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     :االستثمار صندوق معلومات .أ

 اسم صندوق االستثمار: .1

 . المرن لألسهم السعوديةصندوق بيتك  

 أهداف االستثمار وسياساته :  .2

 :األسهم السعودية و اإلستثمار في ألوراق المالية في أسواق  وفئته المفتوح، النوع من عام صندوق هو الصندوق هدف االستثمار

 بـ مقارنة ايجابي نسبي عائد تحقيق خالل من البعيد المدى على المال رأس تنمية في" الصندوق" أهداف تتمثل حيث ،العربية

خالل االستثمار بشكل أساسي في أسواق األسهم السعودية  من وذلك لألسهم السعودية المطابقة للشريعة( بورز أند ستاندرد مؤشر)

و العربية بما في ذلك )الطروحات العامة األولية وحقوق األولية و اإلكتتاب في الصناديق العقارية المتداولة وصناديق المؤشرات 

 (.ETFsالمتداولة 

  ية المتوفرة في الصندوق في أدوات أسواق النقد في األسواق العربية و استثمار السيولة النقدكما يمكن للصندوق اإلستثمار

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

 .الصندوق وحدة سعر على سينعكس مما الصندوق في

 االستثمار: إستراتيجية 

 يلي:تتلخص إستراتيجية الصندوق فيما 

 يستثمر الصندوق بالتالي : 

في األوراق المالية في أسواق األسهم السعودية و العربية بما في ذلك )الطروحات العامة األولية و حقوق  رئيس بشكل .أ

 (.ETFsاألولية و اإلكتتاب في الصناديق العقارية المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة 

 على لألصول والتوزيع الشركات من مختلفة مجموعة في اإلستثمار طريق عن بالتنويع اإلستثمارات تركيز سيتم .ب

 و  (1) الفقرة في مذكور هو ما حسب وذلك معينة صناعة أو قطاع على التركيز دون السعودي األسهم سوق قطاعات

 : الصندوق في االستثمارات تركيز سياسة التالي الجدول يوضح كما أرباحها في جيد نمو تحقيق لها يتوقع التي

 نوع االستثمار  الحد االدنى         الحد االعلى 

األوراق المالية في أسواق األسهم السعودية بما  في االستثمار 50% 100% 
في ذلك )الطروحات العامة األولية و حقوق األولية و 

اإلكتتاب في الصناديق العقارية المتداولة وصناديق 
 (.ETFsالمؤشرات المتداولة 

األوراق المالية في أسواق األسهم العربية بما  في االستثمار 0% 20% 
في ذلك )الطروحات العامة األولية و حقوق األولية و 

اإلكتتاب في الصناديق العقارية المتداولة وصناديق 
 (.ETFsالمؤشرات المتداولة 

األسواق االستثمار في صناديق أسواق النقد بكافة انواعها في  0% 50% 
 و السعودية العربية

  اإلستثمار في أدوات النقد 0% 40%

 

 و النقد أسواق صناديق في أو النقد أدوات في لالستثمار األعلى الحد من أعلى بنسبة يحتفظ أن للمدير يمكن .ج

 %100 حتى النقد أسواق صناديق و أدوات في أو نقد شكل على الصندوق أصول من أنواعها بكافة المشابهة الصناديق

 .اإلستثنائية الظروف ظل في
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 بتقييم والقيام اإلستثمارية قراراته اتخاذ في به الخاص المحللين فريق وتوصيات دراسات على الصندوق مدير يعتمد .د

 تحليل و النقدية التدفقات خصم خالل من منفرد بشكل الشركات تقييم إلى إضافة المالية واألسواق اإلقتصادية األوضاع

 . والمهنية الفاعلية من عال بمستوى الصندوق إدارة بهدف ،وذلك النسبي التوزيع

 حال ،وفي سنة ربع لكل المالية القوائم إعالن بعد الشرعية المعايير مع المساهمة السعودية الشركات توافق دراسة ستتم .ه

 يوم 14 تتجاوز ال مدة في بيعها فسيتم للصندوق الشرعية للمعايير الصندوق في المملوكة الشركات من أي تقيد عدم

 . منه التخلص أو اإلستثمار تطهير في الشرعية اللجنة تعليمات اتباع وسيتم الدراسة تاريخ من عمل

 طلبات لتغطية وذلك الصندوق أصول قيمة صافي قيمة من %10  على تزيد مبالغ اي يقترض ان للصندوق يجوز ال .و

 سنة عن مدته تزيد اال وعلى الشرعية اللجنة لمعايير وفقا البنوك طريق عن التمويل هذا مثل يتم أن وينبغي اإلسترداد،

