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 معلومات صندوق االستثمار: .أ

 اسم صندوق االستثمار: .1

 . للسيولةصندوق بيتك 

 أهداف االستثمار وسياساته :  .2

و صندوق مفتوح المدة، ويستثمر في أدوات أسواق النقد قصيرة إلى متوسطة األجل باللاير السعودي أو الدوالر األمريكي ،حيث ه هدف االستثمار:

 SIBORتتمثل أهداف" الصندوق" في تنمية رأس المال من خالل تحقيق عوائد تزيد عن المؤشر اإلسترشادي وهو)مؤشر سايبور لمدة شهر واحد 

Month Index 1ارن للصندوق مع السعي على المحافظة على رأس المال و توفير السيولة.( المق 

 تتلخص إستراتيجية الصندوق فيما يلي :  إستراتيجية االستثمار:

 يستثمر الصندوق بالتالي:  .1

 .بشكل رئيسي في أدوات أسواق النقد قصيرة إلى متوسطة األجل المقومه باللاير السعودي أو الدوالر األمريكي  

  اإلستثمار في وحدات الصناديق المشابهه ذات الطرح العام و المرخصة من هيئة السوق المالية ذات المخاطر المماثلة و بنسبة ال

  من أصول الصندوق. %10تتجاوز 

  من أصول الصندوق. %20اإلستثمار في الصكوك بنسبة ال تتجاوز  

 اإلستثمارات ى )% من صافي قيمة أصول الصندوق(الحد األدن الحد األعلى )% من صافي قيمة أصول الصندوق(

 المرابحات 70% 100%

10% 0% 
صناديق المرابحة ذات الطرح العام المرخصة من هيئة 

 السوق المالية

 صكوك 0% 20%

 عائد متوقع متوفر فيسيتم اختيار وتفضيل إستثمارات الصندوق من أدوات أسواق النقد و صناديق أسواق نقد مشابهه و صكوك بناء على أعلى  .2

يتم تركيز ذلك الوقت الذي يقابله أقل مستوى مخاطر ممكن و يكون ذلك بالنظر إلى األداء التاريخي و إمكانية اإلستمرار بنفس األداء مستقبال. و س

رة بالجدول أعاله. وذلك حسب اإلستثمارات بالتنويع عن طريق اإلستثمار في مجموعة مختلفة من أدوات أسواق النقد بما يتفق مع النسب المذكو

 (: 91ما هو مذكور في الفقرة )

  أدوات أسواق النقد، المصدرة من جهات سعودية وخليجية والتي تخضع إلشراف البنوك المركزية في السعودية ودول الخليج بعملة

من العملتين حسب رؤية مدير (اللاير السعودي أو الدوالر األمريكي) حيث من الممكن أن يتم تركيز كامل اإلستثمارات بأي 

  الصندوق.

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

ويل التجارة و مالخليج، والمطروحة طرحا عاما و المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية والتي تقوم بشكل رئيسي باإلستثمار في عقود ت

حيث من الممكن أن تتركز كامل نسبة إستثمارات الصندوق المذكورة أعاله في  ( السعودي أو الدوالر األمريكيباللاير) المرابحات

  صندوق واحد أو أكثر بناء على رؤية مدير الصندوق.

 حيث من الممكن أن يتم تركيز كامل  (ريكياألماللاير السعودي أو الدوالر )من جهات سعودية أوخليجية بعملة  الصكوك ،المصدرة

 اإلستثمارات بأي من العملتين حسب رؤية مدير الصندوق. 

يعتمد مدير الصندوق على دراسات وتوصيات فريق المحللين الخاص به في إتخاذ قراراته اإلستثمارية والقيام بتقييم األسواق و األوضاع  .3

لمنشأة و من ثم تحليل القطاع المصرفي و المالي في تلك الدولة وجودته  لتحديد البنوك المتعامل معها اإلقتصادية. و يكون ذلك بناء على تحليل ا

 ، ومن ثم تحليل النسب والعوائد المتوقعه اضافة الى تحليل التشريعات و القواعد الخاصة بالبنك المركزي في تلك الدولة و مدى التزامها

