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 معلومات صندوق االستثمار: .أ

 اسم صندوق االستثمار: .1

 . السعودية لألسهم الواعد بيتك صندوق 

 أهداف االستثمار وسياساته :  .2

 تنمية في" الصندوق" أهداف تتمثل حيث التوزيعات، ذات المساهمة السعودية الشركات أسهم في ويستثمر المدة، مفتوح صندوق هو هدف االستثمار:

 المطابقة السعودية لألسهم بورز أند ستاندرد مؤشرـ )ب   مقارنةً  سنوياً، االقل على واحدة مرة للمستثمرين أرباح توزيع و الطويل المدى على المال رأس

 أسهم في االستثمار خالل من وذلك (الكويتي السعودي التمويل بيت لشركة اإللكتروني الموقع في المؤشر أداء متابعة المستثمر يستطيع( للشريعة

 المتوفرة النقدية السيولة واستثمار للشركات، األولية واالصدارات األولوية حقوق أسهم و التوزيعات ذات المالية واألوراق المساهمة السعودية الشركات

 أول هو االستحقاق وتاريخ سنوياً  االقل على واحدة مرة االرباح توزيع الصندوق ينوي و. النقد اسواق وصناديق النقد اسواق أدوات في الصندوق في

 خالل من االستحقاق، تاريخ من عمل أيام عشرة خالل األرباح توزيع ،ويتم اليوم ذلك في المسجلين الوحدات مالك لجميع سبتمبر شهر من عمل يوم

 بشكل تكون توزيعها يتم التي األرباح. الصندوق بها يستثمر التي للشركات الموزعة االرباح متوسط على بناء الصندوق مدير يقرره سنوي عائد توزيع

 أو أدنى حد يوجد وال األرباح، توزيعات من معين مستوى على للمحافظة كذلك مالية رأس أرباح توزيع للصندوق يحق و الدخل من أرباح رئيسي

 خالل الصندوق بها يستثمر التي الشركات جميع من أرباح أي استالم عدم من المتوقعة غير الحالة وفي. بالصندوق للمستثمرين النقدية للتوزيعات أعلى

 .مالية رأس أو الدخل من أرباحاً  كانت سواءً  السنة تلك خالل الصندوق في للمستثمرين أرباح بتوزيع الصندوق يقوم ال فقد المالية السنة

 االستثمار: إستراتيجية

 تتلخص إستراتيجية الصندوق فيما يلي : 

 يستثمر الصندوق بالتالي :  .1

  نقدية المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية البشكل رئيسي في أسهم الشركات واألوراق المالية المدرجة في السوق السعودي ذات التوزيعات

  .الشرعيةلالستثمار التي تقررها اللجنة 
 جل األوامر في األوراق المالية المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية بما ال يتجاوز سدارات األولية من خالل مرحلة بناء االصثمار في االست

  . % من أصول الصندوق50

قد و صناديق أسواق النقد بناءاً على أعلى عائد سيتم اختيار وتفضيل استثمارات الصندوق في األسهم أو االصدارات األولية السعودية، أدوات اسواق الن

  .متوقع متوفر في ذلك الوقت الذي يقابله أقل مستوى مخاطر ممكن

سيتم تركيز االستثمارات بالتنويع عن طريق االستثمار في مجموعة مختلفة من األوراق المالية و التوزيع لألصول على قطاعات سوق األسهم  .2

و التي يتوقع لها تحقيق نمو جيد في أرباحها .الحد   (1) قطاع أو صناعة معينة وذلك حسب ما هو مذكور في الفقرةالسعودي دون التركيز على 

% والحد األدنى 100األعلى الستثمار الصندوق في أسهم الشركات و األوراق المالية المدرجة في السوق السعودي ذات أي توزيعات نقدية هي 

  .قيمة أصول الصندوق% من 10لالستثمار في األسهم 

  بعملة  جرة من جهات سعودية وخليجية  والتي تخضع إلشراف البنوك المركزية في السعودية ودول الخليدواق  النقد، المصأسأدوات 

ق، ندوالصب رؤية مدير حسثمارات بأي من العملتين تاالسيث من الممكن أن يتم تركيز كامل ( حالدوالر األمريكي) أو (عوديالساللاير )

الصادر عن وكالة موديز و (A)  يتم اختيار تلك الجهات المصدرة ألدوات أسواق النقد بناء على التصنيف االئتماني بحد أدنى فئةوس

  .للتصنيف االئتماني

  وحدات صناديق اسواق النقد المدارة من قبل مدير الصندوق أو أي مدير أخر مرخصة من الهيئة أو أي جهة مماثله في إحدى دول

، والمطروحة طرحا عاما و المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية والتي تقوم بشكل رئيسي باالستثمار في عقود تمويل التجارة و جالخلي

استثمارات الصندوق في صندوق واحد أو أكثر بناء على رؤية  حيث من الممكن أن تتركز كامل نسبة (باللاير او الدوالر)المرابحات، 

 . مدير الصندوق

األسواق يعتمد مدير الصندوق على دراسات وتوصيات فريق المحللين الخاص به في اتخاذ قراراته االستثمارية والقيام بتقييم األوضاع االقتصادية و .3