 . واحدة

 أدوات إلى باإلضافة السعودي، السوق في المدرجة المالية واألوراق األولية اإلصدارات في الصندوق يستثمر .ز

 .  الخليج أو السعودية في المصدرة النقد أسواق

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

 صندوق وحدات تملك للصندوق  يجوز ال كما. األوقات جميع في" به المستثمر" األخر اإلستثمار صندوق قيمة صافي

 اإلستثمار صندوق قيمة صافي من %20 من بأكثر أو أصوله قيمة صافي من%20 من بأكثر له مشابه اخر استثمار

 . األوقات جميع في" به المستثمر" األخر

 .مالية أوراق بمشتقات اإلستثمار في الصندوق يقوم لن .ط

 سياسة توزيع األرباح: .3

 وحدة سعر سينعكس على مما الصندوق في المحصلة األرباح جميع استثمار سيعاد بل فيه، الوحدات مالكي على أرباح أية يوزع لن

 .الصندوق

 

 .عند الطلب وبدون مقابل متاحة  تقارير الصندوق
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 :أداء الصندوق .ب

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

 2019 2018 2017 الفترة

 19,391,081 25,224,043 33,016,722 صافي قيمة األصول

 6.14 5.80 6.60 صافي قيمة األصول لكل وحدة

 6.28 6.87 7.61 وحدةأعلى سعر 

 5.50 5.54 6.40 أقل سعر وحدة

 3,157,527 4,351,094 5,005,116 عدد الوحدات

 %3.06 %2.7 %3.7 إجمالي نسبة الرسوم والمصروفات

 .ومنذ اإلنشاء الفترة الماضيةأداء الصندوق خالل  .2

 منذ اإلنشاء سنوات 3 سنة األداء

 %38.59-  %18.34- %5.93 المرن لألسهم السعوديةصندوق بيتك 

 %63.10- %35.97- %1.59 المؤشر االسترشادي
 

 . 2019تفاصيل الرسوم والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق خالل العام  .3

 النسبة  الرسوم والمصروفات واألتعاب

 %0.04 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

 %0.00 أتعاب اللجنة الشرعية

 %0.12 الحساباتأتعاب مراجع 

 %2.27 أتعاب إدارة

 %0.27 أتعاب أمين الحفظ

 %0.07 مصروفات إدارية

 %0.14 مصروفات المؤشر اإلسترشادي

 %0.15 ضريبة القيمة المضافة
 

 تغييرات جوهرية خالل الفترة : .4

 مؤشر" اإلسترشادي المؤشر سجل كما ، 2019 عام من األول الربع خالل %2.78 بنسبة إرتفاًعا السعودية لألسهم مرنال بيتك صندوق سجل -

 .الفترة لنفس  %5.94 بنسبة إرتفاًعا "للشريعة المطابقة لألسهم السعودية بورز أند ستاندرد

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

 األول إدراج صندوق الخبير ريت العقاري المتداول كما تم إدراج شركة المعمر ألنظمة المعلومات.شهد السوق السعودي خالل الربع  -

كما سجل المؤشر االسترشادي "مؤشر ستاندرد اند  2019خالل الربع الثاني من  %1.39لألسهم السعودية ارتفاًعا بنسبة  المرنسجل صندوق بيتك  -

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

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

 .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 %4.49 بنسبة انخفاضا السعودية سهملأل مرنال بيتك صندوق سجل -

 .الفترة لنفس%6.20 بنسبة نخفاضاإ "للشريعة المطابقة لألسهم السعودية بورز أند ستاندرد
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 نقطة. 8,091.79على انخفاض عند مستوى  2019أنهى مؤشر السوق السعودي تعامالت الربع الثالث من  -

 شهد السوق السعودي خالل الربع الثالث ادراج شركة عطاء التعليمية. -

 مؤشر" اإلسترشادي المؤشر سجل كما ، 2019 عام من رابعال الربع خالل %6.43بنسبة ارتفاًعا السعودية لألسهم المرن بيتك صندوق سجل -

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

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

 ادراج شركة الزيت العربية )ارامكو(. 2019شهد السوق السعودي خالل الربع الرابع من  -
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 :ممارسات التصويت السنوية .5

تاريخ الجمعية  المصدر
 العمومية

 القرار بنود التصويت

المتقدمة 
 للبتروكيماويات

 :البنود م 17/09/2019
التصويت على توصية مجلس اإلدارة بزيادة راس المال عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد مجاني لكل عشرة  .1

( القيمة 1االستثمارية المستقبلية وفق لما هو موضح أدناه:أسهم مملوكة من أجل مالءمة رأس مال الشركة ألصولها ودعم خططها 

( لاير 2.164.734.000( لاير سعودي وبعد الزيادة تمثل )1.967.940.000االسمية لرأس المال المدرج قبل الزيادة تمثل )

( 3%(.10ادة بنسبة )( سهم بزي216.473.400( سهم وبعد الزيادة تمثل )196.794.000( عدد أسهم قبل الزيادة تمثل )2سعودي.