ين كأنظمة غسيل األموال واإللتزام بإتفاقية بازل. و من ثم اإلطالع على التصنيف اإلئتماني لتلك الدولة بالمعايير الدولية في حماية المستثمر

إلئتمان و بصفة عامه و مدى قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها و توافر النقد األجنبي لديها و يتم اختيار األدوات المالية على أساس مستوى مخاطر ا

ت المالية و ذلك إلنشاء محفظة متوازنة و متنوعة لتحقيق أهداف الصندوق. كما تتم عملية اختيار الصناديق مستوى السيولة و المؤشرا

 اإلستثمارية بناء على األداء التاريخي للصندوق و الفارق عن المؤشر اإلسترشادي من حيث القيمة المضافة باإلضافة إلى خبرة فريق إدارة

  اإلستثمار لدى الجهة المعنية.

 النقد مؤسسة  متطلبات من أعلى) مقبولة مال رأس كفاية لديها والتي المالية القوة ذات النظيرة األطراف مع بااالستثمار الصندوق مدير قومسي .4

 مدير لدى االستثمار ومعايير الصندوق مخاطر مستوى مع والمتوافقة ،( بها االستثمار المعنيه الدول في المركزيه والبنوك السعودي العربي
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 عملية في مهما عاماًل  الصندوق لمدير والخارجية الداخلية المصادر تحددها كما المقابل للطرف اإلئتمانية الجدارة ستبقى ذلك ومع الصندوق

 .االستثمار اختيار

  تحت بند إستراتيجية اإلستثمار. (2) والنقطة رقم (1) لتي تم ذكرها سابقا بالنقطة رقملن يقوم الصندوق باإلستثمار في أدوات مالية غير ا .5

من صافي قيمة أصول الصندوق وذلك لتغطية طلبات اإلسترداد، وينبغي أن يتم مثل  %10 ال يجوز للصندوق أن يقترض أي مبالغ تزيد على  .6

  .هذا التمويل عن طريق البنوك التي تخضع إلشراف البنك المركزي وفقا لمعايير اللجنة الشرعية وعلى أن ال تزيد مدته عن سنة واحدة

لمقومه باللاير السعودي أو الدوالر األمريكي و في وحدات الصناديق كما يستثمر الصندوق في أدوات أسواق النقد قصيرة إلى متوسطة األجل ا .7

  .من الشروط و األحكام 9.1ذكر في الفقرة 

من صافي قيمة صندوق  %10من صافي قيمة أصولة أو بأكثر من %10ال يجوز للصندوق تملك وحدات صندوق إستثمار آخر بأكثر من  .8

  .األوقاتاإلستثمار اآلخر "المستثمر به" في جميع 

  .لن يقوم الصندوق في اإلستثمار بمشتقات مالية .9

 سياسة توزيع األرباح:  .3

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

 .عند الطلب وبدون مقابلمتاحة تقارير الصندوق 
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 الصندوق:أداء  .ب

 .2018ر يينا 9حيث تم إطالق الصندوق في  2019العام بيانات الصندوق ) باللاير السعودي ( بنهاية  .1

 2019 2018 الفترة

 20,996,255.65 27,817,738 صافي قيمة األصول

 10.3878 10.1375 صافي قيمة األصول لكل وحدة

 10.3878 10.14 أعلى سعر وحدة

 10.1427 9.99 أقل سعر وحدة

 2,021,244 2,744,032 عدد الوحدات

 %0.93 %0.65 إجمالي نسبة الرسوم والمصروفات

 .ومنذ اإلنشاء الفترة الماضيةأداء الصندوق خالل  .2

 منذ اإلنشاء منذ بداية السنة األداء

 %3.88 %2.42 صندوق بيتك للسيولة

 %4.53 %2.52 المؤشر االسترشادي
 

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

 النسبة  الرسوم والمصروفات واألتعاب

 %0.04 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

 %0.00 أتعاب اللجنة الشرعية

 %0.11 أتعاب مراجع الحسابات

 %0.43 أتعاب إدارة

 %0.25 أتعاب أمين الحفظ

 %0.06 مصروفات إدارية

 %0.04 القيمة المضافةضريبة 
 

 تغييرات جوهرية خالل الفترة : .4

  األسباب وتضمنت%. 1.75-1.5 إلى أساس نقطة 25 بواقع الفائدة أسعار  األمريكي الفيدرالي االحتياطي بنكال خفض، 2019خالل عام 

