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 11/08/2016 يخبتار  -6رقم – محدثة نسخة
 

 مدير الصندوق
 شركة بيت التمويل السعودي الكويتي 

 
 

 
 
 
 
 

 يةولال بيتك لإلصدارات  صندوق
Baitk IPO Fund   

 جماعي مفتوح المدة( إستثماري)برنامج 
 الشروط والحكام

  
ن أحيث  في الصندوق، ستثمارلإلأي قرار  اتخاذعلى الشروط والحكام بعناية قبل  طالعاإليجب على المستثمر 

ضمن شروط وأحكام  10في الصندوق ينطوي على مستوى عالي من المخاطر، لذا يرجى مراجعة فقرة رقم  ستثماراإل
 الصندوق.

بأحد المستشارين  اإلستعانة في الصندوق فإنه يجب عليه اإلستثماروفي حال كان لدى المستثمر أي تردد بخصوص  
 ليته الخاصة.و ؤ في الصندوق على مس استثمارهالماليين المستقلين، حيث يتحمل الشخص قرار 
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 إشعار هام
 

 بشأن الصندوق.  إستثماريأي قرار  اتخاذقبل  يجب على المستثمرين المحتملين قراءة الشروط واألحكام 

  عالية المخاطر، وما يتعلق بمستوى المخاطر المندرجة في  لإلستثمار استراتيجيةسوف يطبق مدير الصندوق
في الصندوق" ضمن الشروط واألحكام فقرة  لإلستثمارة يالصندوق مذكورة في تفاصيل فقرة "المخاطر الرئيس

 .)10(رقم 

 واضحة عن جميع الحقائق ذات الصلة بهذا الصندوق  صحيحة و تتضمن هذه الشروط واألحكام معلومات كاملة و
 . ستثمارياإل

  في الصندوق.  لإلستثمارعلى المستثمرين المحتملين عدم اعتبار آراء مدير الصندوق كتوصية 

  هذه الشروط واألحكام ستظل سارية المفعول حتى يطرأ عليها تغيير جوهري بعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية
 الصادرة من هيئة السوق المالية. اإلستثماروسيتم تعميمها على مالكي الوحدات حسب نظام الئحة صناديق 

 م2014ابريل / /16هـ الموافق 1435جمادي اآلخر / /16يخ صدرت الشروط واألحكام لهذا الصندوق بتار 
 . 11/08/2016هـ الموافق 08/11/1437بتاريخوالمحدثة 
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 دليل الصندوق
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 الصندوق ملخص

 
 لاير سعودي  عملة الصندوق

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

 .SKFH S&P IPO Index. يةولاألمؤشر ستاندرد أند بورز لإلصدارات  المؤشر اإلرشادي

الشركات  أسهمو  يةولاألالصندوق من النوع المفتوح ويستثمر بشكل أساسي في اإلصدارات   اإلستثمار هدف
السعودية والتي تتوافق مع  سهمسنوات من إدراجها في سوق األخمس ل و أالمدرجة حديثا خالل 

 معايير اللجنة الشرعية للصندوق، بهدف تنمية رأس المال على المدى الطويل

 لاير سعودي 10,000 يولال  لإلشتراكالحد الدنى 

 لاير سعودي  10,000 اإلضافي لإلشتراكالحد الدنى 

 لاير سعودي  10,000 ستردادلإلالحد الدنى 

 و اإلشتراكأيام قبول طلبات 
 اإلسترداد

 في أي يوم عمل 

طلبات  ستالمإلأخر موعد 
 اإلستردادو  اإلشتراك

 ليوم العمل الذي يسبق يوم التقويم، ليتم تنفيذها حسب سعر ذلك اليوم.ظهرًا  12قبل الساعة 

 من كل أسبوع األثنين واألربعاء التعاملأيام 

يام يوم عمل فإن التقويم يكون أي من تلك األ من كل أسبوع، وعندما ال األثنين واألربعاء أيام التقويم
 سيكون يوم العمل التالي

موعد دفع قيمة الوحدات 
 المستردة 

 اإلستردادقبل إقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر 

 كحد أعلى اإلشتراك% من إجمالي مبلغ 2 اإلشتراكرسوم 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق سنوياً 1.75 دارةتعاب اإلأرسوم 

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

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

 .الصندوق لصالح تدفع و اإلشتراك تاريخ من يوما 30 خالل المستردة الوحدات قيمة من% 2.00 رسوم اإلسترداد المبكر

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

لغاية نهاية يوم وأستمر م 11/5/2014هـ الموافق 12/7/1435االكتتاب يوم األحد بتاريخ بدأ  تاريخ الطرح
 شهروذلك لمدة م 10/6/2014هـ الموافق 12/8/1435الثالثاء بتاريخ 
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 :المصطلحات ائمةق

 

 عمل"ال"يوم 

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

 التقويم الميالدي  "السنة"

 هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية "الهيئة"

 م 15/06/2014 "تاريخ البدء"

 التمويل السعودي الكويتيبيت  ""أمين الحفظ

  "الصندوق"

 الصندوق" إدارة"مجلس 

  يةولاألصندوق بيتك لإلصدارات 
 حكام لهذا الصندوقفي الشروط واألدارة الصندوق كما هو مشار إمجلس 

 شركة بيت التمويل السعودي الكويتي "مدير الصندوق"

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

 في يوم التقويم الوحدات القائمةصافي قيمة األصول مقسومًا على عدد  الصول لكل وحدة""صافي قيمة 

 الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية  اإلستثمارالئحة صناديق  "الالئحة"

 ية في الصندوق و اتمثل كل وحدة حصة مشتركة ومتس "الوحدة"

 "ر.س"
 وأحكام""شروط 

 لاير سعودي
 بالصندوق  المتعلقةالشروط واألحكام 

 مالك وحدات في الصندوق / مالك الوحدات" "مالك

. وعندما ال يكون أي من تلك األيام يوم عمل، فإن يوم  من كل أسبوع األثنين واألربعاءيوم  التقويم"يوم  /"تاريخ
 التقويم سيكون يوم العمل التالي

 الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم التقويم نقطة التقويم

صندوق  إدارةعضو مجلس 
 مستقل

تابع  أولدى مدير الصندوق  إدارةعضو مجلس  وأيكون موظفًا  صندوق ال إدارةعضو مجلس 
عالقة  أوامين حفظ الصندوق، وليس لديه عمل جوهري  أوأي مدير صندوق من الباطن  أوله، 

امين حفظ ذلك الصندوق وبما  أواي مدير صندوق من الباطن  أوتعاقدية مع مدير الصندوق 
ال يتعارض مع التعريف الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية 

 وقواعدها 



 

 
9 

 

به مدير  ساب القيمة الحالية للنقود ليتنبأيتم احتساب خصم التفقدات النقدية عن طريق ح خصم التدفقات النقدية
سب الصندوق ان تقوم الشركة بالحصول عليه كأرباح خالل الفترات القادمة، بمعدل خصم يتنا

 في الشركة اإلستثمارمع خطورة 

حد األدوات المالية لتحليل القوائم المالية للشركات، حيث يعتمد على أيعتبر التحليل النسبي  تحليل التوزيع النسبي
مقارنة العناصر المأخوذة من القوائم المالية بتاريخ معين مع مثيالتها من العناصر لنفس الشركة 

 معين بتاريخ المعدة المالية القوائم تحليل إلى باإلضافة شركات اخرى لعدة فترات سابقة، أو
 لعناصرها النسبية واألهمية ناتهامكو  ودراسة

 )بيت التمويل السعودي الكويتيلشركة الهيئة الشرعية (اللجنة الشرعية للصندوق  اللجنة الشرعية  