( في حالة وجود كسور أسهم في أي 4( لاير سعودي من حساب األرباح المبقاة.196.794.000ستتم الزيادة عن طريق رسملة مبلغ )

من األسهم المجانية فسيتم تجميعها في محفظة استثمارية واحدة ومن ثّم تباع بسعر السوق خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوما من تاريخ 

( في حال موافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال 5تمال تخصيص األسهم الجديدة.إك

فسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المقيدين بسجالت الشركة لدى مركز ايداع األوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول 

 .معية العامة غير العاديةيلي تاريخ انعقاد الج

التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة لفترة ثالث سنوات والتي تبدأ  .2

م، وذلك باستخدام التصويت التراكمي. مع مالحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت 30/09/2022م وتنتهي في 01/10/2019من 

ّكن الشركة من تعيين الحد األدنى من األعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحالل أعضاء مستقلين ال تم

 .(مكان األعضاء غير المستقلين حسب عدد األصوات التي سيحصلون عليها )مرفق سيرهم الذاتية

ة العامة على البند رقم لقة برأس المـال وذلك في حال موافقة الجمعي( من النظام األساسي للشركة المتع7التصويت على تعديل المادة ) .3

(1) 

 بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة20التصويت على تعديل المادة ) .4

 متعلقة بنصاب إجتماع اللجنة ( من النظام األساسي للشركة ال39التصويت على تعديل المادة ) .5

 إجتماعات المجلس ( من النظام األساسي للشركة المتعلقة ب22تعديل المادة ) التصويت على .6

 كة المتعلقة بدعوة الجمعيات ( من النظام األساسي للشر30التصويت على تعديل المادة ) .7

 ركة المتعلقة بتشكيل اللجنة( من النظام األساسي للش38التصويت على تعديل المادة ) .8

 ةالمتعلقة بتقارير اللجن ( من النظام األساسي للشركة41التصويت على تعديل المادة ) .9

 كة المتعلقة بتوزيع األرباح( من النظام األساسي للشر46التصويت على تعديل المادة ) .10

م، وعلى مهامها 30/09/2022م وتنتهي في 01/10/2019التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من  .11

( ، وأسماؤهم كما 7فآت أعضائها، )مرفق سيرهم الذاتية(، وذلك في حال موافقة الجمعية العامة على البند رقم )وضوابط عملها ومكا

( سلطان بن محمد بن أحمد السليمان عضو بمجلس  2( عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالعزيز الملحم عضو بمجلس اإلدارة)  1يلي:) 

 ( وليد بن محمد بن عبدهللا الجعفري عضو بمجلس اإلدارة4عضو خارجي )  ( عبدهللا بن عبدالرحمن بوعلي 3اإلدارة) 

 

 موافقة

 م 19/05/2019 المراعي
 البنود: 

 06 في وتنتهي م2019 أغسطس 07 تاريخ من تبدأ ميالدية سنوات ثالث مدتها جديدة لدورة المراجعة لجنة تشكيل على التصويت .1

( أ: )يلي كما وأسماؤهم( الذاتية السير مرفق) وأيضاً ( مرفق) أعضائها ومكافآت عملها، وضوابط مهامها وعلى م،2022 أغسطس

 الشامري فالح بن عيد(  د.)  الطريقي سليمان بن الرحمن عبد(  ج. )  الشيخ آل الملك عبد بن سلطان( ب.) الهتالن ناصر بن سليمان

 السيف علي بن رائد( هـ.) 