توى عال المالية إضافة إلى تقييم الشركات بشكل منفرد من خالل خصم التدفقات النقدية و تحليل التوزيع النسبي، وذلك بهدف إدارة الصندوق بمس

  .من الفاعلية والمهنية
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 .تحت بند استراتيجية االستثمار( 2) والنقطة رقم (1) لن يقوم الصندوق باالستثمار في اوراق مالية غير التي تم ذكرها سابقا بالنقطة رقم .4

  :ستتم هيكلة الصندوق وتوزيع استثماراته في النقد، صناديق وأدوات أسواق النقد كالتالي .5

  من قيمة أصول الصندوق وال يوجد حد أدنى، وسيتم تحديد هذه النسبة بناء على سبيل المثال وليس الحصر40للنقد هو الحد األعلى %:  

  .الوقت مدير الصندوق االستثمارية في ذلكرؤية  -

  .لمقابلة طلبات استرداد العمالء -

   من قيمة أصول الصندوق وال 90هو  جودول الخليعودية السواق النقد بكافة انواعها في أسثمار في أدوات لالستالحد األعلى %

يوجد حد أدنى، حيث من الممكن أن يتم تركيز كافة نسبة االستثمار في دولة معينة بناء على رؤية مدير الصندوق بحيث ال تزيد نسبة 

  .% من صافي قيمة أصول الصندوق15استثمارات الصندوق لدى أي طرف نظير على نسبة 

 قيمة أصول الصندوق وال  % من90هو   جثمار في صناديق أسواق النقد بكافة انواعها في السعودية ودول الخليالحد األعلى لالست

% في دولة معينة أو صندوق معين بناء على رؤية 90يوجد حد أدنى، حيث من الممكن أن يتم تركيز كامل نسبة استثمار الصناديق ال 

لبي في ادائها, يحق لمدير سثمر بها النخفاض حال تعرض األسواق المالية المست فييادية واالعتمدير الصندوق. وفي الظروف غير 

  نقد.ال% من صافي قيمة أصولة في صناديق مرابحة أو أسواق 100الصندوق استثمار ماقد تصل نسبتة الى 

  المالية لكل ربع سنة، وفي حال عدم و ستتم دراسة توافق الشركات السعودية المساهمة مع معايير اللجنة الشرعية بعد إعالن القوائم

يوم عمل من تاريخ الدراسة  14تقيد أي من الشركات المملوكة في الصندوق لمعايير اللجنة الشرعية فسيتم بيعها في مدة ال تتجاوز 

  .وسيتم اتباع تعليمات اللجنة الشرعية للصندوق في تطهير االستثمار او التخلص منه

% من قيمة صافي قيمة أصول الصندوق وذلك لتغطية طلبات االسترداد، وينبغي أن يتم  10ض اي مبالغ تزيد على ال يجوز للصندوق ان يقتر .6

  .مثل هذا التمويل عن طريق البنوك وفقا لمعايير اللجنة الشرعية وعلى اال تزيد مدته عن سنة واحدة

عودي ذات أي توزيعات نقدية المتفقة مع الضوابط الشرعية لالستثمار، السوق السق المالية المدرجة في ركات و األورامر الصندوق في أسهم الشثيست .7

   . باإلضافة إلى أدوات أسواق النقد المصدرة في السعودية أو الخلي

% من صافي قيمة صندوق 10% من صافي قيمة أصوله أو بأكثر من 10ال يجوز للصندوق تملك وحدات صندوق استثمار اخر بأكثر من  .8

من الفقرة  5تثمار األخر "المستثمر به" في جميع األوقات. وسيكون توزيع استثمارات الصندوق والحدود المسموح بها لالستثمار في الفقرة الفرعية االس

   .9الرئيسية رقم 

 لن يقوم الصندوق في االستثمار بمشتقات اوراق مالية.  .9

 سياسة توزيع األرباح: .3

  قل سنويأ.تثمرين مرة واحدة على األرأس المال وتوزيع أرباح للمس تتمثل سياسة الصندوق في تنمية 

 .عند الطلب وبدون مقابل متاحة قارير الصندوقت

  



  9201التقرير السنوي        السعودية لألسهم الواعد بيتك صندوق

ة | 5 ح ف ص  

 أداء الصندوق: .ب

 .2014 نوفمبرحيث تم إطالق الصندوق في  سنوات 3 اخر بنهاية(  السعودي باللاير)  الصندوق بيانات .1

 2019 2018 2017 الفترة

 14,517,272.51 15,442,731 13,019,301 صافي قيمة األصول 

 7.45 7.17 6.80 صافي قيمة األصول لكل وحدة

 8.28 7.89 7.13 أعلى سعر وحدة 

 7.01 6.79 6.70 أقل سعر وحدة

 ,6921,949 2,153,151 1,913,669 عدد الوحدات 

 584,977.89 535,222.48 0 األرباح الموزعة

 %2.74 %3.00 %2.69 إجمالي نسبة الرسوم والمصروفات

 

 الل الفترة الماضية ومنذ اإلنشاءأداء الصندوق خ .2

 منذ اإلنشاء سنوات 3 سنة األداء

 %11.75- 13.55% %8.13 *صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية

 %9.63- 10.59% %7.56 المؤشر االسترشادي

  األرباح توزيعات بإضافة معّدل* 

 . 9201تفاصيل الرسوم والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق خالل العام  .3