 تم من خالله مقارنة أداء الصندوقهو المؤشر الذي ي المؤشر االسترشادي

 فيه بيع واسترداد وحدات الصندوق أي يوم يتم أيام التعامل

الشركات التي يتم طرحها طرحا عاما لالكتتاب  سهمالعامة أل يةولاألاالكتتابات  أواالصدارات  يةولال صدارات اإل
 امرو عن طريق بناء سجل األ أوية سممره بالقيمة اإل ولأل

 رات، البحرين، الكويت، قطر وعماناألما دول الخليج

 في الصندوق اشتراكالذي قدم طلب  الشخص إلىيستخدم لإلشارة  المشترك

بمعنى  أوفي مواجهة المقرضين  بالتزاماتهاالمقترضة على الوفاء  الجهةمقياس لتقدير مدى قدرة  اإلستثماري االئتمانيالتصنيف 
 للمقترض بالتزاماتهمقرض بالوفاء اخر مخاطر عدم سداد ال

 بسيولتها العالية وقلة المخاطرم المرابحات وعقود تمويل التجارة و التي تتس النقد أسواقأدوات 

 الصندوق الستثماراتجنة الشرعية الضوابط الشرعية المحددة من قبل الل المعايير الشرعية

 سهملمعرفة حجم الطلب من هذه المؤسسات على األ ةاإلستثماريعرض الشركة على المؤسسات  امرو بناء سجل ال 
 االكتتابطروحة ومن ثم تحديد سعر الم

 تزم إصدارهايع أوراقا مالية أو يصدر  يالشخص الذ الُمصْدرة /الُمصْدر 

مصاريف نشر التقارير  إلىومصروفات رقابية باإلضافة  ولاتدالمصروفات التي تشمل رسوم  مصروفات إدارية
 السنوية
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 الصندوق وأحكام شروط

 

 الصندوق:  إسم.1

 يةولاألصندوق بيتك لإلصدارات 
Baitk IPO Fund   

 عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق:. 2

 920009019المملكة العربية السعودية، هاتف:  11523الرياض  50051ص.ب.  4رقم أ، برج غرناطةمجمع واحة 
 www.skfh.com.saالموقع االلكتروني  110 2019819فاكس 

  :الصندوق طرح بدء. تاريخ 3
 .م 11/5/2014بتاريخ  اتاإلشتراكتاريخ بدء قبول 

 :للصندوق المنظمة الهيئة. 4

( متعهد 2( كأصيل)1ة أنشطة )أ( التعامل)ولاويخضع ألنظمتها لمز  السوق المالية الصندوق مرخص من قبل هيئة مدير 
بترخيص هيئة السوق المالية رقم   المالية،راق و )و( والحفظ في األ دارةبالتغطية )ب( والترتيب )ج( وتقديم المشورة )هـ( واإل

 ه. 24/1/1431( وتاريخ 08124 - 37)

 :واألحكام الشروط إصدار تاريخ. 5

 .xx xx 2015هـ الموافق xx-xx-1436بتاريخ  النسخة، وتم تحديث هذه م 16/4/2014تاريخ ب 

 :اإلشتراك. 6

 10,000لاير سعودي ) عشرة آالف( هو اإلشتراك)غير شامله رسوم اإلضافي  اإلشتراكو  ليو األ لإلشتراكالحد األدنى  
 ر.س(. 

 :الصندوق عملة. 7

بعملة أخرى غير عملة الصندوق المحددة، سيتم تطبيق سعر الصرف المعمول به  اإلشتراكاللاير السعودي، و في حالة  
 عملة الصندوق. إلىالمستثمر  اشتراكبغرض تحويل عملة  اإلشتراكفي البنوك في تاريخ 

  :اإلستثمار. هدف 8
الشركات السعودية المساهمة، حيث تتمثل أهداف "الصندوق"  أسهمفي  اإلستثمارالصندوق هو من النوع المفتوح، وفئته 

مقارنة بـ )مؤشر ستاندرد أند بورز لإلصدارات  في تنمية رأس المال على المدى البعيد من خالل تحقيق عائد نسبي ايجابي
وية ولحقوق األ أسهمالشركات السعودية المساهمة و  أسهمفي  يةولاأل( وذلك من خالل المشاركة في االصدارات يةولاأل
سنوات من إدراجها، واستثمار  خمس   أولالسعودية خالل  سهمالشركات المدرجة حديثا في سوق األ أسهمفي  اإلستثمارو 

النقد. كما أن الصندوق لن يوزع أية أرباح  أسواقالنقد وصناديق  اقأسو السيولة النقدية المتوفرة في الصندوق في أدوات 
 على مالكي الوحدات فيه، بل سيعاد استثمار جميع األرباح المحصلة في الصندوق مما سينعكس على سعر وحدة الصندوق.

http://www.skfh.com.sa/
http://www.skfh.com.sa/
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 :اإلستثمار استراتيجية. 9

 الصندوق فيما يلي: إدارة استراتيجيةتتلخص 
 بالتالي:يستثمر الصندوق  (1)

للشركات السعودية المساهمة، كما يمكن  ويةولحقوق األ أسهمو  يةولاألبشكل رئيس في اإلصدارات  .أ
سنوات خمس  أولالسعودية خالل  سهمالشركات المدرجة حديثًا في سوق األ أسهمللصندوق شراء 

 من إدراجها.
النقد، المصدرة من جهات سعودية وخليجية  والتي تخضع إلشراف البنوك المركزية  أسواقأدوات  .ب

الدوالر( حيث من الممكن أن يتم تركيز كامل  أوفي السعودية ودول الخليج بعملة )اللاير السعودي 
بأي من العملتين حسب رؤية مدير الصندوق، وسيتم اختيار تلك الجهات المصدرة  اتاإلستثمار 
( والصادر عن وكالة موديز A)النقد بناء على التصنيف االئتماني بحد أدنى فئة  واقأسألدوات 

 . للتصنيف االئتماني

 طرحا والمطروحة أخر مدير أي أو الصندوق مدير قبل من المدارة النقد أسواق صناديق وحدات .ت
 عقود في اإلستثمارب رئيسي بشكل تقوم والتي للصندوق الشرعية المعايير مع المتوافقة و عاما
 في الصندوق استثمارات  نسبة كامل تتركز أن الممكن من حيث ،المرابحات و التجارة تمويل

 . الصندوق مدير رؤية على بناء أكثر أو واحد صندوق

 يقابله الذي الوقت ذلك في متوفر متوقع عائد أعلى على بناءاً  أعاله اتاإلستثمار  وتفضيل اختيار وسيتم
 .ممكن مخاطر مستوى أقل

في مجموعة مختلفة من الشركات والتوزيع لألصول على  اإلستثماربالتنويع عن طريق  اتاإلستثمار سيتم تركيز  (2)
( و 1صناعة معينة وذلك حسب ما هو مذكور في الفقرة ) أوالسعودي دون التركيز على قطاع  سهمقطاعات سوق األ

 التي يتوقع لها تحقيق نمو جيد في أرباحها.
الشركات المدرجة حديثا في و وية ولحقوق األ أسهمو  يةولاألالصندوق في اإلصدارات  الستثمارالحد األعلى  - 

%، حيث من الممكن أن يتم تركيز كامل 60% من قيمة أصول الصندوق والحد االدنى هو 100السوق السعودي هي 
 السعودي حديثا. سهمالشركات المدرجة في سوق األو وية ول، حقوق األ يةولاألإما في الطروحات  اتاإلستثمار نسبة 

والقيام بتقييم  ةاإلستثمارييعتمد مدير الصندوق على دراسات وتوصيات فريق المحللين الخاص به في اتخاذ قراراته  (3)
تقييم الشركات بشكل منفرد من خالل خصم التدفقات النقدية و تحليل  إلىالمالية إضافة  سواقية واألاإلقتصادضاع و األ

 الصندوق بمستوى عال من الفاعلية والمهنية. إدارةالتوزيع النسبي، وذلك بهدف 
 استراتيجية( تحت بند 1راق مالية غير التي تم ذكرها سابقا بالنقطة رقم )أو في  اإلستثماربلن يقوم الصندوق  (4)

 .اإلستثمار
 النقد كالتالي: أسواقستتم هيكلة الصندوق في النقد، صناديق وأدوات  (5)

 % من قيمة أصول الصندوق وال يوجد حد أدنى.40الحد األعلى للنقد هو  -1
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% من قيمة 30النقد بكافة انواعها في السعودية ودول الخليج هو  أسواقفي أدوات  لإلستثمارالحد األعلى  -2
في دولة معينة  اإلستثمارأصول الصندوق وال يوجد حد أدنى، حيث من الممكن أن يتم تركيز كافة نسبة 

 بناء على رؤية مدير الصندوق.