 ."التضخم ضغوط وتراجع االقتصادية التوقعات على العالمية التطورات تداعيات" التخفيض لقرار المعلنة

  في نهاية السنة. 2.09%في بداية السنة الى  2.8%سجلت أسعار السايبر تراجًعا من 

  74إلى  السنة دوالًرا للبرميل في بداية  54م حيث تراوحت أسعار مؤشر برنت ما بين 2019تقلبات خالل العـام بعض اشهدت أسواق النفط 

 .دوالًرا للبرميل في نهاية السنة  66أبريل ليهبط مجددا الى دوالًرا للبرميل في أواخر شهر 

 :ممارسات التصويت السنوية .5
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  ال تنطبق. 
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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" العنزي حامدبن  بدرالسيد" 

 . "ًالدكتور/ محمد بن عبدالرحمن المسهر "عضواً مستقال 

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

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

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

 (.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

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

 .أخرى مستجدات أي عرض .4

 ..القادم اإلجتماع موعد تحديد .5

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

 .السابقة للفترة الصندوق وأداء أعمال مراجعة .1

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

 المحتسبة الرسوم تخفيض األحكام، و الشروط في تغييرات تضمنت والتي الصندوق في الجوهرية التغييرات على االطالع .3

 .الوحدات لحاملي الصندوق عوائد لتنمية الصندوق على

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

 .أخرى مستجدات أي عرض .5

 .القادم اإلجتماع موعد تحديد .6
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 مدير الصندوق: .ج

 :اسم وعنوان مدير الصندوق .1

  بيت التمويل السعودي الكويتي

 16برج القمر, الطابق 

  طريق الملك فهد 7586

  11523الرياض  - 50051ص.ب. 

  السعودية المملكة العربية

  966114845500هاتف: +

 966114845501فاكس: +

 www.skfh.com.sa الموقع اإللكتروني:

  :اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن .2

 ال يوجد.

 االستثمار:  ألنشطة مراجعة .3

شادي يقوم مدير الصندوق بمراجعة سياسة واستراتيجية االستثمار المتبعة في إدارة الصندوق ومناقشة وضع السوق وأداؤة مقارنة بالمؤشر االستر

 . ليجيةالخو يةلمحلا البنوك مع ابحةرلما استثمارات على الصندوق ركز العام، لالخبشكل شهري. 

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

 : 2019خالل العام لشروط واالحكام على تم التعديالت التاليه 

رقم  التاريخ
 نسخةال

 التغيير

  في تعديل) التالية التغيرات تعكس التيو  17/11/2019المرسل الى هيئة السوق المالية بتاريخ الخطاب حسب  تحديث النسخةتم  5 م 17/11/2019

 .( و ذلك لتنمية عوائد الصندوق مما يحقق مصالح مالكي الوحدات %0.20الى  %0.40ة من اإلدار رسوم

   
 

 : 2019مخالفات الصندوق لقيود االستثمار المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار خالل العام  .5

 ال يوجد أي مخالفات.

 .الصندوق لم يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمارية أخرى .6

 

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

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

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  ؤوالفظ مسيعد أمين الح عتمد كماالناجمة بسبب احتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو تقصيره الم

 .فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق لالزمها اإلداريةالوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءات 

 :أمين الحفظ رأي .3

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

 لهذا الرأي. تشمل إبداءه
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 المحاسب القانوني: .ه

 القانوني:  المحاسب وعنوان اسم .1

 عبد هللا البصري وشركاهالدار لتدقيق الحسابات 

 2195-ب.ص ، 11451 الرياض

 السعودية العربية المملكة

 96611463068: هاتف

 القانوني: المحاسب رأي .2

 .الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعتمدة من قبل )المعايير( الدولية وفقا لمعايير المحاسبة القوائم المالية وروجعتأعدت  

 القوائم المالية: .و

 








