 النسبة  الرسوم والمصروفات واألتعاب

 %0.06 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

 %0.00 أتعاب اللجنة الشرعية

 %0.15 أتعاب مراجع الحسابات

 %1.82 أتعاب إدارة

 %0.36 أتعاب أمين الحفظ

 %0.09 إداريةمصروفات 

 %0.14 مصروفات المؤشر االسترشادي

 %0.13 ضريبة القيمة المضافة
 

 تغييرات جوهرية خالل الفترة : .4

 مؤشر" اإلسترشادي المؤشر سجل كما ، 2019 عام من األول الربع خالل %8.72 بنسبة إرتفاًعا السعودية لألسهم الواعد بيتك صندوق سجل 

 .الفترة لنفس 13.95 % بنسبة إرتفاًعا "للشريعة المطابقة السعوديةلألسهم  بورز أند ستاندرد

  نقطة. 8,819.44عند مستوى  %12.86على ارتفاع بنسبة  2019أنهى مؤشر السوق السعودي تعامالت الربع األول من 

 المعمر ألنظمة المعلومات. شهد السوق السعودي خالل الربع األول إدراج صندوق الخبير ريت العقاري المتداول كما تم إدراج شركة 
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  كما سجل المؤشر االسترشادي "مؤشر ستاندرد اند  2019خالل الربع الثاني من %1.45سجل صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية ارتفاًعا بنسبة

 لنفس الفترة. %1.23بورز لألسهم السعودية المطابقة للشريعة اإلسالمية" ارتفاُعا بنسبة 

  نقطة. 8,821.76على ارتفاع عند مستوى  2019تعامالت الربع الثاني من أنهى السوق السعودي 

  الربع الثاني إدراج شركة مهارة للموارد البشرية كما تم إدراج شركة المراكز العربيةشهد السوق السعودي خالل. 

 مؤشر" اإلسترشادي المؤشر سجل كما ، 2019 عام من ثالثال الربع خالل %3.90 بنسبة انخفاضا السعودية لألسهم الواعد بيتك صندوق سجل 

 .الفترة لنفس%6.20 بنسبة نخفاضاإ "للشريعة المطابقة لألسهم السعودية بورز أند ستاندرد

  نقطة. 8,091.79على انخفاض عند مستوى  2019أنهى مؤشر السوق السعودي تعامالت الربع الثالث من 

  عطاء التعليمية.شهد السوق السعودي خالل الربع الثالث ادراج شركة 

 مؤشر" اإلسترشادي المؤشر سجل كما ، 2019 عام من رابعال الربع خالل %1.96بنسبة ارتفاًعا السعودية لألسهم الواعد بيتك صندوق سجل 

 .الفترة لنفس %3.38 بنسبة ارتفاًعا  "للشريعة المطابقة لألسهم السعودية بورز أند ستاندرد

  نقطة. 8,389.23على ارتفاع عند مستوى  2019الربع الرابع من أنهى مؤشر السوق السعودي تعامالت 

  ادراج شركة الزيت العربية )ارامكو(. 2019شهد السوق السعودي خالل الربع الرابع من 

 

 ممارسات التصويت السنوية: .5

تاريخ الجمعية  المصدر
 العمومية

 القرار بنود التصويت

 مهامها على والموافقة م2022-01-25 بتاريخ تنتهي سنوات ثالثة ولمدة م2019-01-26 تاريخ من تبدأ والتي الجديدة للدورة المراجعة لجنة تشكيل على التصويت 27/01/2019 التموين

-(مستقل اإلدارة مجلس عضو) المديهيم إبراهيم رائد -1-(: المراجعة لجنة وميثاق الذاتية السيرة- مرفق) أسماؤهم التالية للمرشحين أعضائها، ومكافآت عملها وضوابط

 (.اإلدارة مجلس خارج من مستقل عضو) إخوان حسن علي محمد -3-(مستقل اإلدارة مجلس عضو) الجابري شكيب حسن -2

 موافقة

( مليون لاير ، رأس المال 500الزيادة )رأس المال قبل  -: -التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية )وفقا لما هو موضح أدناه( . 1البنود:  18/03/2019 الدريس

تهدف الشركة من رفع رأس  -( مليون .60( مليون سهم ، عدد األسهم بعد الزيادة )50عدد األسهم قبل الزيادة ) -(. %20( مليون لاير ، نسبة الزيادة )600بعد الزيادة )

ستكون هذه الزيادة عن طريق  -( سهم مملوكة .5( سهم لكل )1ادة رأس المال عن طريق منح )ستكون زي -المال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية .

( 29.051.761حساب األرباح المبقاة بمبلغ ) -م كما يلي :31/12/2018( مليون لاير من حساب األرباح المبقاة واالحتياطي النظامي حسب الفترة المنتهية في 100رسملة )

ستكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين  -( .%70.95( لاير بنسبة )70.948.239حساب االحتياطي النظامي بمبلغ ) -(. %29.05لاير بنسبة )

اع في نهاية ثاني يوم مركز اإليد لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديد موعدها الحقا والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى
في حالة وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة األسهم وتباع بسعر السوق ثم توزيع قيمتها على حملة  -تداول يلي تاريخ االستحقاق . 

