتطاعها كل ثالثة أشهر

سنويا كحد أعلى من صافي قيمة أصول الصندوق تحتسب يومياً   %0.05 إدارية مصاريف
 ويتم اقتطاعها كل ثالثة اشهر

يوما من تاريخ اإلشتراك  60% من قيمة الوحدات المستردة خالل 2.00 رسوم اإلسترداد المبكر
 و تدفع لصالح الصندوق.

 م  30/11/2014 بدءتاريخ ال

 لاير سعودي  10 سعر الوحدة عند بداية الطرح 

وبر أكت 12هـ الموافق 1435ذو الحجة  18بدأ االكتتاب يوم األحد بتاريخ  تاريخ الطرح
ـ المواف 1436صفر  5م وأستمر لغاية نهاية يوم الخميس بتاريخ 2014 ق ه

 م2014نوفمبر  27

 يتم التي والخدمات السلع جميع على ُتفرض مباشرة غير ضريبة هي المضافة القيمة ضريبة
 .المنشآت قبل من وبيعها شراؤها

 .لتنفيذيةيعني نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ولوائحه ا نظام ضريبة القيمة المضافة
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 :المصطلحات قائمة

 

 عمل"ال"يوم 

 

 يوم عمل في المملكة العربية السعودية طبقا أليام العمل الرسمية للبنوك.

 .التقويم الميالدي  "السنة"

 .هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية "الهيئة"

  .م30/11/2014 "تاريخ البدء"

 .السعودي الفرنسي كابيتال الحفظ" "أمين

  "الصندوق"

 الصندوق" إدارة"مجلس 

  .بيتك الواعد لألسهم المحليةصندوق 

 .حكام لهذا الصندوقفي الشروط واألدارة الصندوق كما هو مشار إمجلس 

 .شركة بيت التمويل السعودي الكويتي "مدير الصندوق"

 جميع الرسوم والمصاريف على الصندوق. إجمالي األصول بعد خصم "صافي قيمة األصول"

 .في يوم التقويم الوحدات القائمةصافي قيمة األصول مقسوماً على عدد  "صافي قيمة األصول لكل وحدة"

  .الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية اإلستثمارالئحة صناديق  "الالئحة"

  .ية في الصندوقواتمثل كل وحدة حصة مشتركة ومتس "الوحدة"

 "ر.س"

 "شروط وأحكام"

 .لاير سعودي

  .بالصندوق المتعلقةالشروط واألحكام 

 .مالك وحدات في الصندوق "مالك / مالك الوحدات"

وم عمل، . وعندما ال يكون أي من تلك األيام ي من كل أسبوع األثنين واألربعاءيوم  التقويم"يوم  /"تاريخ

 .فإن يوم التقويم سيكون يوم العمل التالي

 .الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم التقويم نقطة التقويم

لدى مدير  إدارةعضو مجلس  وأيكون موظفاً  صندوق ال إدارةعضو مجلس  صندوق مستقل إدارةعضو مجلس 

ليس امين حفظ الصندوق، و أوأي مدير صندوق من الباطن  أوتابع له،  أوالصندوق 

اي مدير صندوق من  أوعالقة تعاقدية مع مدير الصندوق  أولديه عمل جوهري 

ئمة امين حفظ ذلك الصندوق وبما ال يتعارض مع التعريف الوارد في قا أوالباطن 

  .المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها

به  تنبأالحالية للنقود لي ساب القيمةيتم احتساب خصم التفقدات النقدية عن طريق ح خصم التدفقات النقدية

 مدير الصندوق ان تقوم الشركة بالحصول عليه كأرباح خالل الفترات القادمة،

 .في الشركة اإلستثمارسب مع خطورة بمعدل خصم يتنا
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ات، حيث حد األدوات المالية لتحليل القوائم المالية للشركأيعتبر التحليل النسبي  تحليل التوزيع النسبي

ثيالتها يعتمد على مقارنة العناصر المأخوذة من القوائم المالية بتاريخ معين مع م

 ليلتح إلى باإلضافة شركات اخرى لعدة فترات سابقة، أومن العناصر لنفس الشركة 

 .هاواألهمية النسبية لعناصر ناتهاالقوائم المالية المعدة بتاريخ معين ودراسة مكو

 .بيت التمويل السعودي الكويتيلشركة الهيئة الشرعية  اللجنة الشرعية  

 .تم من خالله مقارنة أداء الصندوقهو المؤشر الذي ي المؤشر االسترشادي

 .فيه بيع واسترداد وحدات الصندوق أي يوم يتم أيام التعامل

رحا الشركات التي يتم طرحها ط سهمالعامة أل يةولاألاالكتتابات  أواالصدارات  يةولاألصدارات اإل

 .امروعن طريق بناء سجل األ أوية سممره بالقيمة اإل ولألعاما لالكتتاب 

 .رات، البحرين، الكويت، قطر وعماناألما دول الخليج

 .في الصندوق اشتراكالذي قدم طلب  الشخص إلىيستخدم لإلشارة  المشترك

في مواجهة  بالتزاماتهاالمقترضة على الوفاء  الجهةمقياس لتقدير مدى قدرة  اإلستثماري االئتمانيالتصنيف 

 .للمقترض بالتزاماتهمقرض بالوفاء بمعنى اخر مخاطر عدم سداد ال أوالمقرضين 

 .طرم بسيولتها العالية وقلة المخاالمرابحات وعقود تمويل التجارة و التي تتس النقد أسواقأدوات 

 .الصندوق الستثماراتجنة الشرعية الضوابط الشرعية المحددة من قبل الل المعايير الشرعية

لمعرفة حجم الطلب من هذه المؤسسات  ةاإلستثماريعرض الشركة على المؤسسات  امروبناء سجل األ

 .االكتتابطروحة ومن ثم تحديد سعر الم سهمعلى األ

 .تزم إصدارهايع أوراقا مالية أويصدر  يالشخص الذ الُمصْدر / الُمصْدرة

مصاريف  إلىومصروفات رقابية باإلضافة  ولاتدالمصروفات التي تشمل رسوم  مصروفات إدارية

 .نشر التقارير السنوية

 هاوبيع شراؤها يتم التي والخدمات السلع جميع على ُتفرض مباشرة غير ضريبة هي المضافة القيمة ضريبة

 .المنشآت قبل من

 .يةيعني نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ولوائحه التنفيذ ضريبة القيمة المضافةنظام 
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 معلومات عامة

 

 الصندوق: مدير  إسم .1

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

 

 الرئيسي لمدير الصندوق:عنوان المكتب  (أ)

 المملكة العربية السعودية، هاتف: 11523الرياض  50051ص.ب.  16طريق الملك فهد, الطابق  ،برج مون
 . +966-11-4845501فاكس  +4845500-11-966

 قعنوان الموقع االلكتروني لمدير الصندو (ب)

 .www.skfh.com.sa.الموقع االلكتروني لمدير الصندوق 

 امين الحفظ  اسم (ت)

  كابيتال الفرنسي السعودي شركة
 ( 37-11153) رقم المالية السوق هيئة ترخيص

 حفظال المينالموقع االلكتروني  عنوان (ث)

  http://www.sfc.saالموقع االلكتروني إلمين الحفظ     

 النظام المطبق .2

 .الماليةلسوق االعربية السعودية واللوائح النافذة الصادرة من قبل هيئة المملكة إلى أنظمة يخضع صندوق اإلستثمار 
 - 37بترخيص هيئة السوق المالية رقم  ) ويخضع ألنظمتها، السوق المالية مدير الصندوق مرخص من قبل هيئة

  .م  05/11/2008( وتاريخ 08124
 

  :االستثمار صندوق أهداف .3

 و نوعهاالستثمار  صندوقوصف ألهداف  -أ

ف" في أسهم الشركات السعودية المساهمة ذات التوزيعات، حيث تتمثل أهدا ويستثمر ،صندوق مفتوح المدة هو
ياً، مقارنًة على االقل سنوو توزيع أرباح للمستثمرين مرة واحدة على المدى الطويل الصندوق" في تنمية رأس المال 