% من 10لخليج هو النقد بكافة انواعها في السعودية ودول ا أسواقفي صناديق  لإلستثمارالحد األعلى  -3
قيمة أصول الصندوق وال يوجد حد أدنى، حيث من الممكن أن يتم تركيز كافة النسبة في دولة معينة بناء 

 على رؤية مدير الصندوق.

و ستتم دراسة توافق الشركات السعودية المساهمة مع المعايير الشرعية بعد إعالن القوائم المالية لكل ربع سنة، وفي 
ز او ر الشرعية للصندوق فسيتم بيعها في مدة ال تتجيمن الشركات المملوكة في الصندوق للمعاي حال عدم تقيد أي

 التخلص منه. أو اإلستثماريوم عمل من تاريخ الدراسة وسيتم اتباع تعليمات اللجنة الشرعية في تطهير  14

 لتغطية وذلك الصندوق أصول قيمة صافي قيمة من  %10 على تزيد مبالغ اي يقترض ان للصندوق يجوزال  (6)
 عن مدته تزيد اال وعلى الشرعية اللجنة لمعايير وفقا البنوك طريق عن التمويل هذا مثل يتم أن وينبغي ،اإلسترداد طلبات
 .واحدة سنة

أدوات  إلىراق المالية المدرجة في السوق السعودي، باإلضافة و واأل يةولاأل اإلصداراتيستثمر الصندوق في  (7)
 الخليج.  أو النقد المصدرة في السعودية أسواق

 من بأكثر أو أصوله قيمة صافي من %10 من بأكثر اخر استثمار صندوق وحدات تملك للصندوق يجوز ال (8)
  .قاتو األ جميع في" به المستثمر" األخر اإلستثمار صندوق قيمة صافي من 10%
 راق مالية.أو بمشتقات  اإلستثمارلن يقوم الصندوق في  (9)

  :الصندوق في لإلستثمار الرئيسة . المخاطر10
المطلوب من جميع المستثمرين المحتملين أن يقرروا بأنفسهم وبمشاركة مستشاريهم الماليين والقانونيين تقويم جميع المخاطر 

الصندوق ولكنها المترتبة على استثماراتهم. إن المخاطر المذكورة ال تشكل تلخيصًا لجميع المخاطر المرتبطة باستثمارات 
تشكل المخاطر الرئيسة حسب علم مدير الصندوق والتي قد يتعرض لها الصندوق والتي ستؤثر على سعر الوحدة لمالكي 

 الوحدات.
 : الصندوق في لإلستثمار الرئيسية المخاطر (1) 

 سواقالخليجي وبالتالي على األ اإلقتصادسط يؤثر سلبا على و : إن عدم استقرار منطقة الشرق األالمخاطر السياسية )أ(
 مما يؤثر على سعر الوحدة في الصندوق. نخفاضباإلالخليجية  

يات الناشئة والتي تعتمد بشكل كبير على الدخل من النفط اإلقتصاديات الخليجية من اإلقتصاد: يةاإلقتصادالمخاطر  )ب(
مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق والذي سيؤثر بدورة  المالية سواقوتتأثر بتذبذب أسعاره، والذي ينعكس على أداء األ

 على سعر الوحدة. 
والتي تمثل معظم  المدرجة في السوق المالية السعودية سهم: هي المخاطر المتعلقة بأسعار األالسوق مخاطر )ت(

 خسارة المبالغ المستثمرة من قبل الصندوق.  إلىالصندوق والتي قد  تنخفض مما قد يؤدي  استثمارات
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 ةإستثماريخسارة فرصة  أو اإلستردادقد يتعرض الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات مخاطر السيولة:  )ث(
السعودية والذي قد يؤثر على قدرة الصندوق  سهمأحجام التعامل في سوق األ انخفاضنتيجة نقص السيولة الناجم عن 

 ، والتي قد تؤثر سلبا على سعر الوحدة.ةاإلستثماريالفرص  الستغالل أو اإلستردادلمواجهة طلبات  أصولهيل يلتس
التي تنطوي على التعامل مباشرة  ةاإلستثماري: تنشأ هذه المخاطر من األنشطة ئتمان والطراف الخرىمخاطر اإل  )ح(

عمليات المرابحة، حيث أن المخاطر على كل طرف من  أومع المؤسسات المالية األخرى من خالل اإليداعات النقدية 
التعاقدية مما قد يتسبب في خسارة الصندوق للمبلغ المستثمر في  بالتزاماتهالعقد يكون في أن الطرف األخر قد ال يتقيد 

 والذي سينعكس على سعر الوحدة. وأداءهوالتي ستؤثر سلبا على أصول الصندوق هذه األنشطة 
والتي على ضوئها للشركة المقررة من اللجنة الشرعية  لإلستثمار: تتمثل بالمعايير الشرعية الشرعية المعايير مخاطر )ج(

المتوافرة لدى  ةاإلستثمارييتم تحديد الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق، وقد تحد هذه المعايير من الفرص 
التخلص من هذه  إلىمدير الصندوق أثناء إدارته للصندوق. وقد يؤدي خروج بعض هذه الشركات عن المعايير الشرعية 

التخلص منه بناء على توصية اللجنة الشرعية للصندوق،  أو اإلستثمارة، حيث سيتم تطهير الشركات بأسعار غير مالئم
 مما قد يؤثر سلبا على أسعار الوحدات.

مخاطر بسبب التغير في القواعد التنظيمية، والقانونية،  إلى: يمكن أن تتعرض الصناديق النظامية والقانونية المخاطر )خ(
أن تزيد نسبة التكاليف كالرسوم  أوللصندوق  اإلستثمار استراتيجيةقد تطرأ قد تؤثر على  التيوالضريبية، حيث أن التغيرات 

  وغيرها مما يؤثر على أداء الصندوق والذي يؤثر بدورة على سعر الوحدة.
 ةاإلستثماري: من أهم األدوات التي يبني مدير الصندوق قراراته المالية المستقبلية للشركات المساهمةالنتائج  توقع )د(

عليها هي توقع النتائج المالية المستقبلية للشركات، إال أن هذه التوقعات عرضة للخطأ، كما أنه بعد إعالن النتائج المالية 
الصندوق والتي  استثماراته مخالف للتوقعات، مما قد يؤثر سلبا على للشركة فإن السعر السوقي لسهمها قد يتحرك باتجا

 تؤثر بدورها على سعر الوحدة.
: يعتمد مدير الصندوق على العنصر البشري بشكل كبير، وبالتالي فإن االعتماد على موظفي مدير الصندوق مخاطر )ذ(

الصندوق قد يتأثر سلبًا بخسارة المدراء التنفيذيين والموظفين المرتبطين بأعمال الصندوق وصعوبة توفير بدائل على 
ما قد ينعكس بشكلي سلبي الصندوق، م استثمارات إدارةالمستوى ذاته من الخبرة على المدى القصير والذي يؤثر سلبا على 