 . سهم المستحقة لكل مساهم( يوماً من تاريخ تحديد األ30األسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خالل مدة ال تتجاوز )

 ..م31/12/2018 في المنتهية المالية السنة عن الخارجي الحسابات مراجع تقرير على التصويت. 2

 .م31/12/2018 في المنتهية المالية للسنة المالية القوائم على التصويت .3

 ..م31/12/2018 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت .4

 موافقة

 البنود: 3/04/2019 الراجحي

 م2018 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت. 1

 م2018 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن المالية القوائم على التصويت.2

 م2018 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن الحسابات مراجعي تقرير على التصويت.3

 م2018 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت.4

 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة من األول النصف عن المساهمين على أرباح من توزيعه تم بما م15/07/2018 بتاريخ اإلدارة مجلس قرار على التصويت.5

 .(مرفق) اإلسمية السهم قيمة من%( 20) وبنسبة لاير( 2.00)  بواقع م2018

 مليون( 3656.25) وقدرها م2018 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة من الثاني النصف عن للمساهمين نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت.6

 المنتهية المالية السنة عن الموزعة األرباح إجمالي يصبح وبذلك اإلسمية، السهم قيمة من( %22.5) تمثل والتي الواحد للسهم سعودي لاير( 2.25) بواقع سعودي لاير

 أن على. اإلسمية السهم قيمة من( %42.5) تمثل والتي الواحد للسهم سعودي لاير( 4.25) بواقع سعودي لاير مليون( 6906.25) وقدره مبلغ م2018 ديسمبر 31 في

. الجمعية انعقاد يوم بعد تداول يوم ثاني بياناتهم تظهر والتي الجمعية يوم تداول بنهاية اإليداع مركز لدى المسجلين المصرف لمساهمي الموزعة االرباح أحقية تكون
 م11/04/2019 بتاريخ سيكون األرباح صرف بأن علماً 

 موافقة

شركة 
االتصاالت 
 السعودية

 البنود: 24/04/2019

 2018/12/31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت.1

 م2018/12/31 في المنتهية المالية للسنة الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت.2
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 وتدقيق ومراجعة ولفحص والضريبة الزكاة خدمات لتقديم وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت.3

 األول الربع و م2020 المالي العام من والسنوي والرابع والثالث والثاني األول للربع و م،2019 المالي العام من والسنوي والرابع والثالث الثاني للربع المالية القوائم

 .أتعابه وتحديد م2021 لعام

 سهم، كل عن سعودي لاير 2 بواقع سعودي لاير مليون 4.000 مقداره بمبلغ م2018 عام عن واحدة لمرة إضافية بتوزيعات اإلدارة مجلس توصية على التصويت.4

 كة،للشر العامة الجمعية انعقاد يوم يلي تداول يوم ثاني بنهاية المالية األوراق ايداع مركز لدى المسجلين لألسهم المالكين للمساهمين األرباح توزيعات أحقية وستكون
 .التوزيع تاريخ عن الحقاً  وسيعلن

ً -اإلدارة مجلس من بقرار- للشركة يجوز: "لتكون والصكوك بالسندات المتعلقة للشركة، األساس النظام من( ب) الفقرة ،(16) رقم المادة تعديل على التصويت.5  ووفقا

 المملكة داخل غيرها، او السعودية بالعملة سواء للتداول القابلة الدين أدوات أنواع من نوع أي إصدار العالقة، ذات األخرى واللوائح واألنظمة المالية السوق لنظام
 يضعه أكثر أو برنامج خالل من أو اإلصدارات من سلسلة خالل من أو نفسه الوقت في األدوات تلك أصدرت سواء والصكوك، كالسندات خارجها، أو السعودية العربية
ً  وبالمبالغ األوقات في ذلك وكل آخر، إلى وقت من الشركة إدارة مجلس  في الالزمة اإلجراءات جميع اتخاذ حق وله الشركة، إدارة مجلس يقرها التي للشروط ووفقا
 ."ذلك

 .األقل على يوماً  21 قبل المدة لتكون العامة، الجمعية النعقاد بالدعوة المتعلقة للشركة، األساس النظام من( 2) رقم الفقرة ،(29) رقم المادة تعديل على التصويت.6

 مركز في الشركة، في الداخلية الرقابة نظام كفاية مدى تقرير من كافية نسخ بإيداع المتعلقة للشركة، األساس النظام من ،(40) رقم المادة تعديل على التصويت.7

 .العامة الجمعية انعقاد موعد قبل األقل على يوماً  21 قبل المدة لتكون المساهمين، تصرف تحت الرئيس، الشركة

 ومركزها نشاطها عن وتقرير للشركة المالية القوائم من نسخ   بايداع المتعلقة للشركة، األساس النظام من ،(2) رقم الفقرة ،(44) رقم المادة تعديل على التصويت.8

 .العامة الجمعية انعقاد موعد من األقل على يوماً  21 قبل المدة لتكون المساهمين، تصرف تحت الرئيس، الشركة مركز في المنقضية، السنة عن المالي