شر في الموقع ) يستطيع المستثمر متابعة أداء المؤ( لألسهم السعودية المطابقة للشريعة بورز أند ستاندرد مؤشرب )
 المساهمة في أسهم الشركات السعودية االستثماروذلك من خالل اإللكتروني لشركة بيت التمويل السعودي الكويتي( 

ولة النقدية التوزيعات و أسهم حقوق األولوية واالصدارات األولية للشركات، واستثمار السيذات  واألوراق المالية
ة واحدة المتوفرة في الصندوق في أدوات اسواق النقد وصناديق اسواق النقد. و ينوي الصندوق توزيع االرباح مر

ذلك اليوم،  ك الوحدات المسجلين فيعلى االقل سنوياً وتاريخ االستحقاق هو أول يوم عمل من شهر سبتمبر لجميع مال
لصندوق اويتم توزيع األرباح خالل عشرة أيام عمل من تاريخ االستحقاق، من خالل توزيع عائد سنوي يقرره مدير 

بشكل رئيسي  بناء على متوسط االرباح الموزعة للشركات التي يستثمر بها الصندوق. األرباح التي يتم توزيعها تكون
، رباحيحق للصندوق توزيع أرباح رأس مالية كذلك للمحافظة على مستوى معين من توزيعات األ وأرباح من الدخل 

م استالم أي . وفي الحالة غير المتوقعة من عدوال يوجد حد أدنى أو أعلى للتوزيعات النقدية للمستثمرين بالصندوق
رباح للمستثمرين د ال يقوم الصندوق بتوزيع أأرباح من جميع الشركات التي يستثمر بها الصندوق خالل السنة المالية فق

 في الصندوق خالل تلك السنة سواًء كانت أرباحاً من الدخل أو رأس مالية.
 
 
 

http://www.skfh.com.sa/
http://www.skfh.com.sa/
http://www.sfc.sa/
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 الصندوق فيها سيستثمر التي األصول أنواع ذلك في بما ، ممارساته و االستثمار سياسات -ب 

 تتلخص استراتيجية إدارة الصندوق فيما يلي:
 بالتالي:يستثمر الصندوق  .1

 توزيعاتالبشكل رئيسي في أسهم الشركات واألوراق المالية المدرجة في السوق السعودي ذات  .أ
 نقدية المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية لالستثمار التي تقررها اللجنة الشرعية.

 األوراق الماليةاالستتتتتتتتثمار في االصتتتتتتتدارات األولية من خالل مرحلة بناء ستتتتتتتجل األوامر في  .ب
 % من أصول الصندوق. 50بما ال يتجاوز  وافقة مع معايير اللجنة الشرعيةالمت

سيتم اختيار وتفضيل استثمارات الصندوق في األسهم أو االصدارات األولية السعودية، أدوات اسواق النقد و صناديق 

 ر ممكن.ذلك الوقت الذي يقابله أقل مستوى مخاط أسواق النقد بناءاً على أعلى عائد متوقع متوفر في

 
ة و سيتم تركيز االستثمارات بالتنويع عن طريق االستثمار في مجموعة مختلفة من األوراق المالي .2

ك التوزيع لألصول على قطاعات سوق األسهم السعودي دون التركيز على قطاع أو صناعة معينة وذل
ستثمار الالحد األعلى ( و التي يتوقع لها تحقيق نمو جيد في أرباحها. 1حسب ما هو مذكور في الفقرة )

دية الصندوق في أسهم الشركات و األوراق المالية المدرجة في السوق السعودي ذات أي توزيعات نق
 % من قيمة أصول الصندوق.10% والحد األدنى لالستثمار في األسهم 100هي 

أدوات أستتتتواق  النقد، المصتتتتدرة من جهات ستتتتعودية وخليجية  والتي تخضتتتتع إلشتتتتراف البنوك  .أ
ن المركزية في الستتتتتتتعودية ودول الخلي  بعملة )اللاير الستتتتتتتعودي او الدوالر األمريكي( حيث م

 الممكن أن يتم تركيز كامل االستتتتثمارات بأي من العملتين حستتتب رؤية مدير الصتتتندوق، وستتتيتم
( A)ئة فهات المصدرة ألدوات أسواق النقد بناء على التصنيف االئتماني بحد أدنى اختيار تلك الج

 .والصادر عن وكالة موديز للتصنيف االئتماني
ئة وحدات صناديق اسواق النقد المدارة من قبل مدير الصندوق أو أي مدير أخر مرخصة من الهي .ب

لجنة ا و المتوافقة مع معايير ال، والمطروحة طرحا عامإحدى دول الخلي أو أي جهة مماثله في 
 او ، )باللايرالشتترعية والتي تقوم بشتتكل رئيستتي باالستتتثمار في عقود تمويل التجارة و المرابحات

ر الدوالر( حيث من الممكن أن تتركز كامل نسبة  استثمارات الصندوق في صندوق واحد أو أكث
 بناء على رؤية مدير الصندوق. 

 
مارية راسات وتوصيات فريق المحللين الخاص به في اتخاذ قراراته االستثيعتمد مدير الصندوق على د .3

د من خالل والقيام بتقييم األوضاع االقتصادية واألسواق المالية إضافة إلى تقييم الشركات بشكل منفر
لفاعلية خصم التدفقات النقدية و تحليل التوزيع النسبي، وذلك بهدف إدارة الصندوق بمستوى عال من ا

 هنية.والم
لنقطة رقم ( وا1لن يقوم الصندوق باالستثمار في اوراق مالية غير التي تم ذكرها سابقا بالنقطة رقم ) .4

 ( تحت بند استراتيجية االستثمار.2)
 ستتم هيكلة الصندوق وتوزيع استثماراته في النقد، صناديق وأدوات أسواق النقد كالتالي: .5

ة بناء صندوق وال يوجد حد أدنى، وسيتم تحديد هذه النسب% من قيمة أصول ال40الحد األعلى للنقد هو  .أ
 على سبيل المثال وليس الحصر:

 رؤية مدير الصندوق االستثمارية في ذلكم الوقت. -

 لمقابلة طلبات استرداد العمالء. -
% من 90الحد األعلى لالستتتتثمار في أدوات أستتتواق النقد بكافة انواعها في الستتتعودية ودول الخلي  هو  .ب

دولة  الصتتندوق وال يوجد حد أدنى، حيث من الممكن أن يتم تركيز كافة نستتبة االستتتثمار في قيمة أصتتول
لى ع طرف نظير لدى أي معينة بناء على رؤية مدير الصندوق بحيث ال تزيد نسبة استثمارات الصندوق

  % من صافي قيمة أصول الصندوق.15نسبة 
% من 90بكافة انواعها في الستتعودية ودول الخلي  هو الحد األعلى لالستتتثمار في صتتناديق أستتواق النقد  .ت

ستثمار الصناديق  سبة ا قيمة أصول الصندوق وال يوجد حد أدنى، حيث من الممكن أن يتم تركيز كامل ن
ندوق. وفي الظروف غير 90ال  مدير الصتتتتتتت ية  ناء على رؤ ندوق معين ب نة أو صتتتتتتت لة معي % في دو

المستتتتتتتثمر بها النخفاض ستتتتتتلبي في ادائها , يحق لمدير  االعتايادية وفي حال تعرض األستتتتتتواق المالية
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% من صافي قيمة أصولة في صناديق مرابحة أو أسواق 100الصندوق استثمار ماقد تصل نسبتة الى 
 النقد

ئم المالية و ستتتتم دراستتة توافق الشتتركات الستتعودية المستتاهمة مع معايير اللجنة الشتترعية بعد إعالن القوا .ث
ة فسيتم عدم تقيد أي من الشركات المملوكة في الصندوق لمعايير اللجنة الشرعي لكل ربع سنة، وفي حال
للصندوق  يوم عمل من تاريخ الدراسة وسيتم اتباع تعليمات اللجنة الشرعية 14بيعها في مدة ال تتجاوز 

 في تطهير االستثمار او التخلص منه.
 