 مالكي الوحدات. استثماراتعلى اداء الصندوق وبالتالي يؤثر بدورة على 
الصندوق وحفظ أصول العمالء، إال أن أنظمة  إدارة: يعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية في التقنية مخاطر )ر(

كلي على الرغم من االحتياطات األمنية  أوتعطل جزئي  أوفيروسات  أوالمعلومات لديه قد تتعرض لعمليات اختراق 
الصندوق بشكل فاعل، مما قد يؤثر سلبا  استثمارات إدارةالمشددة المتبعة لديه، والتي تحد من قدرة مدير الصندوق على 

 على أداء الصندوق وبالتالي على مالكي وحدات الصندوق.
: إن مدير الصندوق ال يستطيع ضمان تلقي الدعوة للمشاركة يةولال عملية مشاركة الصناديق في اإلصدارات  توقف )ز( 

. كما ال يستطيع مدير الصندوق ضمان أن تستمر هيئة السوق المالية في الموافقة على طرح يةولاألفي اإلصدارات 
والتي كانت ستنعكس على سعر  إيراداتهامر، مما يفقد الصندوق فرصة لزيادة و بطريقة بناء سجل األ يةولاألاإلصدارات 

 الوحدة في حال المشاركة.
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لعملية بناء سجل  اإلستثمار: حيث أنه يتم دعوة عدد من الشركات المرخصة وصناديق نسبة التخصيص تضاؤل )ش( 
يفقد امر فإنه من الممكن تضاؤل نسبة التخصيص بسبب ازدياد عدد الشركات والصناديق المشتركة في االكتتاب، مما و األ

 الصندوق فرصة لزيادة عوائده والتي كان من الممكن أن تنعكس على سعر الوحدة.
 اإلستثمارب: الصندوق سيبدأ استحواذ عدد قليل من مالك الوحدات على نسبة عالية من أصول الصندوق مخاطر )ص(

في الصندوق خالل فترة االكتتاب  لإلشتراكي وحيث أنه ال يوجد حد أعلى ولاأل االكتتاببشكل مباشر بعد نهاية فترة 
% من أصول الصندوق، وهذا قد يسبب مخاطر 10ي وبالتالي فإنه من الممكن تملك بعض مالك الوحدات ألكثر من ولاأل

كل هذه الفئة من مالك الوحدات ألصولهم من الصندوق مما يسبب انخفاض كبير في اصول الصندوق  أوعند استرداد جزء 
 ، والذي سيؤثر سلبا على سعر الوحدة.استثماراتهى أصول الصندوق بشكل يحد من مما قد يؤثر سلبا عل

قرار مدير  واستقالليةضاع التي تتأثر فيها موضوعية و : تنشأ هذه المخاطر في األتضارب بالمصالح مخاطر )ض(
معنوية تهمة على حساب الصندوق، والذي قد يؤثر على قرارات مدير الصندوق في  أوالصندوق بمصلحة شخصية مادية 

 ، مما قد يؤثر سلبا على أدائه والذي سينعكس سلبا على سعر وحدة الصندوق.استثماراته اختيار
التي قد يكون  ةاإلستثماريية و اإلقتصادتؤثر الكوارث الطبيعية على أداء كافة القطاعات الكوارث الطبيعية:  مخاطر )ط(

، ل والبراكين والتقلبات الجوية الشديدة وغيرهاز لها تأثير سلبي على أداء الصندوق خارج عن إرادة مدير الصندوق مثل الزال
  الصندوق سلبا، وبالتالي تنخفض أسعار الوحدات. استثماراتوالتي تؤثر على 

 سهماستثمارات الصندوق في عدد من قطاعات سوق األالمخاطر الناتجة عن تركز : اتاإلستثمار تركز  مخاطر )ظ(
ضاع الخاصة بتلك القطاعات األمر الذي و الصندوق عرضة للتقلبات نتيجة التغير في األ السعودية والذي قد يجعل أداء

 مالكي الوحدات.  استثماراتقد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وبالتالي على 
عن سداد المبالغ المقترضة في وقتها  تأخرهالصندوق و  إدارةفي حالة اقتراض الصندوق لغرض  مخاطر االقتراض )ع(

مدير الصندوق  اضطرار أوخارجة عن إرادة مدير الصندوق، والتي قد يترتب عليها رسوم تأخير سداد  ألسبابالمحدد 
ه والذي سينعكس سلبا على أسعار لسداد القروض مما قد يؤثر على أصول الصندوق وأداء استثماراتهلتسييل بعض 

 الوحدات. 
، فإن هذه يةولاألحالة اكتتاب الصندوق في اإلصدارات  في الشركات المكتتب فيها: أسهمتأخر إدراج  مخاطر )غ(

الشركات المكتتب  أسهمفي السوق السعودي. وبالتالي فإن أي تأخير في إدراج  سهماإلصدارات مرتبطة بموعد إدراج األ
لمدير الصندوق والتي  ةاإلستثماريبها يعتبر من المخاطر التي قد تؤثر على استثمارات وأداء الصندوق وتحد من الخيارات 

 تؤثر على سعر الوحدة.
الطلب  أو دارةضاع المالية للمصدر نتيجة لتغيرات في اإلو وهي مخاطر التغير في األمخاطر المتعلقة بالمصدر: ال )ك(
المنتجات والخدمات كما وتشمل هذه المخاطر تعرض المصدر إلجراءات قانونية بسبب مخالفات يقوم بها مما قد يؤدي  أو
 ه مما قد يؤثر على اداء الصندوق سلبا والذي سيخفض سعر الوحدة.أسهمانخفاض قيمة  إلى
األخرى الواردة  اإلستثمارهي جميع المخاطر التي قد تتعرض لها صناديق  :ةإستثماريفي صناديق  اإلستثمارمخاطر  )ل(

 إلىاألخرى التي يكون الصندوق مستثمرا فيها مما قد يؤدي  اإلستثمارفي هذا البند و التي قد تتعرض لها صناديق 
 قيمة وحدات الصندوق.  انخفاض
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النقد التي يستثمر  أسواقألي من أدوات  االئتمانيالتصنيف  انخفاض: في حالة االئتمانيالتصنيف  انخفاض مخاطر )م(
التخلص منها، مما قد يؤثر  إلىبها الصندوق والتي قد تؤثر على سعر الورقة المالية و التي قد يضطر مدير الصندوق 

 على أصول الصندوق والذي بدوره سيؤثر على سعر الوحدة. 
راق المالية و المخاطر الناتجة عن تغير في أسعار الفائدة، والتي تؤثر على قيمة األ هي: تقلبات أسعار الفائدة مخاطر )ن(
 .الوحدةالشركات والذي سيؤثر بدورة على أداء الصندوق وسعر  أسهمو 

مقومة بعمالت أخرى غير عملة الصندوق، مما يعني أن تقلبات  استثمارات: قد يستثمر الصندوق في مخاطر العملة( )ه
أسعار صرف تلك العمالت قد تؤثر سلبا على قيمة أصول الصندوق والتي ستنعكس سلبا على سعر وحدات الصندوق. 

 .استثمارهبعملة غير عملة الصندوق والتي تؤثر على قيمة  اشتراكهوقد يتعرض المشترك لهذه المخاطر في حال 
 في الصندوق.  اإلستثمار(   يتحمل مالكي الوحدات مسئولية الخسائر المالية التي قد تحدث من خالل 2)
ق  اإلستثماريعد  (  ال3)  اإلستثمارتابع لصندوق  أوراق المالية و يبيع األ أوفي الصندوق إيداعًا لدى أي بنك محلي يسوِّ

 قد ال يستلم المستثمر كامل المبلغ الُمستثَمر. اإلستردادفسعر الوحدة قد ينخفض وعند 

 :والمصروفات الرسوم. 11
سيتحمل مدير الصندوق جميع مصاريف التأسيس والتسويق والتوزيع المتعلقة بالصندوق، بينما يتحمل الصندوق جميع 

الصندوق.  إدارةالتزامات أخرى تنتج عن قيام مدير الصندوق بأي عمل يتعلق ب أوالمصاريف والرسوم وأي نفقات 
 وتشتمل النفقات األخرى:

% سنويًا من صافي قيمة أصول الصندوق تحتسب يوميًا ويتم 1.75على أساس  دارة: تحتسب رسوم اإلدارة( رسوم اإل1)
 اقتطاعها كل ثالثة أشهر لمدير الصندوق.

% سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق تحتسب يوميًا ويتم 0.20أمين الحفظ على  ( رسوم الحفظ: سيحصل2)
 اقتطاعها كل ثالثة أشهر ألمين الحفظ.

ل هذه  اشتراكه% كحد أعلى من قيمة 2.00: يدفع المشترك اإلشتراك( رسوم 3) في الصندوق لمدير الصندوق. وُتحصَّ
( اإلفصاح المالي المرفق مع هذه 1اإلضافية. أنظر ملحق ) اتاكاإلشتر عند  أوي ولاأل اإلشتراكالنسبة سواًء عند 

 الشروط واألحكام. 
كحد أعلى من قيمة صافي قيمة اصول الصندوق، علما بانه سيتم خصم المصاريف   %0.05مصروفات إدارية:  )4(

 الفعلية فقط،  تشمل المصاريف االدارية التالي:
 دارةعن أداء الصندوق وأي مصاريف اخرى متعلقة بخدمات اإل للصندوق:مصاريف نشر التقارير السنوية  4.1

 والتشغيل تحتسب يوميا وتدفع كل ثالثة أشهر .
لاير سعودي تحتسب يوميا وتدفع في بداية السنة المالية  7,500الرسوم الرقابية: رسوم سنوية تبلغ  4.2

 للصندوق .
لاير سعودي تحتسب يوميا ويتم دفعها في  5,000(: رسوم سنوية تبلغ ولاتدرسوم السوق المالية السعودية ) 4.3

 بداية كل سنة مالية للصندوق. 
 لصالح تدفع و اإلشتراك تاريخ من يوما 30 خالل المستردة الوحدات قيمة من% 2.00 رسوم اإلسترداد المبكر: (5)

 .الصندوق
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لاير سعودي سنويًا.   22,500مراجع الحسابات والتدقيق: سيحصل مراجع الحسابات على مبلغ مقطوع قدره  أتعاب (6)
 تحتسب يوميا وتدفع في نهاية كل ستة اشهر.

عن كل  دارةاإللاير سعودي لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس  2,000: سيتم دفع دارة( مكافآت أعضاء مجلس اإل7)
لاير سعودي سنويا ألعضاء المجلس المستقلين فقط، تحتسب يوميا ويتم دفعها في نهاية  28,000اجتماع، وبحد اقصى 

 كل سنة مالية للصندوق.
( اإلفصاح المالي المرفق مع هذه الشروط 1.0وتم عرض إجمالي المصاريف المخصومة من أصول الصندوق في الملحق )

  واألحكام.

 . مصاريف التعامل:12

البيع إذا كانت ضمن استثمارات الصندوق، وسيتم  أوسوف يتحمل الصندوق كافة المصاريف المتعلقة بعمليات الشراء  
  االفصاح عن إجمالي قيمتها في التقارير السنوية والنصف سنوية.

 : المصفى تعيين . التصفية و13

لهيئة السوق المالية صالحية تعيين مدير ، فإن اإلستثمارفي الئحة صناديق  22مع مراعاة الشروط المفصلة في المادة 
  .اإلستثماراتخاذ أي تدبير تراه مناسبًا وذلك وفقًا لالئحة صناديق  أومصف  أوبديل 

 الصندوق: إدارة. مجلس 14

سنوات، حيث  3للصندوق وذلك لفترة مدتها  إدارةيقوم مدير الصندوق بموجب موافقة هيئة السوق المالية بتعيين مجلس  
 الدكتور / تركي بن سليمان الزميعالصندوق من خمسة أعضاء من ضمنهم عضوين مستقلين، هما  إدارةيتكون مجلس 

 .  المسهر عبدالرحمن بن محمد /والدكتور
 ونبذة تعريفية مختصرة:  الصندوق إدارةاء أعضاء مجلس إسم(  1)
 

 عضو مستقل(  الزميع سليمان بن تركي /الدكتور( 

، حيث شغل عضوية العديد من عاماً  25المجال المصرفي واإلستثماري وذلك لما يقارب من لديه خبرة واسعة في 
اللجان ومجالس ادارات عدد من الصناديق االستثمارية والشركات ومراكز أبحاث، يعمل حاليا كعضو هيئة تدريس 

الديوان الملكي منذ  -ركز الدراسات والشؤون االعالمية، ومستشار في م2004في جامعة الملك سعود منذ عام 
، كما عمل في 2012، اضافة الى عمله كشريك ومؤسس في مكتب مال لالستشارات المالية منذ 2015عام 

السابق كأستاذ زائر للمالية في جامعة األمير سلطان اضافة الى عمله كمستشار في شركة أعمال شمائل الزراعية. 
 بالواليات سي دي واشنطون ،الدكتوراه في المالية واالستثمار من جامعة جورج واشنطون حاصل على درجة 

 .  م2004 عام األمريكية المتحدة

 ( الدكتور/ محمد بن عبدالرحمن المسهر)عضو مستقل 

 لجنـة وعضوم 2011 عام منذ توالاوالمق المصانع إنشاء في المتخصصة العربية سيوب لشركة التنفيذي الرئيس
 عام حتى للمحاسبة الراشد مكتب في مالي كمستشار عمل بالرياض، الصناعية التجارية بالغرفة المالية راقو األ
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شغله منصب  إلى باإلضافة، 2004وعمل أيضا كنائب للرئيس في شركة السيف للتطوير حتى عام   ،2003
 التنفيذي الرئيس نائب منصب شغل، كما 2008عام  إلىاألعمال في جامعة األمير سلطان  إدارةعميد كلية 

 المالية دارةاإل في الدكتوراه درجة على حاصل. 2011 عام نهاية وحتى 2007 بين للفترة لإلستثمار رنا لشركة
 .  م1998 عام األمريكية المتحدة بالواليات بنسلفينيا والية في" ليهاي"  جامعة من

   /طارق بن عبدالعزيز الرخيمي )الرئيس( السيد 

سنة، حيث  21تتعدى  اإلستثمارالرئيس التنفيذي لبيت التمويل السعودي الكويتي ، لدية خبرة واسعه في مجال 
 لألصولعمل رئيسًا تنفيذيًا لشركة الخير كابيتال السعودية، و الرئيس التنفيذي  للعمليات في مجموعة سامبا 

دارةو  العديد من المهام،  إلى باإلضافة، شارك في تحديد و وضع  استراتيجيات الشركة و خطط العمل اإلستثمار ا 
 باإلضافةفي مجموعة سامبا المالية هذا  اإلستثماراالستاذ عبدالعزيز شغل ايضا منصب رئيس الخزينة وعمليات 

المخاطر  إدارةتقلده مناصب قيادية عديدة خالل عمله لدى مجموعة سامبا المالية في مجال الخزينة و  إلى
ماجستير في علوم الهندسة   إلى باإلضافةم  1988الوريس عام حاصل على بك طارقوعمليات الخزينة. االستاذ 

و الخدمات البنكية  اإلستثمارم. ولدية العديد من الدورات في مجال  1990المدنية من جامعة الملك سعود 
 واالدارية، من مقدمي دورات معتمين و مرموقين في انحاء العالم.