 31 وحتى م2018 يناير 1 من للفترة اإلدارة مجلس تقرير في والمضمنة عضويتهم نظير اإلدارة مجلس ألعضاء المدفوعة والتعويضات المكافآت على التصويت.9

 م2018 ديسمبر

 .التنفيذية اإلدارة ومكافآت المنبثقة، اللجان ومكافآت ومكافآتهم، اإلدارة مجلس أعضاء ترشيح سياسة تعديل على التصويت.10

 مبلغ حضور وبدل عضو، لكل سنوياً، لاير 150.000 البالغة أعضائها ومكافأت عملها، وضوابط مهامها وعلى المراجعة، لجنة عمل الئحة تعديل على التصويت.11

 .جلسة كل عن لاير 5.000

 إنشاؤها يتم خاص غرض ذات منشأة تأسيس طريق عن أو مباشر بشكل بموجبه صكوك وطرح دولية صكوك برنامج بإنشاء الشركة قيام على التصويت.12

 هذا، الصكوك برنامج بموجب اإلصدارات من سلسلة خالل من أو مراحل، عدة أو مرحلة أو أجزاء عدة أو جزء في ثانوية أو أولية صكوك إلصدار واستخدامها
 وقت أي في أعاله إليه المشار الصكوك برنامج أجزاء و إصدارات قيمة إلجمالي أمريكي، دوالر مليون 5.000 وقدره مبلغاً  يتجاوز ال بما وذلك األمريكي، بالدوالر

 التصرفات كافة اتخاذ ذلك سبيل في وللمجلس آلخر، حين من اإلدارة مجلس عليها يوافق التي األخرى والتفاصيل والشروط والمدد والتوقيت بالمبالغ وذلك األوقات، من
 وإعطائهم آخرين أشخاص أو شخص ألي الصالحيات تلك من كل أو أي تفويض حق المجلس ومنح بموجبه، الصكوك وإصدار البرنامج لتأسيس الالزمة واإلجراءات

 .الغير تفويض حق

 البنود: 1/05/2019 اكسترا

 2018 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت .1

 .2018 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن الحسابات مراجع تقرير على التصويت .2

 .2018 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة المدققة المالية القوائم على التصويت .3

 .2018 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت .4

 الواحد للسهم سعودي لاير 0.75 والبالغ 2018 المالي العام من األول النصف عن المساهمين على الشركة أرباح من توزيعه تم بما اإلدارة مجلس قرار على التصويت .5

 .سعودي لاير ألف وخمسمائة مليون وثالثون واحد وبمبلغ الشركة، مال رأس من% 7.5 نسبته وبما

 والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للشركة الحسـابات مراجع تعيين على التصويت .6

 .أتعابه وتحديد م2020 لعام األول والربع م2019 المالي العام من والسنوي

 للضوابط وفقاً  والصرف االستحقاق تاريخ وتحديد 2019 المالي العام عن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت .7

 .واالستثمارية التوسعية وخططها النقدية وتدفقاتها المالي الشركة وضع مع يتناسب بما وذلك الشركات لنظام تنفيذاً  الصادرة التنظيمية واإلجراءات

 غير عضو) الفوزان عبدهللا السادة اإلدارة مجلس ألعضاء يكون والتي الفوزان ومحمد عبداللطيف وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت .8

 العلم مع. سنوياً  لاير 480,000 العقد مبلغ بأن علماً  الميناء، مستودع إيجار عقد عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي غير عضو) الفوزان وفوزان( تنفيذي

 .بها مرتبطة خاصة شروط أي يوجد وال تجارية أسس على بناءاً  تتم التعامالت هذه بأن

 غير عضو) الفوزان عبدهللا السادة اإلدارة مجلس ألعضاء يكون والتي الفوزان ومحمد عبداللطيف وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت .9

 هذه بأن العلم مع. سنوياً  لاير 991,000 العقد مبلغ بأن علماً  أرض، إيجار عقد عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي غير عضو) الفوزان وفوزان( تنفيذي

 .بها مرتبطة خاصة شروط أي يوجد وال تجارية أسس على بناءاً  تتم التعامالت

( تنفيذي غير عضو) الفوزان عبدهللا السادة اإلدارة مجلس ألعضاء يكون والتي البناء لمواد مدار وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت .10

 إلى باإلضافة سنوياً  لاير 550,000 العقد مبلغ بأن علماً  الخمرة، مستودع إيجار عقد عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي غير عضو) الفوزان وفوزان

 وال تجارية أسس على بناءاً  تتم التعامالت هذه بأن العلم مع. 2018 عام خالل البناء لمواد مدار لشركة دفعها تم سعودي لاير 332,652 بقيمة للمستودع صيانة مصاريف

 .بها مرتبطة خاصة شروط أي يوجد

 غير عضو) الفوزان عبدهللا السادة اإلدارة مجلس ألعضاء يكون والتي المنزلية للمستلزمات المتحدة والشركة الشركة بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت .11

 اكسترا، معرض داخل إدارية مكاتب إيجار عقد عن عبارة وهو فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي عضو) جالل ومحمد( تنفيذي غير عضو) الفوزان وفوزان( تنفيذي
 .بها مرتبطة خاصة شروط أي يوجد وال تجارية أسس على بناءاً  تتم التعامالت هذه بأن العلم مع. سنوياً  لاير 588,000 العقد مبلغ بأن علماً 