من قيمة صافي قيمة أصول الصندوق وذلك   %10للصندوق ان يقترض اي مبالغ تزيد على  يجوزال  .6
لجنة الشرعية لتغطية طلبات االسترداد، وينبغي أن يتم مثل هذا التمويل عن طريق البنوك وفقا لمعايير ال

 وعلى اال تزيد مدته عن سنة واحدة.
يستتتتتثمر الصتتتتندوق في أستتتتهم الشتتتتركات و األوراق المالية  المدرجة في الستتتتوق الستتتتعودي ذات أي  .7

لمصتتدرة نقدية المتفقة مع الضتتوابط الشتترعية لالستتتثمار، باإلضتتافة إلى أدوات أستتواق النقد ا توزيعات
 أو الخلي .  في السعودية

من صافي قيمة أصوله أو  %10للصندوق تملك وحدات صندوق استثمار اخر بأكثر من  ال يجوز .8
ن ع األوقات. وسيكومن صافي قيمة صندوق االستثمار األخر "المستثمر به" في جمي %10بأكثر من 

لرئيسية امن الفقرة  5توزيع استثمارات الصندوق والحدود المسموح بها لالستثمار في الفقرة الفرعية 
  .9رقم 

 لن يقوم الصندوق في االستثمار بمشتقات اوراق مالية. .9
 

 مدة الصندوق. 4

 .المدة مفتوح عام استثماري صندوق عن عبارة الصندوق

 االستثمار حدود/  قيود. 5

 الصندوق حكاموأ وشروط االستثمار صناديق الئحة تفرضها التي والحدود بالقيود للصندوق إدارته خالل الصندوق مدير يلتزم
 .عليها تعديل وأي المعلومات ومذكرة

 . العملة6

 .هووحدات استثماراته ابه مو  ق  يُ س تيال العملة يوه عوديالس اللاير هي الصندوق عملة

 الخدمات. مقابل 7

ق جميع سيتحمل مدير الصندوق جميع مصاريف التأسيس والتسويق والتوزيع المتعلقة بالصندوق، بينما يتحمل الصندو
دوق. المصتتتاريف والرستتتوم وأي نفقات أو التزامات أخرى تنت  عن قيام مدير الصتتتندوق بأي عمل يتعلق بإدارة الصتتتن

 وتشتمل النفقات األخرى:
 % سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق تحتسب يومياً 1.75م اإلدارة على أساس رسوم اإلدارة: تحتسب رسو .1

 على هاتحميل ويتم المضتتافة، القيمة لضتتريبة اإلدارة رستتوم تخضتتع، وويتم اقتطاعها كل ثالثة أشتتهر لمدير الصتتندوق 
 القيمة المضافة ضريبة قانون عليها ينص التي للنسب وفقا منفصل بشكل الصندوق

% ستتنويا من صتتافي قيمة أصتتول الصتتندوق تحتستتب يومياً ويتم 0.20رستتوم الحفظ: ستتيحصتتل أمين الحفظ على  .2
 لصتتندوقا على تحميلها ويتم المضتتافة، القيمة لضتتريبة اإلدارة رستتوم تخضتتع، واقتطاعها كل ثالثة أشتتهر ألمين الحفظ 

 المضافة.القيمة  ضريبة قانون عليها ينص التي للنسب وفقا منفصل بشكل
ل هذه % كحد أعلى من قيمة اشتراكه في الصندوق لمدير الصندوق. وُتحص  2.00رسوم االشتراك: يدفع المشترك  .3

 المضافة، ةالقيم لضريبة االشتراك رسوم تخضعالنسبة سواًء عند االشتراك األولي أو عند االشتراكات اإلضافية ، و
لكويتي ابيت التمويل الستتعودي  إلى ستتيدفعها المستتتثمر والتي المضتتافة القيمة ضتتريبة تشتتمل ال االشتتتراك رستتوم بأن علما

 ( اإلفصاح المالي المرفق مع هذه الشروط واألحكام. 1. أنظر ملحق )منفصل بشكل
عاب ن جميع الرستوم واألتكحد أعلى من قيمة صتافي قيمة اصتول الصتندوق، وللعلم فإ  %0.05مصتروفات إدارية:  .4

قيمة تستتتتحق لبيت التمويل الستتتعودي الكويتي ومقدمي الخدمات االخرين ال تشتتتمل ضتتتريبة ال والعموالت والمصتتتاريف التي
ليها عالمضتتافة وستتيقوم الصتتندوق بدفع الضتتريبة إلى بيت التمويل الستتعودي الكويتي بشتتكل منفصتتل وفقا للنستتب التي ينص 

 الي:ل المصاريف االدارية التعلما بانه سيتم خصم المصاريف الفعلية فقط،  تشم نظام ضريبة القيمة المضافة
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  مصتتتاريف نشتتتر التقارير الستتتنوية للصتتتندوق: عن أداء الصتتتندوق وأي مصتتتاريف اخرى متعلقة بخدمات
 أشهر.اإلدارة والتشغيل تحتسب يوميا وتدفع كل ثالثة 

  الية لاير ستتتعودي تحتستتتب يوميا وتدفع في بداية الستتتنة الم 7,500الرستتتوم الرقابية: رستتتوم ستتتنوية تبلغ
 دوق .للصن

  دفعها  لاير سعودي تحتسب يوميا ويتم 5,000رسوم السوق المالية السعودية )تداول(: رسوم سنوية تبلغ
 في بداية كل سنة مالية للصندوق. 

 سومر تخضعيوما من تاريخ اإلشتراك، و 60% من قيمة الوحدات المستردة خالل 2.00رسوم اإلسترداد المبكر:  .5
سيدفعها  التيو المضافة القيمة ضريبة تشمل ال االسترداد المبكر رسوم بأن علما المضافة، مةالقي لضريبة المبكر االسترداد

 و تدفع لصالح الصندوق. منفصل بشكلالصندوق  إلى المستثمر
لاير ستتتعودي   22,500أتعاب مراجع الحستتتابات والتدقيق: ستتتيحصتتتل مراجع الحستتتابات على مبلغ مقطوع قدره  .6

 في نهاية كل ستة اشهر. سنوياً. تحتسب يوميا وتدفع
لاير ستتعودي لكل عضتتو مستتتقل من أعضتتاء مجلس اإلدارة عن  2,000مكافآت أعضتتاء مجلس اإلدارة: ستتيتم دفع  .7

فعها لاير سعودي سنويا ألعضاء المجلس المستقلين فقط، تحتسب يوميا ويتم د 28,000كل اجتماع، وبحد اقصى 
 في نهاية كل سنة مالية للصندوق.

لاير ستتتعودي ستتتنويا لكل عضتتتو من أعضتتتاء اللجنة  10,000ستتتيتم دفع مبلغ  اللجنة الشتتترعية: مكافأة أعضتتتاء  .8
 الشرعية للصندوق، تحتسب هذه الرسوم يومياً وتدفع في نهاية كل سنة مالية ألعضاء اللجنة الشرعية.

 ، وسيتمالمتعلقة بعمليات الشراء أو البيع إذا كانت ضمن استثمارات الصندوق المصاريفسوف يتحمل الصندوق كافة  .9
  االفصاح عن إجمالي قيمتها في التقارير السنوية والنصف سنوية.

( اإلفصتتتاح المالي المرفق مع هذه 1.0وتم عرض إجمالي المصتتتاريف المخصتتتومة من أصتتتول الصتتتندوق في الملحق )
  الشروط واألحكام.