  /عضو(  بطينخالد إبراهيم أبو السيد( 

سنة حيث عمل في  30الرئيس التنفيذي لإلستثمار و إدارة األصول. لدية خبرة واسعة في مجال اإلستثمار تتعدى  
عدد من البنوك السعودية و تقلد عضوية مجالس اإلدارة في عدد من صناديق اإلستثمار المحلية و الدولية و شركات 

ين شمس بمجهورية مصر العربية و لدية العديد من حاصل على بكالوريس إدارة األعمال من جامعة عإستثمارية. 
 معتمدين و مرموقين في أنحاء العالم. دورات مقدمي الدورات في مجال اإلستثمار و الخدمات البنكية و اإلدارة من

 )السيد/ رامي نعيم المحتسب )عضو 

عامًا في العديد من  20ز و االمدير المالي في شركة بيت التمويل السعودي الكويتي وله خبرة ممتدة وطويلة تتج
. حاصل على بكالوريس اإلستثمارالمالية والمراجعة الداخلية، إضافة خبرته في مجال  دارةالشركات في مجاالت اإل

 حصوله على شهادة محاسب قانوني معتمد من الواليات األمريكية المتحدة.  إلىإضافة  دارةواإل اإلقتصادفي 

 
 :دارةمن قبل أعضاء مجلس اإل(  طبيعة الخدمات المقدمة 2)

 الصندوق، على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي: إدارةتشمل مسئوليات أعضاء مجلس 

 الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفًا فيها. .1
اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبًا، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقاً لالئحة صناديق  .2

 .اإلستثمار
ول ؤ ( لدى مدير الصندوق ومساإللتزام)لجنة المطابقة و  اإللتزامول المطابقة و ؤ االجتماع مرتين سنويًا على األقل مع مس .3

 هاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة.التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلر 

 إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه. .4

بشروط وأحكام الصندوق، وأي مستند آخر سواء كان عقدًا أم غيره يتضمن إفصاحات تتعلق  اإللتزامالتأكد من اكتمال و  .5
 مدير الصندوق.  أوبالصندوق و/
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ولياته بما يحقق مصــلحة مالكي الوحدات وفقًا لشــروط واحكام الصــندوق، وأحكام ؤ التأكد من قيام مدير الصــندوق بمســ .6
 .و قرارات المستشار الشرعي اإلستثمارالئحة صناديق 

 ومالكي الوحدات فيه. اإلستثمارالعمل بأمانة ولمصلحة صندوق  .7

لاير(  2,000: بدل حضـــور بقيمة )دارةوبدالت أعضـــاء مجلس اإلعقود األعضـــاء المســـتقلين هي ثالث ســـنوات ومكافآت 
 لاير سعودي 28,000وبحد أعلى  لكل عضو مستقل عن كل اجتماع،
 )الملخص المالي( والموضح به تلك المكافآت. 1يرجى االطالع على الملحق رقم 

 أخرى: استثمار(  عضوية أعضاء المجلس في صناديق 3)
 سهمصندوق بيتك الواعد لأل إدارةوغير المستقلين هم أعضاء في مجلس  المستقلينالصندوق  إدارةأعضاء مجلس 

 السعودية.

  :الصندوق مدير. 15
 :وعنوانه الصندوق مدير إسم(  1)

 بيت التمويل السعودي الكويتي
  ومركزه الرئيسي في الرياض وعنوانه البريدي هو:

 السعوديةالمملكة العربية  11523الرياض  50051ص.ب. 
   011 2019819فاكس  920009019هاتف: 

 www.skfh.com.saالموقع االلكتروني 
أعضاء مجلس إدارته من المحتمل ان تتعارض مع  أومصالح لدى مدير الصندوق  أوي نشاطات عملية يوجد أ ال (2)

 أدائهم تجاه الصندوق وفي حال وجدت سيتم اإلفصاح عنها.    أومسؤولياتهم 
يوجد هنالك أي تضارب مصالح جوهري من طرف مدير الصندوق يحتمل أن يؤثر على تأدية التزاماته تجاه  ال (3)

 الصندوق.
ندوق. مدير الصندوق الص إدارةلم يقوم مدير الصندوق بتفويض أطراف اخرى نيابة عنه للقيام بأية مهام رئيسية تتعلق ب (4)

 إلىوالحفظ ألصول الصندوق، هذا باإلضافة  دارةالمدارة واإل اتاإلستثمار والحفظ  اتاإلستثمار  إدارةواًل عن ؤ سيكون مس
 .معالجة العمليات، حفظ السجالت والتقارير المالية، التحويالت النقدية والتواصل مع المستثمرين

الصندوق بيت التمويل السعودي الكويتي )مدير الصندوق(، شركة مساهمة مغلقة سجل تجاري رقم  إدارةيتولى  (5)
( لتقديم خدمات التعامل بصفة أصيل، والتعهد بالتغطية، 08124 -37( وترخيص هيئة السوق المالية )1010312522)

 راق المالية.و ، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال األدارةواإل

 : . أمين الحفظ16

 أمين حفظ للصندوق. بيت التمويل السعودي الكويتي 
  ومركزه الرئيسي في الرياض وعنوانه البريدي هو:

 المملكة العربية السعودية 11523الرياض  50051ص.ب. 
   011 2019819فاكس  920009019هاتف: 

 www.skfh.com.sa الموقع االلكتروني 

http://www.skfh.com.sa/
http://www.skfh.com.sa/
http://www.skfh.com.sa/
http://www.skfh.com.sa/
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 . مراجع الحسابات: 17

 هالدار لتدقيق الحسابات عبداهلل البصري وشركا
 

 عنوان مراجع الحسابات: 
  2195، ص، ب  11451الرياض 

 المملكة العربية السعودية 
966114630680 

  :المراجعة. البيانات المالية السنوية 18
ويمكن لمالكي الوحدات الحصول  -على األقل  -مدققة بصفة نصف سنوية  يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية غير

يومًا تقويميًا من نهاية الفترة. كما سيقوم مدير الصندوق بإصدار قوائم مالية مدققة بنهاية كل سنة ميالدية  45عليها خالل 
وق ومتاحة لمالكي الوحدات بدون رسوم يومًا تقويميًا من نهاية السنة المالية للصندوق، تتوفر بمقر مدير الصند 90خالل 

 ، كما سيتم تزويد هيئة السوق المالية بنسخة من تلك القوائم المالية المدققة.همبناًء على طلب
 و المستثمرين المحتملين الحصول على نسخ من هذه القوائم من خالل: ةاإلستثماريويستطيع مالكي الوحدات 
 www.Tadawul.com.sa" : ولاتدموقع شركة السوق المالية "

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

 .2014ديسمبر  31 إلىتاريخ بداية نشاط الصندوق من  للفترة قد صدرتقوائم مالية  أولعلمًا بأن  

  :الوحدات. خصائص 19
ية, ولكل وحدة حصة مشتركة و ايجوز لمدير الصندوق إصدار عدد غير محدد من الوحدات وتكون جميعها ذات فئات متس

 اقرب أربع نقاط عشرية.  إلىية في الصندوق وسوف يقرب سعر الوحدات و امتس

 :اخرى معلومات. 20

 بمدير الصندوق للحصول على أي معلومات اخرى ذات العالقة بالصندوق. االتصاليمكن للمستثمر 

 المطابقة للشريعة االسالمية : اإلستثمار. صناديق 21

والتأكد من  الشرعية ستشاراتاإل خدمات لتقديم الكويتي السعودي التمويل ببيت الخاصة شرعيةال جنةللا تعيين تم لقد 
 اضافية تكاليف أي الصندوق تحمل دون المعايير بأحكام اإللتزام