 وفوزان( تنفيذي غير عضو) الفوزان عبدهللا السادة اإلدارة مجلس ألعضاء يكون والتي للكهرباء مدار وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت .12

 استمرار مع سعودي لاير 2,257,524 مبلغ 2018 خالل التعامل إجمالي بأن علماً  مشتريات، عن عبارة وهو ، فيها مباشرة غير مصلحة( تنفيذي غير عضو) الفوزان

 .بها مرتبطة خاصة شروط أي يوجد وال تجارية أسس على بناءاً  تتم التعامالت هذه بأن العلم مع. 2019 عام خالل التعامل

 غير عضو) الفوزان عبدهللا السادة اإلدارة مجلس ألعضاء يكون والتي المنزلية للمستلزمات المتحدة والشركة الشركة بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت .13

 فرع إكسترا بمعرض بيعية مساحة إيجار عقد عن عبارة وهو ، فيها مباشرة غير مصلحة( تنفيذي عضو) جالل ومحمد( تنفيذي غير عضو) الفوزان وفوزان( تنفيذي
 .بها مرتبطة خاصة شروط أي يوجد وال تجارية أسس على بناءاً  تتم التعامالت هذه بأن العلم مع. سنوياً  لاير 1,566,080 العقد مبلغ بأن علماً  السويدي،

 موافقة
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 غير عضو) الفوزان عبدهللا السادة اإلدارة مجلس ألعضاء يكون والتي المنزلية للمستلزمات المتحدة والشركة الشركة بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت .14

 فرع اكسترا بمعرض بيعية مساحة إيجار عقد عن عبارة وهو ، فيها مباشرة غير مصلحة( تنفيذي عضو) جالل ومحمد( تنفيذي غير عضو) الفوزان وفوزان( تنفيذي
 .بها مرتبطة خاصة شروط أي يوجد وال تجارية أسس على بناءاً  تتم التعامالت هذه بأن العلم مع. سنوياً  لاير 2,650,000 العقد مبلغ بأن علماً  غرناطة،

 غير عضو) الفوزان عبدهللا السادة اإلدارة مجلس ألعضاء يكون والتي المنزلية للمستلزمات المتحدة والشركة الشركة بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت .15

 الملك طريق فرع إكسترا بموقع أرض إيجار عقد عن عبارة وهو ، فيها مباشرة غير مصلحة( تنفيذي عضو) جالل ومحمد( تنفيذي غير عضو) الفوزان وفوزان( تنفيذي
 .بها مرتبطة خاصة شروط أي يوجد وال تجارية أسس على بناءاً  تتم التعامالت هذه بأن العلم مع. سنوياً  لاير 1,880,760 العقد مبلغ بأن علماً  عبدهللا،

 غير عضو) الفوزان عبدهللا السادة اإلدارة مجلس ألعضاء يكون والتي المنزلية للمستلزمات المتحدة والشركة الشركة بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت .16

 خدمات بتقديم اكسترا تقوم) مساندة خدمات إتفاقية عن عبارة وهو ، فيها مباشرة غير مصلحة( تنفيذي عضو) جالل ومحمد( تنفيذي غير عضو) الفوزان وفوزان( تنفيذي
 شروط أي يوجد وال تجارية أسس على بناءاً  تتم التعامالت هذه بأن العلم مع سنوياً، لاير 1,213,548 العقد مبلغ بأن علماً  ،(المنزلية للمستلزمات المتحدة للشركة مساندة

 .بها مرتبطة خاصة

( تنفيذي غير عضو) الفوزان عبدهللا السادة اإلدارة مجلس ألعضاء يكون والتي القابضة الفوزان وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت .17

 ،(اكسترا لشركة مساندة خدمات بتقديم القابضة الفوزان شركة تقوم) مساندة خدمات إتفاقية عن عبارة وهو ، فيها مباشرة غير مصلحة( تنفيذي غير عضو) الفوزان وفوزان
 .بها مرتبطة خاصة شروط أي يوجد وال تجارية أسس على بناءاً  تتم التعامالت هذه بأن العلم مع. سنوياً  واحد لاير العقد مبلغ بأن علماً 

( تنفيذي غير عضو) الفوزان عبدهللا السادة اإلدارة مجلس ألعضاء يكون والتي واألدوات للعدد مدار وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت .18

 1,017,221 مبلغ( مشتريات) 2018 خالل التعامل إجمالي بأن علماً  تجاري، تعامل عن عبارة وهو فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي غير عضو) الفوزان وفوزان

 .بها مرتبطة خاصة شروط أي يوجد وال تجارية أسس على بناءاً  تتم التعامالت هذه بأن العلم مع. 2019 عام خالل التعامل راراستم مع سعودي لاير

 غير عضو) الفوزان عبدهللا السادة اإلدارة مجلس ألعضاء يكون والتي المنزلية للمستلزمات المتحدة والشركة الشركة بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت .19