 

 : والتسعير التقويم. 8

ســـيتم احتســـاب صـــافي قيمة األصـــول لكل وحدة في كل يوم تقويم إلى اقرب أربع نقاط عشـــرية باســـتخدام المعادلة  (1)
مخصومًا منه إجمالي المطلوبات وااللتزامات مقسومًا على إجمالي عدد الوحدات  ،التالية: إجمالي أصول الصندوق

تقويم  القائمة وقت التقويم، وســــــيتم تقويم األوراق المالية المدرجة في ســــــوق األوراق المالية بســــــعر إ القها، وســــــيتم
 الصــــناديق في االســــتثمارات متقوي وســــيتم العادل لتلك األدوات في يوم التقويم، ســــعر على بناء النقد أســــواق أدوات
لهذه الصناديق في موقع تداول للصناديق المدرجة في السوق السعودي إعالن  آخر حسب الوحدات قيمة على بناء

 وبالنسبة للصناديق المدرجة في أسواق دول الخليج سيتم الحصول على المعلومات عن طريق المواقع التابعة لهذه
 وســيتم الحصــول على المعلومات عن طريق موقع مدير الصــندوق الرســمي، األســواق وفي حال عدم وجودها ســيتم

 بناء العالقة في ســــوق األســــهم الســــعودي ذات المالية الورقة وتداول االكتتاب بين ما الفترة في األولي الطرح تقويم
 اســــــتثمارات من المســــــتحقة واألرباح والفوائد الصــــــندوق حســــــاب في النقد إلى باإلضــــــافة وذلك الطرح، ســــــعر على

 المختلفة الصندوق
ن تلك ن أي مال يكو من كل أسبوع في نهاية يوم التعامل، وعندما االثنين و األربعاء يتم تقويم اصول الصندوق أيام  (2)

 يوم العمل التالي.بنهاية االيام يوم عمل فإن التقويم سيكون 
يومي عمل من الموعد النهائي ليوم  زبما ال يتجاو تقويم الصندوق بشكل مؤقت  بتأخيرقد يقوم مدير الصندوق  (3)

يل التقويم، اذا قرر مدير الصندوق بشكل معقول عدم إمكانية تقويم جزء كبير من أصول الصندوق بشكل يمكن التعو 
ويتم   عليه بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الظروف التي يقفل فيها السوق الرئيسي في وقت التقويم.

تحديد سعر الوحدة بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق المذكورة في الفقرة السابقة على عدد الوحدات القائمة، 
 وسيكون سعر التنفيذ لالشتراك أو االسترداد على ذلك السعر.
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ســـــــــــــيتم اإلعالن عن صـــــــــــــافي قيمة األصـــــــــــــول على موقع تداول والموقع االلكتروني الخا  بمدير الصـــــــــــــندوق   (4)

 www.skfh.com.sa.في يوم العمل التالي لكل يوم تقويم 

  التعامالت .9

 واالسترداد االشتراك طلبات شأن في الصندوق مدير مسؤوليات (أ)

 .سبوعأيتم بيع وحدات صندوق اإلستثمار واستردادها خالل أيام التعامل األثنين و األربعاء من كل 

 
 الوحدات لمالك االسترداد عوائد ودفع االسترداد طلب تسلم بين زمنية فترة أقصى (ب)

ات في طلب سيتم تحويل مبلغ اإلسترداد عن طريق حوالة بنكية إلى الحساب المصرفي المحدد من قبل مالك الوحد

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

  
 الصندوق وحدات في التعامل على قيود أي   (ت)

 تلبية أي طلب استرداد حتى يوم التعامل التالي. يحق لمدير الصندوق

 
ل التي الحاالت (ث)  . الحاالت تلك في المتبعة واإلجراءات يعلق، أو الوحدات في التعامل معها يؤجَّ

% 10وم تعامل والمطلوب تلبيتها في نهاية أي يإذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات اإلسترداد لمالكي الوحدات  .1

طلبات أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق. وفي هذه الحالة يجوز لمدير الصندوق أن يقوم بتنفيذ ال

% من صافي قيمة أصول 10على أساس نسبة وتناسب بحيث ال يتجاوز إجمالي اإلستردادات حد ال 

  الصندوق.
اصول اخرى  سوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل باألوراق المالية أو بأيفي حال توقفت التعامالت في ال .2

ترداد من أصول الصندوق، سواء بصورة عامة أو فيما يتعلق بأصول الصندوق اإلستثماري فأن طلبات اإلس

 ستأجل إلى يوم التقويم التالي.

 
ل التي االسترداد طلبات اختيار بمقتضاها يجري التي اإلجراءات (ج)  ستؤجَّ

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

 الجديدة في يوم التقويم التالي. 

 املة للعملية.بعد إتمام عملية اإلشتراك أو اإلسترداد، يتسلم المستثمر تأكيداً يحتوي على التفاصيل الك
 

 آخرين مستثمرين إلى الوحدات ملكية لنقل المنظمة األحكام (ح)

 ال ( كالوفاة جداً  محدودة حاالت في إال آخرين، مستثمرين إلى الصندوق وحدات ملكية بنقل الصندوق يقوم لن
 تحاال أي أو صالحية ذات تنظيمية جهة من أمر أو قضائي أمر بحسب ذلك طلب حال في أو )هللا قدر

 .الصندوق مدير موافقة حسب وذلك المعنية والقوانين األنظمة مع تتعارض ال أخرى

 
 الصندوق في الصندوق مدير استثمار (خ)

ق من حين يحق لمدير الصندوق وأي من تابعيه والصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق اإلستثمار في الصندو

ندوق األخرين في الصآلخر حسب تقديرهم. وينطبق على اشتراك مدير الصندوق ما ينطبق على مالك الوحدات 

 .، وإن وجدت مثل هذه اإلشتراكات، سوف يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عنها في نهاية السنة المالية

 
 . تعامل يوم أي   في واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائية والمواعيد المحدد التاريخ (د)

يجب أن ، و  األثنين و األربعاء من كل أسبوعيتم بيع وحدات صندوق اإلستثمار واستردادها خالل أيام التعامل 

ن ظهر أي يستلم مدير الصندوق طلب اإلشتراك مع كامل المبلغ أو طلب اإلسترداد قبل الساعة الثانية عشرة م

 يوم تعامل. 
 

 استردادها أو الوحدات في باالشتراك الخاصة الطلبات تقديم إجراءات (ذ)

وم العمل الذي ينقطة التقويم المعنية الساعة الثانية عشر من  ظهر  يتم تنفيذ طلبات اإلشتراك و اإلسترداد قبل

لذي تم اإلشتراك اأو كامل المبلغ  أو اإلسترداد يسبق يوم التقويم في يوم التعامل وفي حالة استالم طلب اإلشتراك

 تقويم التالي.به بعد انتهاء المهلة المذكورة، فسوف يتم التعامل معه  كطلب اإلشتراك أو اإلسترداد في يوم ال

http://www.skfh.com.sa/
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ة النموذج يجب على طالب اإلشتراك في الصندوق أو طالب اإلسترداد أن يكمل اإلجراءات الالزمة عن طريق تعبئ

ن الفقرة ( م2حده مع تقديمها بالوقت المناسب حسب ما هو مذكور في الفقرة الفرعية )الخاص بكل عملية على 

يحتفظ (. يتحمل مدير الصندوق مسئولية تطبيق إجراءات مكافحة غسل األموال وإجراءات "اعرف عميلك" و25)

راء شك بطلب بحقه المطلق في طلب المزيد مما يثبت هوية المشترك أو الشخص أو الكيان الذي يقوم المشتر

ندوق سيتم تأجيل الوحدات نيابة عنه و/أو مصدر األموال. وبانتظار تقديم التأكيد أو الدليل المطلوب من مدير الص

 تخصيص الوحدات.
 

ي توجيهات يحق لمدير الصندوق وفقاً لتقديره المبنى على تقارير مكافحة غسل االموال ومكافحة االرهاب أو أ

ن دخل رفض أي اشتراك للوحدات وفي تلك الحالة سيتم إعادة مبلغ اإلشتراك بدومن جهات تنظيمية حكومية ب

 مكتسب أو رسوم مختصمة في غضون ثالثة أيام عمل من تاريخ الرفض. ويحتفظ مدير الصندوق بحق تقاسم

جراءات لية وإالمعلومات ذات الصلة بالمستثمرين مع اإلداري وأمين الحفظ ألغراض تلبية إجراءات الرقابة الداخ

 مكافحة غسل األموال. 
 
 . استردادها أو نقلها أو فيها االشتراك الوحدات مالك على يجب التي الوحدات قيمة أو لعدد األدنى الحد  (ر)

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

لحد األدنى يقلل من استثمارات مالك الوحدات في الصندوق بمبلغ أقل من احالة وجود طلب استرداد من شأنه أن 

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

 
 قيمة صافيل أدنى كحد يعادلها ما أو سعودي لاير ماليين 10 متطلب استيفاء لضمان الالزمة التصحيحية اإلجراءات (ز)

 . الصندوق أصول

صادرة من الهيئة يتبع مدير الصندوق االجراءات المتطلبات الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم ال

قيمة أصول  فيما يتعلق بالحد األدنى المطلوب استيفاؤة من صافي قيمة أصول الصندوق. وفي حال  قل صافي

 الصندوق باتخاذ االجراءات التالية: مليون لاير سعودي سيقوم مدير 10الصندوق عن 

 ابالغ مجلس إدارة الصندوق. 