لعمليات  الصندوقعند الطلب من قبل مدير  أو دوريةبمراجعة  ةالشرعي اللجنة أعضاء:  سيقوم الشرعية المعايير( 1)
( الشرعية)المعايير  2 رقم الملحق على االطالع يرجى ،الشرعية والمعاييرالصندوق من أجل التأكد من مطابقتها لألحكام 

 .التفاصيل من للمزيد

 العالمية: ستثماراإل صناديق. 22

 .الصندوق على تنطبق ال
 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.skfh.com.sa/
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  :يول. الطرح األ23
مبالغ  استثمار، وسيكون من الخيارات المتاحة لمدير الصندوق نشاطهدنى لحجم أصول الصندوق لبدء وجد حد أي ال

 .النقد أسواقي في أدوات ولخالل فترة الطرح األ اإلشتراك

  . استثمار مدير الصندوق في الصندوق:24
في الصندوق من حين آلخر  اإلستثماريحق لمدير الصندوق وأي من تابعيه والصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق 

ن وجدت  اشتراكحسب تقديرهم. وينطبق على  مدير الصندوق ما ينطبق على مالك الوحدات األخرين في الصندوق ، وا 
 ها في نهاية السنة المالية.، سوف يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عناتاإلشتراكمثل هذه 

 : اإلستردادو اإلشتراك. إجراءات 25

 من كل أسبوع.األثنين و األربعاء واستردادها خالل أيام التعامل  اإلستثمار(  يتم بيع وحدات صندوق 1)
الساعة الثانية عشرة من ظهر  قبل اإلستردادطلب  أومع كامل المبلغ  اإلشتراكيجب أن يستلم مدير الصندوق طلب   (2)

 أي يوم تعامل. 
 يسبق الذي العمل يوم ظهر  من عشر الثانية الساعة المعنية التقويم نقطة قبل اإلسترداد و اإلشتراك طلبات تنفيذ يتم (3)

 التعامل يتم فسوف المذكورة، المهلة انتهاء بعد االسترداد أو  اإلشتراك طلب استالم حالة وفي التعامل يوم في التقويم يوم
 .التالي التقويم يوم في استرداد أو اإلشتراك كطلب  معه
أن يكمل اإلجراءات الالزمة عن طريق تعبئة النموذج  اإلستردادطالب  أوفي الصندوق  اإلشتراكيجب على طالب  (4)

(. 25( من الفقرة )2مذكور في الفقرة الفرعية ) ما هوالخاص بكل عملية على حده مع تقديمها بالوقت المناسب حسب 
جراءات "اعرف عميلك" ويحتفظ بحقه المطلق في  يتحمل مدير الصندوق مسئولية تطبيق إجراءات مكافحة غسل األموال وا 

 أوالكيان الذي يقوم المشترك بطلب شراء الوحدات نيابة عنه و/ أوالشخص  أوطلب المزيد مما يثبت هوية المشترك 
 الدليل المطلوب من مدير الصندوق سيتم تأجيل تخصيص الوحدات. أومصدر األموال. وبانتظار تقديم التأكيد 

الحساب المصرفي المحدد من قبل مالك الوحدات في طلب  إلىعن طريق حوالة بنكية  اإلستردادسيتم تحويل مبلغ  (5)
 .  اإلستردادقبل إقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر  اإلسترداد

ر.س(. وفي حالة  10,000الرصيد للمشترك هي عشرة آالف لاير سعودي ) أو اإلسترداد أو لإلشتراكالقيمة األدنى  (6)
وجود طلب استرداد من شأنه أن يقلل من استثمارات مالك الوحدات في الصندوق بمبلغ أقل من الحد األدنى ، فإن مدير 

 الصندوق له الحق في استرداد كامل المبلغ المستثمر به وقيده في حساب مالك الوحدات.
 
أي توجيهات من  أومكافحة غسل االموال ومكافحة االرهاب  تقاريرمدير الصندوق وفقًا لتقديره المبنى على ل يحق (7)

رسوم  أوبدون دخل مكتسب  اإلشتراكللوحدات وفي تلك الحالة سيتم إعادة مبلغ  اشتراكجهات تنظيمية حكومية برفض أي 
المعلومات ذات الصلة  تقاسمظ مدير الصندوق بحق مختصمة في غضون ثالثة أيام عمل من تاريخ الرفض. ويحتف

جراءات مكافحة غسل األموال. وفيما  بالمستثمرين مع اإلداري وأمين الحفظ ألغراض تلبية إجراءات الرقابة الداخلية وا 
 االحتفاظ بمستويات كافية من السيولة.  ولاالمتوقعة فإن مدير الصندوق سوف يح اإلسترداديخص طلبات 

لمالكي الوحدات والمطلوب تلبيتها في نهاية أي يوم تعامل  اإلستردادإذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات  7.1
أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق. وفي هذه الحالة يجوز لمدير الصندوق أن يقوم بتنفيذ  أو% 10
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% من صافي قيمة 10حد ال  اتاإلستردادإجمالي  زو اال يتجالطلبات على أساس نسبة وتناسب بحيث 
  أصول الصندوق.

بأي اصول اخرى  أوالمالية  راقو باألفي حال توقفت التعامالت في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل  7.2
فأن طلبات  اإلستثماريفيما يتعلق بأصول الصندوق  أومن أصول الصندوق، سواء بصورة عامة 

 .يوم التقويم التالي إلىستأجل  اإلسترداد

وية على طلبات ولالتي لم يتم تلبيتها في أي يوم تقويم لألسباب السابقة ستكون لها األ اإلستردادطلبات  7.3
 الجديدة في يوم التقويم التالي.  اإلسترداد

 ، يتسلم المستثمر تأكيدًا يحتوي على التفاصيل الكاملة للعملية. اإلسترداد أو اإلشتراكبعد إتمام عملية 

  الصندوق: . تقويم أصول26
اقرب أربع نقاط عشرية باستخدام المعادلة التالية:  إلىسيتم احتساب صافي قيمة األصول لكل وحدة في كل يوم تقويم  ( 1)

ات مقسومًا على إجمالي عدد الوحدات القائمة وقت اإللتزاممخصومًا منه إجمالي المطلوبات و  ، إجمالي أصول الصندوق
النقد بناء  أسواقراق المالية بسعر إغالقها، وسيتم تقويم أدوات و المالية المدرجة في سوق األ راقو التقويم، وسيتم تقويم األ

في الصناديق بناء على قيمة الوحدات حسب  اتاإلستثمار على سعر العادل لتلك األدوات في يوم التقويم، وسيتم تقويم 
 أسواقللصناديق المدرجة في السوق السعودي وبالنسبة للصناديق المدرجة في  ولاتدآخر إعالن لهذه الصناديق في موقع 

وفي حال عدم وجودها سيتم الحصول  سواقدول الخليج سيتم الحصول على المعلومات عن طريق المواقع التابعة لهذه األ
 ولاتدفترة ما بين االكتتاب و ي في الولعلى المعلومات عن طريق موقع مدير الصندوق الرسمي، وسيتم تقويم االكتتاب األ

النقد في حساب  إلىالسعودي بناء على سعر االكتتاب، وذلك باإلضافة  سهمالورقة المالية ذات العالقة في سوق األ
 الصندوق والفوائد واألرباح المستحقة من استثمارات الصندوق المختلفة

أي من تلك  ال يكونمن كل أسبوع في نهاية يوم التعامل، وعندما  و األربعاء االثنين( يتم تقويم اصول الصندوق أيام 2)
 االيام يوم عمل فإن التقويم سيكون يوم العمل التالي.

يومي عمل من الموعد النهائي ليوم التقويم،  زو اال يتجتقويم الصندوق بشكل مؤقت  بتأخير( قد يقوم مدير الصندوق 3)
كانية تقويم جزء كبير من أصول الصندوق بشكل يمكن التعويل عليه بما في اذا قرر مدير الصندوق بشكل معقول عدم إم

  ذلك على سبيل المثال ال الحصر الظروف التي يقفل فيها السوق الرئيسي في وقت التقويم.
 