 ة.الشرك بأغراض الخاصة للشركة األساس النظام من الثالثة المادة تعديل على التصويت .2

 موافقة

 م25/04/2019 التصنيع
 البنود:

 . م31/12/2018 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت .1

  م31/12/2018 في المنتهي المالي للعام الحسابات مراجع تقرير على التصويت .2

 . م31/12/2018 في المنتهي المالي للعام للشركة المالية القوائم على التصويت .3

 القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناءً  المرشحين بين من الحسابات مراجع تعيين على التصويت .4

 .أتعابه وتحديد م2020 العام من األول وللربع م،2019 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني للربع المالية

  اإلدارة مجلس باجتماعات والمتعلقة للشركة األساسي النظام من( 14/5) المادة تعديل على تصويتال .5

  اإلدارة مجلس باجتماعات والمتعلقة للشركة األساسي النظام من( 14/8) المادة تعديل على التصويت .6

  المساهمين بجمعيات والمتعلقة للشركة األساسي النظام من( 16/7) المادة تعديل على التصويت .7

  المراجعة بلجنة والمتعلقة للشركة األساسي النظام من( 17/4) المادة تعديل على التصويت .8

 األرباح وحصص الشركة بحسابات والمتعلقة للشركة األساسي النظام من( 19/3) المادة تعديل على التصويت .9

 بالمنازعات والمتعلقة للشركة األساسي النظام من( 20) المادة تعديل على التصويت .10

 وشركة( الوطنية التصنيع لشركة تابعة شركة)  التيتانيوم أكسيد لثاني الوطنية الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت .11

 عن عبارة وهي فيها مباشرة الشاعرمصلحة علي بن طالل /الدكتور اإلدارة مجلس لعضو والتي والمقاوالت والصناعة للتجارة الشاعر

 ديسمبر 31 في تنتهي أشهر وثالثة سنوات ثالث لمدة والمقاوالت والصناعة للتجارة الشاعر شركة طريق عن الفيبرجالس مادة توريد

 أي والتوجد سعودي لاير 338,979 بلغت م2018 عام خالل التعامالت بأن علماً  سعودي، لاير 907,772 وقدره بمبلغ م،2020

 تفضيلية شروط

 وشركة( الوطنية التصنيع لشركة تابعة شركة) إيثيلين والبولي لإلثيلين السعودية الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت .12

 /الدكتور اإلدارة مجلس لعضو والتي والمقاوالت والصناعة للتجارة الشاعر لشركة تابعة شركة وهي المحدودة التحويلية الصناعات

 إجمالي بأن علماً  بروبلين، والبولي إثيلين البولي لمادة مختلفة شراء طلبات عن عبارة وهي فيها مباشرة الشاعرمصلحة علي بن طالل

 تفضيلية شروط أي والتوجد لاير، 29,460,917 تبلغ م2018 لعام الشراء قيمة

 موافقة
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 تسهيالت اتفاقّية عن عبارة وهي الفرنسي السعودي والبنك الوطنية التصنيع شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت .13

 بن طالل األستاذ اإلدارة مجلس لعضو مباشرة غير مصلحة ذلك يمثل حيث سعودي لاير مليون 150 قدره إجمالي بمبلغ ائتمانية

 في االتفاقية وتنتهي الفرنسي، السعودي والبنك الوطنية التصنيع شركة إدارة مجلس من كل عضوية يشغل كونه وذلك الميمان، إبراهيم

 تفضيلية شروط أي والتوجد م،2023 ديسمبر

 تمويل إعادة اتفاقية عن عبارة وهي الفرنسي السعودي والبنك الوطنية التصنيع شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت .14

 الميمان، إبراهيم بن طالل األستاذ اإلدارة مجلس لعضو مباشرة غير مصلحة ذلك يمثل حيث سعودي لاير مليار 2 بمجموع صكوك

 م،2026 مايو في االتفاقية وتنتهي الفرنسي السعودي والبنك الوطنية التصنيع شركة إدارة مجلس من كل عضوية يشغل كونه وذلك

 تفضيلية شروط أي والتوجد
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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 .أ

  /الرئيس" حامد العنزيبن  بدرالسيد". 

 بدالرحمن المسهر "عضواً مستقالً"الدكتور/ محمد بن ع. 

 لدكتور/ تركي بن سليمان الزميع "عضواً مستقالً".ا 

 وتم مناقشة الموضوعات واصدار القرارات التاليه:  2019م ارة الصندوق اجتماعين خالل العاعقد مجلس إد .ب

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

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

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

 أهداف, الصندوق اسم, واألحكام الشروط في تغيرات تضمنت والتي الصندوق في الجوهرية  التغيرات على اإلطالع  .3

 .االستثماري والمجال, اإلستثمار سياسات, الصندوق

 .اإلستثمار صناديق بالئحة اإللتزام عن الماضية للفترة واإللتزام المطابقة مسؤول مناقشة .4

 .أخرى مستجدات أي عرض .5

 .القادم اإلجتماع موعد تحديد .6

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

 (.27/11/2019)فترة السابقة لغاية مراجعة أعمال وأداء الصندوق لل .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

 :وعنوان مدير الصندوقاسم  .1

  الكويتي، السعودي التمويل بيت

 16 الطابقبرج القمر, 

  فهد الملك طريق 7586

  11523 الرياض - 50051. ب.ص

  السعودية العربية المملكة

  966114845500+: هاتف

 966114845501+: فاكس

   www.skfh.com.sa :اإللكتروني لموقعا

  :اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن .2

 ال يوجد.