  أشهر. 6متابعة اداء الصندوق ومستوى أصولة بشكل متواصل لمدة 

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

 ومات.الرابعة من مذكرة المعلالجراءات النهاء المذكورة في الفقرة الفرعية )و( من الفقرة 

اء مدراء تم اعف 2017فبراير  1الموافق  1438جمادى األول  4علما بانه حسب تعميم الهيئة الصادر في 

 .2018ديسمبر  31الصناديق من هذا المتطلب حتى تاريخ 

 التوزيع سياسة 10

هر سبتمبر توزيع االرباح مرة واحدة على االقل سنوياً وتاريخ االستحقاق هو أول يوم عمل من شسيقوم الصندوق ب
ستحقاق، من لجميع مالك الوحدات المسجلين في ذلك اليوم، ويتم توزيع األرباح خالل عشرة أيام عمل من تاريخ اال

ها وزعة للشركات التي يستثمر بخالل توزيع عائد سنوي يقرره مدير الصندوق بناء على متوسط االرباح الم
أس مالية يحق للصندوق توزيع أرباح ر والصندوق. األرباح التي يتم توزيعها تكون بشكل رئيسي أرباح من الدخل 

لمستثمرين ل، وال يوجد حد أدنى أو أعلى للتوزيعات النقدية كذلك للمحافظة على مستوى معين من توزيعات األرباح
ندوق خالل ر المتوقعة من عدم استالم أي أرباح من جميع الشركات التي يستثمر بها الص. وفي الحالة غيبالصندوق

نت أرباحاً من السنة المالية فقد ال يقوم الصندوق بتوزيع أرباح للمستثمرين في الصندوق خالل تلك السنة سواًء كا
 الدخل أو رأس مالية
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 الوحدات مالكي إلى التقارير تقديم .11

 

 والسنوية األولية المالية الفترات ذلك في بما المالية، بالتقارير المتعلقة المعلومات

 والتقارير )راجعةالم السنوية المالية القوائم ذلك في بما( السنوية التقارير بإعداد الصندوق مدير يقوم سوف 
 تعديل وأي تثماراالس صناديق الئحة من(  5)  رقم الملحق لمتطلبات وفقا األولية والتقارير الموجزة السنوية

 .مقابل أي دون الطلب عند بها الوحدات مالكي تزويد يتم وسوف عليها،
  لوحدات اويمكن لمالكي  -على األقل  -يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية غير مدققة بصفة نصف سنوية

 يوماً تقويمياً من نهاية الفترة. 35الحصول عليها خالل 

   ياً من نهاية يوماً تقويم 70كما سيقوم مدير الصندوق بإصدار قوائم مالية مدققة بنهاية كل سنة ميالدية خالل
، كما هملبطالسنة المالية للصندوق، تتوفر بمقر مدير الصندوق ومتاحة لمالكي الوحدات بدون رسوم بناًء على 

 مالية المدققة.سيتم تزويد هيئة السوق المالية بنسخة من تلك القوائم ال

 يلخص  )البيان في شأنها المعد السنة خالل الوحدات تملك شخص أي ذلك في بما( الوحدات  لمالك سنوي بيان 
 أن ويجب المالية، السنة نهاية منن يوما 30 خالل المالية السنة مدار على العام وحدات الصندوق في صفقاته
 مالك من واالتعاب المخصومة والمصاريف الخدمات مقابلوإجمالي  الموزعة األرباح البيان هذا يحتوي

 قيود تمخالفا لجميع تفاصيل إلى المعلومات، باالضافة ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في والواردة الوحدات
 .مذكرة المعلومات أو الصندوق وأحكام شروط في أو الالئحة هذه في عليها المنصوص االستثمار

  يوماً  30لمالكي الوحدات عن طريق البريد االلكتروني أو البريد العادي في غضون سيتم إرسال تقرير دوري
 :من نهاية كل ربع سنة، يوضح التقرير التالي

 صافي قيمة أصول وحدات الصندوق. -

 عدد وحدات الصندوق التي يملكها مالك الوحدات وصافي قيمتها. -

لمالكي  عات مدفوعة الحقة ألخر تقرير تم تقديمةسجل بصفقات كل مالك وحدات على حده، بما في ذلك أي توزي -
 الوحدات. 

 
 الصندوق مدير ها يعد التي الصندوق تقارير إتاحة ووسائل أماكن عن معلومات

 ل:من خال التقاريريستطيع مالكي الوحدات اإلستثمارية و المستثمرين المحتملين الحصول على نسخ من هذه 
 www.Tadawul.com.saموقع شركة السوق المالية "تداول" : 
 www.SKFH.com.saموقع بيت التمويل السعودي الكويتي: 

 
 . السنوية المالية بالقوائم الوحدات مالكي تزويد وسائل عن معلومات

 ل:المستثمرين المحتملين الحصول على نسخ من هذه القوائم من خاليستطيع مالكي الوحدات اإلستثمارية و 
 www.Tadawul.com.saموقع شركة السوق المالية "تداول" : 
 www.SKFH.com.saموقع بيت التمويل السعودي الكويتي: 

 .2014ديسمبر  31علماً بأن أول قوائم مالية قد صدرت للفترة من تاريخ بداية نشاط الصندوق إلى 
 

 الوحدات مالكي . سجل12

 أي لحصو عند مستمر بشكل وتحديثه المطلوبة بالمعلومات الوحدات بمالكي سجل بإعداد الصندوق مدير سيقوم
 عند انامج الوحدات مالكي لسجل ملخص إتاحة سيتم كما المملكة في وحفظه الالئحة حسب المعلومات في تغييرات

 .فقط المعني الوحدات بمالك المرتبطة المعلومات جميع فيه يظهر الطلب
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 الوحدات مالكي . اجتماع13

 

 . الوحدات لمالكي اجتماع عقد إلى فيها يُدعى التي الظروف

 الوحدات لمالكي اجتماع لعقد الدعوة منه، مبادرة على بناءً  الصندوق، لمدير يجوز. 

 ظالحف أمين من كتاي طلب تسلم من أيام 10 خالل الوحدات مالكي الجتماع الصندوق مدير يدعو. 

 مالكي من أكثر أو مالك من كتاي طلب تسلم من أيام 10 خالل الوحدات مالكي الجتماع الصندوق مدير يدعو 
 .الصندوق وحدات قيمة من األقل على % 25 منفردين أو مجتمعين يملكون الذين الوحدات

 
 الوحدات لمالكي اجتماع عقد إلى الدعوة إجراءات

 وعلى هب الخاص االلكتروني الموقع على الدعوة إعالن خالل من الوحدات مالكي الجتماع الصندوق مدير يدعو 
 لكيما لجميع خطي إخطار إرسال خالل ومن ،"تداول" السعودية المالية بالسوق  الخاص االكتروني الموقع

 .الجتماعا انعقاد تاريخ من يوماً  21 عن تزيد وال أيام 10 عن تقل ال مهلة إعطاء مع الحفظ وأمين الوحدات
 يتعين كما ، المقترح األعمال وجدول ووقته ومكانه االجتماع انعقاد تاريخ واالخطار االعالن يحدد أن ويتعين

 من سخهن تقديم  اجتماع بإي يتعلق فيما الوحدات مالكي الى االخطار ارسال وقت نفس في الصندوق مدير على

 .المالية السوق هيئة الى على االخطار هذا

 من خطي طلب استالم من أيام 10 ضونغ في الوحدات لمالكي اجتماع لعقد الدعوة الصندوق مدير على يتعين 
 حداتو من األقل على % 25 مجتمعين يمتلكون الذين أو منفرداً  يمتلك الذي أكثر، أو الوحدات مالكي أحد

 .الصندوق

 25 مجتمعين يمتلكون الذين الوحدات مالكي عدد من الوحدات لمالكي اجتماع لعقد الالزم النصاب يتكون % 
 .الصندوق وحدات قيمة من األقل على

 من انث الجتماع الصندوق مدير يدعو أعاله، السابقة الفقرة في الواردة النصاب بشروط الوفاء عدم حال في 
 ومن "اولتد" السعودية المالية بالسوق االلكتروني الخاص الموقع وعلى االلكتروني موقعه على االعالن خالل
 خيتار من أيام 5 عن تقل ال مهلة إعطاء مع ظالحف وأمين الوحدات مالكي لجميع خطي إخطار إرسال خالل
 من عدد يأ يمتلكون الذين الوحدات مالكي من عدد أي يشكل ي،نالثا االجتماع وخالل .ينالثا االجتماع انعقاد

 .قانونياً  نصاباً  ممثلين، خالل من أو شخصية بصفة الحاضرين الوحدات،

 الوحدات مالكي اجتماع في لتمثيله وكيل تعيين وحدات مالك لكل يحق. 