 خالل التعامل إجمالي بأن علماً  تجاري، تعامل عن عبارة وهو فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي عضو) جالل ومحمد( تنفيذي غير عضو) الفوزان وفوزان( تنفيذي
 .بها مرتبطة خاصة شروط أي يوجد وال تجارية أسس على بناءاً  تتم التعامالت هذه بأن العلم مع. سعودي لاير 49,340,967 مبلغ( مشتريات) 2018

( تنفيذي غير عضو) الفوزان عبدهللا السادة اإلدارة مجلس ألعضاء يكون والتي القابضة الفوزان وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت .20

 لاير 272,932 مبلغ( مبيعات) 2018 خالل التعامل إجمالي بأن علماً  تجاري، تعامل عن عبارة وهو فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي غير عضو) الفوزان وفوزان

 .بها مرتبطة خاصة شروط أي يوجد وال تجارية أسس على بناءاً  تتم التعامالت هذه بأن العلم مع. سعودي

( تنفيذي غير عضو) الفوزان عبدهللا السادة اإلدارة مجلس ألعضاء يكون والتي العمراني للتطوير رتال وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت .21

 لاير 125,213 مبلغ( مبيعات) 2018 خالل التعامل إجمالي بأن علماً  تجاري، تعامل عن عبارة وهو فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي غير عضو) الفوزان وفوزان

 .بها مرتبطة خاصة شروط أي يوجد وال تجارية أسس على بناءاً  تتم التعامالت هذه بأن العلم مع. سعودي

 البنود:  18/09/2019 مهارة

  الشركة اسم في المتعلقة للشركة األساسي النظام من الثانية المادة تعديل على التصويت .1

 . األسهم شهادات في المتعلقة للشركة األساسي النظام من التاسعة المادة حذف على التصويت .2

 . الممتازة األسهم في المتعلقة للشركة األساسي النظام من العاشرة المادة حذف على التصويت .3

 . المساهمين سجل في المتعلقة للشركة األساسي النظام من عشرة الرابعة المادة تعديل على التصويت .4

 . الشاغر المركز في المتعلقة للشركة األساسي النظام من عشرة التاسعة المادة تعديل على التصويت .5

 . المجلس اجتماعات في المتعلقة للشركة األساسي النظام من والعشرون الثالثة المادة تعديل على التصويت .6

 . المجلس اجتماع نصاب في المتعلقة للشركة األساسي النظام من والعشرون الرابعة المادة تعديل على التصويت .7

 . المجلس مداوالت في المتعلقة للشركة األساسي النظام من والعشرون الخامسة المادة تعديل على التصويت .8

 الجمعيات حضور في المتعلقة للشركة األساسي النظام من والعشرون السادسة المادة تعديل على التصويت .9

 الجمعيات دعوة في المتعلقة للشركة األساسي النظام من والثالثون الحادية المادة تعديل على التصويت  .10

  العادية العامة الجمعية اجتماع نصاب في المتعلقة للشركة األساسي النظام من والثالثون الثالثة المادة تعديل على التصويت .11

 . اللجنة تشكيل في المتعلقة للشركة األساسي النظام من والثالثون التاسعة المادة تعديل على التصويت .12

 . المالية الوثائق في المتعلقة للشركة األساسي النظام من واألربعون السادسة المادة تعديل على التصويت .13

 . األرباح توزيع في المتعلقة للشركة األساسي النظام من واألربعون السابعة المادة تعديل على التصويت .14

 . الممتازة لألسهم االرباح توزيع في المتعلقة للشركة األساسي النظام من واألربعون التاسعة المادة حذف على التصويت .15

 . للشركة األساسي النظام من والخمسون الثالثة المادة تعديل على التصويت .16

 . ألسهمها الشركة وبيع شراء في والمتعلقة للشركة األساسي النظام في عشرة الثانية المادة إضافة على التصويت .17

 . عليها الموافقة حال في أعاله البنود في المقترحه التعديالت جميع مع لتتوافق للشركة األساسي النظام مواد أرقام تعديل على التصويت .18

 لمدة وذلك الشركات، نظام من والسبعون الحادية المادة من( 1) الفقرة في الوارد بالترخيص العادية العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت .19

 الصادرة التنظيمية واالجراءات الضوابط في الواردة للشروط وفقاً  وذلك أسبق، أيهما المفوض االدارة مجلس دورة نهاية حتى أو العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام
 .المدرجة المساهمة بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذاً 

 

 موافقة
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 تقرير مجلس إدارة الصندوق :  .6

 :التالية أسماءهم، تم تعيينهم من قبل مدير الصندوق بعد موافقة هيئة السوق المالية ألعضاءيتكون مجلس إدارة الصندوق من ا

  /الرئيس" بدر بن حامد العنزيالسيد" 

 . "ًالدكتور/ محمد بن عبدالرحمن المسهر "عضواً مستقال 

 ."ًالدكتور/ تركي بن سليمان الزميع "عضواً مستقال 

 وتم مناقشة الموضوعات واصدار القرارات التاليه:  2019عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعين خالل العام 

 وتمت مناقشة الموضوعات التالية: م22/04/2019  الموافق هـ17/08/1440 اإلثنين يوم تم اإلجتماع األول 