 أداء الصندوق: .3

 خالل العام. %1.59 مقارنة بالمؤشر المعياري الذي حقق أداء بنسبة  %5.93حقق الصندوق أداء بمقدار

 االستثمار: ألنشطة مراجعة .4

من صندوق مختص بالطروحات األولية الى صندوق مرن، نظًرا  2019بتغيير استراتيجية الصندوق في شهر فبراير قام مدير الصندوق 

 لقلة الطروحات األولية الواعدة في السوق. 

التغييرات ألنشطة الصندوق الرئيسية، تم التوسع في خيارات االستثمار مما يؤثر على الصندوق ايجابًيا في انتهاز فرص أكثر  إحداث بعد

 قد يوفرها السوق.

 مما منع الصندوق من التنفع من تصاعد أسعار األسهم القيادية في بداية السنة. 2019تم تغيير االستراتيجية في نهاية الربع األول من 

 MSCI  ،S&P ،FTSEعاًما استثنائُيا للسوق السعودي. خالل العام تم انضمام السوق السعودي تاسي لمؤشر األسواق الناشئة  2019كان عام كما 

 األولي لشركة ارامكو. طرحلحق ذلك ال

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

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

 أثر ايجابًيا على أداء الصندوق. كان التركيز في النصف الثاني من السنة على الفرص المتوفرة في بعض األسهم المتوسطة والصغيرة مما
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 :المعلومات ومذكرة واحكام شروط على حدثت تغييرات أي تفاصيل

 : 2019خالل العام لشروط واالحكام اعلى التعديالت التاليه  تتم

رقم  التاريخ 
 النسخة 

 التغيير

اسم الصندوق، المؤشر ) التالية تغيراتال تعكسل (اإلصدارات األولية بيتك صندوق) وأحكام شروط من تحديث هذه النسخة تم  10 م10/02/2019
 م 2019/02/10 بتاريخ المالية السوق هيئة الى المرسل الخطاب حسب (االسترشادي، أهداف الصندوق و استراتيجية الصندوق

 

 :2019الئحة صناديق االستثمار خالل العام ل مخالفات الصندوق .5

 السنة.اليوجد أي مخالفات خالل 

 .في صناديق استثمارية أخرى استثمار الصندوق .6

 نسبة الرسوم اإلدارية نسبة االستثمار اسم الصندوق

أ0.20  %   8.21  صندوق بيتك للسيولة  % سنوّيً

 

 الفترة. خالللم يحصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة  .7
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 أمين الحفظ  .د

 :الحفظ أمين وعنوان اسم .1

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

 1010231217التجاري

 , طريق الملك فهد 8092,الرئيسي الفرع

 11426 الرياض البريدي الرمز ،23454 ص.ب

 6666-282-011: تليفون

 6667-282-011 :فاكس

 : ومسؤولياته لواجباته موجز وصف .2

مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا بموجب أحكام  أدى، سواء االستثمارصناديق ألحكام الئحة عن التزاماته وفقا واليعد أمين الحفظ مسؤ

عن خسائر الصندوق مسؤوال تجاه مدير الصندوق وكالكي الوحدات أمين الحفظ  ويعدالمرخص لهم.  الئحة االشخاصأو  االستثمارصناديق  الئحة

عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي  ؤواليعد أمين الحفظ مس عتمد كماالناجمة بسبب احتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو تقصيره الم

 .لق بحفظ أصول الصندوقفيما يتع لالزمها اإلداريةالوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءات 

 :أمين الحفظ رأي .3

 لحفظ الإن المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ والواردة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات و/أو العقد الموقع بين مدير الصندوق وأمين ا

 لهذا الرأي. تشمل إبداءه
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 المحاسب القانوني  .ه

 القانوني: المحاسب وعنوان اسم .1

 الحسابات عبد هللا البصري وشركاه الدار لتدقيق

 2195  ب.ص ، 11451 الرياض

 السعودية العربية المملكة

 63068-114-966ف: هات

 القانوني: المحاسب رأي .2

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

 القوائم المالية: .و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















