 

 الوحدات مالكي اجتماعات في التصويب وحقوق الوحدات مالكي تصويت طريقة 

 ئلوسا عبر االجتماعات خالل من القرارات على والتصوي ومداوالتها الوحدات مالكي اجتماعات عقد يجوز 
 .المالية السوق هيئة تحددها أو الصندوق مدير يحددها التي للشروط قاوف تقنية

 50  من ثرأك ملكيتهم نسبة تمثل الذين الوحدات مالكي موافقة أخذ يجب المقترحة األساسية التغييرات حال في %

 مأ وكالة أم شخصياً  حضورهم أكان سواءً  الوحدات مالكي اجتماع في مالكها الحاضر الوحدات مجموع من
 .الحديثة التقنية وسائل بواسطة

 الوحدات مالكي اجتماع في واحداً  صوتاً  الوحدات مالك يمتلكها وحدة كل مثلت. 

 الوحدات مالكي حقوق 14. 

 بلمقا بدون العربية باللغة المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من حديثة نسخة على الحصول. 

 وصافي يمتلكها التي الوحدات وعدد الصندوق، وحدات أصول قيمة صافي يتضمن تقرير على الحصول 
 .صفقة كل من يوم 15 خالليقدم  الصفقات بجميع وسجل قيمتها،

 طلبها عند مقابل بدون للصندوق المراجعة المالية القوائم على الحصول. 

 سريانه لقب التغيير بهذا ملخص وإرسال المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في تغيير االشعار بإي 
 .االستثمار صناديق الئحة في المحددة والمدة التغيير لنوع وفقا

 الصندوق إدارة مجلس في تغير االشعاربإي. 
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 واألتعاب الرسوم تظهر سنويا المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من محدثة نسخة على الحصول 
 طلبها. عند الصندوق أداء ومعلومات الفعلية

 قويميا،ت يوما 21 عن تقل ال بمدة االنهاء قبل االستثمار صندوق بإنهاء الصندوق مدير برغبة االشعار 
 واالحكام و مذكرة المعلومات. الشروط عليها تنص التي األحداث بخالف

  لذلك المحددة األوقات في اداالسترد إيداع مبالغ. 

 الصندوق مدير من طلبها عن الشكاوى بمعالجة االجراءات الخاصة  على الحصول. 

 الوحدات مالكي . مسؤولية15

 ة والنسخ اإلطالع على الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسي

 المحدثة منها وفهمها وقبولها.

 المخاطر المتعلقة بالصندوق وادراك درجة مالئمتة لها. فهم وقبول 

  ثماره في الخسائر الناتجة عن استوالتزامات الصندوق فيما عدا  ديونمالك الوحدات اليكون مسؤوال عن

 .الصندوق وفي حدود ما يملك

  نات االتصال وبيافي حال عدم قيام مالكي الوحدات بتزويد مدير الصندوق بالعنوان البريدي/أو االلكتروني

ية ناشئة الصحيحة , فبموجب هذا يوافق مالكوا الوحدات على تجنيب مدير الصندوق واعفائة من أي مسؤول

علومات بشكل مباشر او غير مباشر عن عدم تزويد مالك الوحدات بكشف الحسابات او االشعارات او اي م

  .اخرى تتعلق باالستثمار

 الوحدات . خصائص16

 ويكون .حدةوا فئة من جميعها تكون القيمة متساوية الوحدات من محدود غير عدداً  ُيصدر أن ندوقالص لمدير يجوز

 .القيمة متساوية شكل وحدات على الصندوق في االشتراك

 الصندوق وأحكام شروط في التغييرات. 17

 االستثمار صناديق الئحة بموجب المحددة واإلشعارات والموافقات الصندوق وأحكام شروط لتغيير المنظمة األحكام )أ

 وااشعارات توالموافقا العامة االستثمار صناديق وأحكام شروط لتغيير المنظمة األحكام لجميع الصندوق هذا يخضع

 .عليها تعديل وأي صناديق االستثمار الئحة بموجب المحددة

 الصندوق وأحكام شروط في تغييرات أي عن لإلشعار ستُتبع التي اإلجراءات  )ب

 ستثماراال صناديق الئحة بموجب المحددة واإلشعارات والموافقات الصندوق وأحكام شروط لتغيير المنظمة األحكام 1.

 وأحكام روطش على تغيير أي إجراء عند عليها تعديل وأي االستثمار صناديق الئحة بمتطلبات الصندوق مدير يلتزم

 التغيير التالية : أنواع بحسب الصندوق

 :األساسية التغييرات

 قصندو قرار خالل من المقترح األساسي التغيير على الصندوق في الوحدات مالكي موافقة على الحصول
 ستردادا الصندوق وحدات لمالكي ويحق .ترحةمقال التغييرات على الهيئة موافقة على الحصول ثم ومن عادي،

 .)وجدت إن( استرداد رسوم أي فرض دون أساسي تغيير أي سريان قبل وحداتهم
 

 :المهمة التغييرات

 قبل يوماً  21 عن تقل ال بفترة وذلك مقترحة، تغييرات بأي كتابياً  الصندوق في الوحدات ومالكي الهيئة إشعار
 دون أساسي تغيير أي سريان قبل وحداتهم استرداد الصندوق وحدات لمالكي ويحق التغيير لسريان المحدد اليوم

 .)وجدت إن( استرداد رسوم أي فرض

 
 :اإلشعار واجبة التغييرات

 .لتغييرا سريان من أيام 8 قبل وذلك ،االشعار واجبة تغييرات يإب كتابياً  الوحدات ومالكي الهيئة إشعار
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 :الصندوق وأحكام شروط في تغيير أي عن لإلشعار المتبعة اإلجراءات. 2

 والموقع للشركة االلكتروني الموقع في األساسية التغييرات تفاصيل عن واالفصاح الوحدات مالكي إشعار 
 .التغيير سريان منايام  10قبل   وذلك للسوق االلكتروني

 قبل   وذلك وقللس االلكتروني والموقع للشركة االلكتروني الموقع في المهمة التغييرات تفاصيل عن االفصاح

 .التغيير سريان منايام  10

 للسوق ونيااللكتر والموقع للشركة االلكتروني الموقع في االشعار واجبة التغييرات تفاصيل عن االفصاح 
 .التغيير سريان منايام  8قبل   وذلك

 حسب بالصندوقالخاصة   السنوية التقارير في الصندوق وأحكام شروط في التغييرات جميع عن االفصاح 
 .االستثمار صناديق الئحة متطلبات

 االستثمار صندوق إنهاء. 18

ندوق، أو إذا رأى مدير الصندوق أن قيمة أصول الصندوق الذي يتولى إدارته ال تكفي لتبرير استمرار تشغيل الص
يمية أخرى ال تخدم مصلحة مالكي الوحدات، أو إذا رأى أن تغّير القوانين أو األنظمة أو ظروف اقتصادية أو إقل

مالية، و بعد وافقة مجلس إدارة الصندوق وهيئة السوق اليعتبر سبباً كافياً  إلنهاء الصندوق، فبعد الحصول على م
اء الصندوق. يوماً تقويمياً فإنه يجوز له المباشرة في  إنه 21إشعار المستثمرين بموجب إشعار كتابي مسبق مدته 

من  ويتم في هذه الحالة  تصفية أصول الصندوق وتسديد ما عليه من مطلوبات ، ومن ثم يتم توزيع ما يتبقى
ن تاريخ يوماً تقويمياً م 21الت التصفية على المستثمرين خالل شهرين من انتهاء تلك الفترة ) فترة ال متحص

 .االشعار(، كل مستثمر بنسبة ما يملكه من وحدات إلى إجمالي الوحدات

 الصندوق مدير. 19

 . ومسؤولياته وواجباته الصندوق مدير مهام  )أ

  سارية بالمملكة التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والتعليمات الاإللتزام بجميع األنظمة والوائح

ة االشخاص العربية السعودية ذات العالقة بعمل الصندوق بما في ذلك متطلبات الئحة صناديق االستثمار والئح

بذل لحهم والمرخص لهم بما في ذلك واجب األمانة تجاة مالكي الوحدات والذي يتضمن العمل بما يحقق مصا

 الحرص المعقول.