 (.31/03/2019للفترة السابقة لغاية)الصندوق وأداء مراجعة أعمال  .1

 (.2018. )عرض اعتماد مجلس اإلدارة للقوائم المالية لعام 2018المصادقة على القوائم المالية للصندوق لعام  .2

 مناقشة مسؤول المطابقة واإللتزام للفترة الماضية عن اإللتزام بالئحة صناديق اإلستثمار. .3

 عرض أي مستجدات أخرى. .4

 تحديد موعد اإلجتماع القادم. .5

   وتمت مناقشة الموضوعات التالية:  م02/12/2019  الموافق هـ05/04/1441 اإلثنين يومتم اإلجتماع الثاني 

 .(27/11/2019)لغاية السابقة للفترة الصندوق وأداء أعمال مراجعة .1

 (.بالتمرير االصدار وقت عليها المصادقة تمت) 2019 من األول للنصف للصندوق المالية القوائم اعتماد .2

 .اإلستثمار صناديق بالئحة اإللتزام عن الماضية للفترة واإللتزام المطابقة مسؤول مناقشة .3

 .أخرى مستجدات أي عرض .4

 .القادم اإلجتماع موعد تحديد .5
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 مدير الصندوق: .ج

  :عنوان مدير الصندوقاسم و .1

  بيت التمويل السعودي الكويتي

 16برج القمر, الطابق 

  طريق الملك فهد 7586

  11523الرياض  - 50051ص.ب. 

  المملكة العربية السعودية

  966114845500هاتف: +

 966114845501فاكس: +

  www.skfh.com.saالموقع اإللكتروني: 

 :اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن .2

 ال يوجد. 

 مراجعة ألنشطة االستثمار:  .3

لحق  MSCI  ،S&P ،FTSEتم انضمام السوق السعودي تاسي لمؤشر األسواق الناشئة  خالل العامعاًما استثنائُيا للسوق السعودي.  2019كان عام 

 األولي لشركة ارامكو. الطرحذلك 

بانتهاز الفرصة بالتداول بهذه األسهم في  تميز لنصف األول بتصاعد أسعار األسهم القيادية مع انضمام السوق للمؤشرات المذكورة أعاله. قام الصندوق

 وقت التصاعد لألسعار. أما بالنصف الثاني كان النشاط لألسهم القيادية خاماًل بعض الشيء بعد أن تالشى تأثير االنضمام تدريجًيا.

 ايجابًيا على أداء الصندوق. مما أثركان التركيز في النصف الثاني من السنة على الفرص المتوفرة في بعض األسهم المتوسطة والصغيرة 

 : تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط واحكام ومذكرة المعلومات .4

 ال يوجد.

 

 مخالفات الصندوق لقيود االستثمار  .5

 ال يوجد أي مخالفات خالل السنة.

 .في صناديق استثمارية أخرى استثمار الصندوق .6

  

 نسبة الرسوم اإلدارية نسبة االستثمار اسم الصندوق

أ %0.20    %7.52  صندوق بيتك للسيولة  سنوّيً

 

 الفترة. خالللم يحصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة  .7

  

http://www.skfh.com.sa/
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 أمين الحفظ: .د

 الحفظ:  أمين وعنوان اسم .1

 ،(37-11153: ) رقم ترخيص المالية، السوق هيئة من مرخصة( الفرنسي السعودي للبنك مملوكة مقفلة مساهمة شركة) كابيتال الفرنسي السعودي

 1010231217التجاري السجل

  فهد الملك طريق, 8092,الرئيسي الفرع

 11426 الرياض البريدي الرمز ،23454 ب.ص

 6666-282-011: تليفون

 6667-282-011: فاكس

 :ومسؤولياته لواجباته موجز وصف .2

 أحكام بموجب ثالثا طرفا بها كلف أم مباشر بشكل مسؤولياته أدى سواء االستثمار، صناديق الئحة ألحكام وفقا التزاماته مسؤوالعن الحفظ أمين يعد

 الصندوق خسائر عن الوحدات وكالكي الصندوق مدير تجاه مسؤوال الحفظ أمين ويعد. لهم المرخص االشخاص الئحة أو االستثمار صناديق الئحة

 مالكي لصالح وحمايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوال الحفظ أمين يعد كما المعتمد تقصيره أو تصرف سوء أو إهمال أو احتيال بسبب الناجمة

 .الصندوق أصول بحفظ يتعلق فيما الالزمه اإلدارية اإلجراءات جميع اتخاذ عن كذلك مسؤول وهو الوحدات،

 :أمين الحفظ رأي .3

 ال الحفظ وأمين الصندوق مدير بين الموقع العقد أو/و المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في والواردة الحفظ بأمين المنوطة المسؤوليات إن

 .الرأي لهذا هإبداء تشمل
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 المحاسب القانوني: .ه

 القانوني:  المحاسب وعنوان اسم .1

 الدار لتدقيق الحسابات عبد هللا البصري وشركاه

 2195 ب.ص ، 11451 الرياض

  السعودية العربية المملكة

  96611463068 ف: هات

 القانوني:  المحاسب رأي .2

 .الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينالمعتمدة من قبل و )المعايير( الدوليةوفقا لمعايير المحاسبة  أعدت القوائم المالية وروجعت

 القوائم المالية: .و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














