 مات إدارة أصول الصندوق بما يحقق مصلحكة مالكي الوحدات وفقا لشروط الصندوق واحكامه ومذكرة المعلو

 وأداء جميع مهماتة فيما يتعلق بسجل مالكي الوحدات.

 ق وعمليات وضع اجراءات اتخاذ القرار الواجب اتباعها لتنفيذ الجوانب اإلدارية للصندوق وطرح وحدات الصندو

 .الصندوق

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

 اتة بشكل يعد مدير الصندوق مسؤوال عن االلتزام باحكام الئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤلياتة وواجب

 يق االستثمار والئحة االشخاص المرخص لهم.مباشر ام كلف بها جهة خارجية بموجب احكام الئحة صناد

  و سوء ايعد مدير الصندوق مسؤوال تجاة مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال او اهمال

 تصرف او تقصير متعمد.

 لك يعد مدير الصندوق السياسات واالجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق وتتضمن ت

 ت واالجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل سنوي على األقل.السياسا

  لبها.طيطبق مدير الصندوق برنامج المطابقة وااللتزام للصندوق ويزود الهيئة بنتائج التطبيق بناء علي 
 . الباطن من صندوق مدير تعيين في الصندوق مدير حق ) ب

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

 . استبداله أو الصندوق مدير لعزل المنظمة األحكام ) ج

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

 :االتية الحاالت وقوع حال في وذلك مناسبا تراة اخر تدبير اي اتخاذ أو الصندوق لذلك بديل
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توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون اشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة االشخاص المرخص  .1

 لهم.
 ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة او سحبة او تعليقة من قبل الهيئةالغاء  .2
 تقديم طلب الى الهيئة من مدير الصندوق اللغاء ترخيصة في ممارسة نشاط اإلدارة. .3
 ئحة التنفيذية.بالتزام النظام أو لوا-بشكل تراة الهيئة جوهريا–اذا رأت الهيئة ان مدير الصندوق قد اخل  .4
دم وجود شخص عر المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزة او استقالتة مع وفاة مدي .5

ديرها ياخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق التي 

 .مدير المحفظة
 .جوهرية أهمية ذات أنها معقولة أسس على بناء المالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .6

 من 5 عيةالفر الفقرة في ذكرها الوارد الحاالت من يإب المالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على يجب 
 .أعاله )أ( الفقرة

 كامل بشكل تعاونال الصندوق مدير على فيتعين أ للفقرة وفقا صالحياتها من أيا المالية السوق هيئة مارس حال في 
 يوما 60 الن خالل وذلك البديل الصندوق مدير إلى للمسؤوليات السلس النقل تسهيل على المساعدة أجل من

 ضروريا ذلك كان حيثما ينقل ان المعزول الصندوق مدير على ويجب .البديل الصندوق مدير تعيين من األولى
 .بالصندوق بطةالمرت العقود جميع البديل الصندوق مدير الى المحض، المالية السوق هيئة لتقدير ووفقا ومناسبا

 الحفظ أمين. 20

 . ومسؤولياته وواجباته الحفظ أمين مهام ) أ

 ك عن يعد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات وهو مسؤول كذل

 بحفظ أصول الصندوق.اتخاذ جميع االجراءات اإلدارية االزمة فيما يتعلق 
 . الباطن من حفظ أمين تعيين في الحفظ أمين حق  )ب

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

 .الخاصة مواردة من  الباطن من حفظ امين اي ومصاريف اتعاب الحفظ امين ويدفع الباطن من

 استبداله أو الحفظ أمين لعزل المنظمة األحكام ) ج

للهيئة عزل أمين الحفظ المعين من مدير الصندوق او اتخاذ اي تدابير تراة مناسبا في حال وقوع اي من الحاالت  .1

 التالية:

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

  ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ او سحبه او تعليقة من قبل الهيئة.الغاء 

 .تقديم طلب الى الهيئة من امين الحفظ اللغاء ترخيصة في ممارسة نشاط الحفظ 

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

 انها ذات اهمية جوهرية. –بناء على اسس معقولة  –ى الهيئة اي حالة اخرى تر 

 تداول -يقوم مدير الصندوق باالفصاح فورا في موقعة االلكتروني والموقع االلكتروني لشركة السوق المالية- 

 عن قيامة بتعيين امين حفظ بديل.
 :واستبداله الحفظ أمين عزل في الصندوق مدير صالحية 2.

 عزل أمين الحفظ بموجب اشعار كتابي اذا رأي بشكل معقول أن عزل امين الحفظ في  يجوز لمدير الصندوق

 .مصلحة مالكي الوحدات ويرسل مدير الصندوق فورا اشعار بذلك الى الهيئة ومالكي الوحدات

 كان حيثما ينقل ان المعزول على امين الحفظ يوما ويجب 30تعيين بديل خالل  على مدير الصندوق يجب 
المسؤوليات  جميع البديل أمين الحفظ الى المحض، المالية السوق هيئة لتقدير ووفقا ومناسبا ضروريا ذلك

 .بالصندوق  المرتبطة العقود واالصول و

 باشر ام كلف بها يعد أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا الحكام هذة االئحة سواءا أدى مسؤولياته بشكل م

 طرفا ثالثا بموجب احكام هذة االئحة او الئحة االشخاص المرخص لهم.

  ب احتيالة او خسائر الصندوق الناجمة بسبويعد أمين الحفظ مسؤوال تجاة مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن

 اهمالة أو سوء تصرفة أو تقصيرة المتعمد.
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 ويجب بديل، فظح أمين بتعيين قيامه عن اإللكتروني موقعه في فوراً  اإلفصاح الصندوق مدير على يجب 
 بديل ظفح أمين بتعيين قيامه عن للسوق اإللكتروني الموقع في اإلفصاحكذلك  العام الصندوق مدير على

 .العام للصندوق

 .القانوني . المحاسب21

 .للصندوق القانوني المحاسب اسم  )أ

 الدار لتدقيق الحسابات عبدهللا البصري وشركاه

  2195، ص، ب  11451الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

 0114630680هاتف 

  .ومسؤولياته وواجباته القانوني حاسبالم مهام  )ب

 .للصندوق القانوني المحاسب الستبدال المنظمة األحكام  )ج

 في الحاالت التالية: يقوم مدير الصندوق باستبدال المحاسب القانوني

 الصندوق مدير عن مستقال غير القانوني المحاسب اصبح اذا. 

 المهني السلوك بسوء ادعاءات وجود عند. 

 المالية السوق هيئة من بطلب . 

 المراجعة مهام دية لت الكافية برات وا المؤهالت يملك ال القانوي المحاسب أن الصندوق إدارة مجلس قرر إذا 
 .مرض بشكل

 .الصندوق . أصول22

 الصندوق حللصا فظالح أمين بواسطة محفوظة الصندوق أصول. 

 اآلخرين عمالئه أصول وعن أصوله عن الصندوق أصول فصل ظالحف أمين على يجب. 

 الصندوق لمدير يكون أن يجوز وال ،)مشاعة ملكيه( الوحدات لمالكي جماعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعد 
 مصلحة أي الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من ظالحف أمين أو ظالحف أمين أو الباطن الصندوق من مدير أو
 من الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان إذا إال األصول، يتعلق بتلك فيما مطالبة أو الصندوق أصول في

 وذلك الصندوق، لوحدات مالكا الموزع المشورة أو مقدم أو الباطن من ظالحف أمين أو ظالحف أمين أو الباطن
 في عنها وأُفصح صناديق االستثمار الئحة أحكام بموجب المطالبات بهذه مسموحا كان أو ملكيته، حدود في

 .المعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط

 

 .الوحدات مالك من إقرار. 23

 

 بالصندوق، اصة ا الرئيسة المعلومات وملخص المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط على اطالعنا/ أطلع لقد

 .فيها اشتركنا/ اشترك التي الوحدات خصائص على بالموافقة أقررنا/وأقر

 إسم العميل : 

 التوقيع     :

 التاريخ     :

معايير المحاسبة لالمحاسب القانوني مراجعة القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للصندوق وفقا يقع على عاتق 

حدد الى مدير الصندوق الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وابداء الرأي فيها وتسليمها في الوقت الم

 لنشرها وتسليم نسخة منها لهيئة السوق المالية.



 

 

20 

 

 المالي االفصاح: 1.0 ملحق

 لاير42,987,610 2015اجمال الموجودات بنهاية السنة المالية للصندوق 

 وحدة 5,196,586 2015عدد الوحدات المصدرة بنهاية السنة المالية للصندوق 

 لاير للوحدة   8.27 2015سعر الوحدة بنهاية السنة المالية للصندوق 

 الرسوموصف  نوع الرسوم
الرسوم المخصومة فعليا 

بنهاية السنة المالية للصندوق 
 ) االرقام بأالف( 2015في 

النسبة من إجمالي 
االصول في نهاية 

 السنة المالية
   من إجمالي مبلغ االشتراك% 2بحد أعلى  رسوم االشتراك 

 تحتسب% سنويًا من صافي قيمة أصول الصندوق 1.75 أتعاب إدارة  
 الصندوق لمدير أشهر ثالثة كل اقتطاعها ويتم يومياً 

 %2.11 لاير 90.8

رسوم االسترداد 
 المبكر

 االستتترداد رستتوم تخضتتعاإلشــــتراك، و تاريخ من يوما 60 خالل المســــتردة الوحدات قيمة من% 2.00

ستتيدفعها  يوالت المضتتافة القيمة ضتتريبة تشتتمل ال االستتترداد المبكر رستتوم بأن علما المضتتافة، القيمة لضتتريبة المبكر

 .الصندوق لصالح تدفع و منفصل بشكل الصندوق إلى المستثمر

 تحتسب الصندوق أصول صافي قيمة من سنويا% 0.20 أتعاب أمين الحفظ 
 أشهر ثالثة كل اقتطاعها ويتم يوميا

 %0.24 لاير10.3

 **مصروفات إدارية
سنويا  كحد أعلى من صافي قيمة أصول   0.05%

  الصندوق تحتسب يوميا ويتم اقتطاعها كل ثالثة اشهر
 %0.06 لاير25.9

إجمالي أتعاب 
أعضاء مجلس 

 اإلدارة المستقلين 

لاير  2,000لاير سعودي سنويًا * سيتم دفع 28,000
سعودي لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس اإلدارة عن 

لاير سعودي سنويا  28,000كل اجتماع، وبحد اقصى 
ألعضاء المجلس المستقلين فقط. تحتسب يوميا ويتم 

 دفعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق

 %0.06 لاير 28.0

أتعاب مراجع 
 الحسابات

لاير سعودي سنويًا * تحتسب يوميا وتدفع في   22,500
 نهاية كل ستة اشهر

 %0.05 لاير 22.5

رسوم تسجيل 
 تداول**

سعودي تحتسب يوميا ويتم دفعها في بداية  لاير 5,000
 كل سنة مالية للصندوق

 %0.01 لاير5

سعودي تحتسب يوميا ويتم دفعها في بداية  لاير  7,500 رسوم رقابية**
 كل سنة مالية للصندوق

 %0.01 لاير 7.5

  (.11*هذه المبالغ تعتبر تقديرية تستند على اتفاقيات تعاقدية وكيفية وطريقة الدفع مذكورة في البند رقم )

تعلقة سيتم خصم المصاريف الفعلية. )أمثلة للمصروفات اإلدارية على سبيل المثال وليس الحصر: المصاريف الم */**
 ة... الخ(بنشر التقارير السنوية، رسوم تسجيل تداول، رسوم رقابي

 في حالة حصول الصندوق على قرض فإن المصاريف المتعلقة بذلك القرض ستوضح في القوائم المالية للصندوق. -
 . للصندوق سابق اداءد ال يوج -

 الصندوق ليس صندوق قابض وال تنطبق عليه شروط ومصاريف الصناديق القابضة. -

 الصندوق جديد ولم يتحمل مصاريف تعامل بعد. -

 صندوق أجنبي وال تنطبق عليه الفقرة.الصندوق ليس  -
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 : المتطلبات الشرعية2ملحق 

 
 

يئة الرقابة قات بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، كما حددتها هوالصندوق أعماله في جميع األ ولايجب أن يز
 الشرعية. وقد اعتمدت هيئة الرقابة الشرعية اإلرشادات التالية: 

 

 اإلستثماربإرشادات خاصة 
 يجب أال يستثمر الصندوق في شركات تمارس أنشطة بمجال أعمال متعلقة بما يلي: 

 

 أي أنشطة أخرى ذات عالقة بالفوائد الربوية،  أوأعمال التأمين  أواألعمال المصرفية  أ .
 تصنيع وتوزيع الخمور، ب.
 تصنيع وتوزيع األسلحة، ج.
 الميسر والقمار، د.
 أوأي نشاط يتعلق بمنتجات األغذية والمشروبات غير الحالل،  أوإنتاج وتعبئة وتصنيع  هـ.
نواع من التسلية، توزيع مثل تلك األ أوبيع  أوالترفيه )شاملة السينما والموسيقى واألفالم اإلباحية وإنتاج  و.

 كالقنوات التلفزيونية ومحطات اإلذاعة(، و
 لشرعية. أي أنشطة أخرى محرمة شرعاً كما تحددها هيئة الرقابة ا ز.

 

 

. ويجب الشركات العاملة في أعمال متوافقة مع ضوابط الشريعة اإلسالمية تخضع لتحليل إضافي لميزانياتها
 في الشركات ذات النسب المالية التالية:  اإلستثمارعدم 

 

 %،33ز وايتج أوي واإجمالي الدين )ذو الفائدة( مقسوماً على معدل رسملة السوق يس  أ .
 %،49ز وايتج أوي واالمدينة مقسومة على معدل رسملة السوق يسالذمم   ب.
ز واتجي أوي واراق المالية مقسوماً على معدل رسملة السوق يسوإجمالي العائد النقدي النات  من األ ج.

33 ،% 
 % من اإليرادات. 5ز وايتج أوي وايسالجائز الدخل غير  د.

 

 

 أوشريعة ، يجوز للصندوق االحتفاظ باستثمارات قصيرة األجل مطابقة للسهمفي األ اإلستثمار إلىوباإلضافة 
وق عندما من فرص الس االستفادة أوأرصدة نقدية في حسابات ال ُتحمل بفوائد وذلك من أجل مقابلة المصروفات 

 تتواجد. 
 

 للشريعة.  المطابق اإلستثماروتقوم هيئة الرقابة الشرعية بصورة دورية بمراجعة هذه المتطلبات وتحديد آفاق 
 

 :الدخل غير الشرعي
 

سبة للدخل غير العائدات المحصلة من استثمارات الصندوق قد تتكون من مبالغ مطابقة للمتطلبات الشرعية، أما بالن

دئ الشريعة المستلم. ففي مثل هذه الحاالت، فإن مبلغ أي عائد سيتم احتسابه وفقاً لمبا أوالمشروع، المكتسب 

 المعتمدة من اللجنة الشرعية و سيتم التخلص من هذه العوائد بااللية التي تعتمدها اللجنة.
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 )للعميل(: نشرة اعرف حقوقك 3ملحق 

 

 

 

 

 لشركة بيت التمويل السعودي الكويتيالرئيس التنفيذي 

 بدر حامد العنزي 

 ومكافحة غسل األموال اإللتزاممسؤول 

 ظاهر الخالدي 

 التوقيع

 

 

 التوقيع

 

 