الموقع االلكتروني الخاص بمدير الصندوق  و  ولاتد موقع( سيتم اإلعالن عن صافي قيمة األصول على 4)
 www.skfh.com.sa تقويم.في يوم العمل التالي لكل يوم 

 المبكر: اإلسترداد. رسوم 27

 .الصندوق لصالح تدفع و شتراكاإل تاريخ من يوما 30 خالل المستردة الوحدات قيمة من% 2.00

 

http://www.skfh.com.sa/
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 :الصندوق إنهاء. 27

ال تخدم  أوإذا رأى مدير الصندوق أن قيمة أصول الصندوق الذي يتولى إدارته ال تكفي لتبرير استمرار تشغيل الصندوق،  
إقليمية أخرى يعتبر سببًا كافيًا   أوظروف اقتصادية  أواألنظمة  أوإذا رأى أن تغّير القوانين  أومصلحة مالكي الوحدات، 

الصندوق وهيئة السوق المالية، و بعد إشعار المستثمرين بموجب  إدارةوافقة مجلس إلنهاء الصندوق، فبعد الحصول على م
يومًا تقويميًا فإنه يجوز له المباشرة في  إنهاء الصندوق. ويتم في هذه الحالة  تصفية أصول  60إشعار كتابي مسبق مدته 

الت التصفية على المستثمرين خالل الصندوق وتسديد ما عليه من مطلوبات ، ومن ثم يتم توزيع ما يتبقى من متحص
 إلىيومًا تقويميًا من تاريخ االشعار(، كل مستثمر بنسبة ما يملكه من وحدات  60شهرين من انتهاء تلك الفترة ) فترة ال 

 إجمالي الوحدات

 . رفع التقارير لمالكي الوحدات:29

يومًا من نهاية  30البريد العادي في غضون  أولمالكي الوحدات عن طريق البريد االلكتروني سيتم إرسال تقرير دوري  
 كل ربع سنة، يوضح التقرير التالي

 صافي قيمة أصول وحدات الصندوق. -
 عدد وحدات الصندوق التي يملكها مالك الوحدات وصافي قيمتها. -
سجل بصفقات كل مالك وحدات على حده، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة الحقة ألخر تقرير تم تقديمة   -

 لمالكي الوحدات. 

  . تضارب المصالح:30
إذا رأى مدير الصندوق أن هناك تضارب مصالح قد تؤثر على أداء التزاماته تجاه الصندوق فإنه سوف يتعامل مع 

  يفضل أي مستثمر على اآلخر.المستثمرين بطريقة عادلة وال
الجماعية  ةاإلستثماريالصندوق طريقة عادلة لحل أي تضارب مصالح بين الصندوق وبين البرامج  إدارةسوف ينهج مجلس 

أي من تابعيه. ويتم معاملة األطراف ذات العالقة إن وجدت على حد السواء.  أواألخرى, والتي تطبق على مدير الصندوق 
 مدير الصندوق. إلىالية التعامل مع تضارب المصالح ستكون متاحة بناءًا على طلب مكتوب يقدم 

 :التصويت حقوق.سياسات 31

الصــندوق على الســياســات العامة المتعلقة بممارســة حقوق  إدارة، يوافق مجلس اإللتزامول المطابقة و ؤ ر مع مســو ابعد التشــ 
راق المالية التي تشــــكل جزًء من أصــــوله. ويقرر مدير الصــــندوق طبقا لتقديره و التصــــويت الممنوحة للصــــندوق بموجب األ

 .اإللتزامول المطابقة و ؤ ر مع مسو اعدم ممارسة أي حقوق تصويت بعد التش أوممارسة 

  :الصندوق وأحكام شروط. تعديل 32
يحق لمدير الصندوق تعديل هذه الشروط واالحكام بعد الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الشرعية للصندوق و هيئة 

الصندوق. وسيقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات عن طريق البريد بالتغييرات  إدارةالسوق المالية و مجلس 
 يومًا تقويميًا على تاريخ ذلك اإلشعار. 60تعديل ساري المفعول بعد مرور ويزودهم بنسخة من النص المعدل. ويصبح ال
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 :ىواالشك إجراءات. 33

 ى للعنوان التالي:و اينبغي توجيه الشك 
 المملكة العربية السعودية  11523الرياض  50051ب. .ص

 مدير الصندوق.  إلىى ستكون متاحة بناءًا على طلب مكتوب يقدم و اآلية التعامل مع إجراءات تقديم الشك

  :المطبق النظام. 34
تخضع شروط وأحكام الصندوق لقوانين المملكة العربية السعودية. سوف تعتبر هذه الشروط واألحكام اتفاقية ملزمة بين 

جهة قضائية مختصة  إلىمنازعات بين األطراف في هذه االتفاقية  أوأية اختالفات  وتحال المستثمر ومدير الصندوق.
 أي سلطات رسمية أخرى تحل محلها. أوراق المالية( و )لجنة الفصل في منازعات األ

 :اإلستثمار صناديق بالئحة اإللتزام. 35

الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وكل  اإلستثمارتلتزم شروط وأحكام الصندوق ووثائقه األخرى بالئحة صناديق  
في المملكة العربية السعودية. كما أن هذه الشروط واألحكام وكافة  اإلستثماراألنظمة والقوانين التي تنظم وتحكم أعمال 

 الوثائق األخرى المتعلقة بها تتضمن، إفصاحات كاملة وصادقة وصريحة عن كافة الحقائق والوقائع المتعلقة بصندوق
 .اإلستثمار
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 المالي االفصاح: 1.0 ملحق.36

 لاير206,266,148  2015اجمال الموجودات بنهاية السنة المالية للصندوق 

 وحدة  22,631,951 2015عدد الوحدات المصدرة بنهاية السنة المالية للصندوق 

 لاير للوحدة  9.11 2015سعر الوحدة بنهاية السنة المالية للصندوق 

 وصف الرسوم نوع الرسوم

الرسوم المخصومة فعليا 
 الماليةبنهاية السنة 
 2015للصندوق في 

 (بأالف) االرقام 

النسبة من إجمالي 
االصول في نهاية 

 السنة المالية

 - - اإلشتراكمن إجمالي مبلغ % 2بحد أعلى   اإلشتراكرسوم 

% سنويًا من صافي قيمة أصول الصندوق 1.75   إدارةأتعاب 
تحتسب يوميًا ويتم اقتطاعها كل ثالثة أشهر لمدير 

 الصندوق

 %2.36 لاير 4,869.3

 اإلستردادرسوم 
 المبكر

 .الصندوق لصالح تدفع و اإلشتراك تاريخ من يوما 30 خالل المستردة الوحدات قيمة من% 2

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

 %0.27 لاير  556.5

سنويا  كحد أعلى من صافي قيمة أصول   %0.05 **مصروفات إدارية
  الصندوق تحتسب يوميا ويتم اقتطاعها كل ثالثة اشهر

 %0.07 لاير 139.1

إجمالي أتعاب 
أعضاء مجلس 

 المستقلين  دارةاإل

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

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

 ويتم دفعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق

 %0.01 لاير 28

اللجنة أتعاب 
  الشرعية

لاير سعودي سنويا لكل عضو من أعضاء  10,000لاير سعودي سنويًا * يتم دفع مبلغ  20,000 أقصى بحد
 اللجنة الشرعية للصندوق. تحتسب هذه الرسوم يوميًا وتدفع في نهاية كل سنة مالية ألعضاء اللجنة الشرعية

 لاير 20
0.01% 

أتعاب مراجع 
 الحسابات

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

 %0.01 لاير 22.5
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رسوم تسجيل 
 **ولاتد

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

 %0.00 لاير 5

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

 %0.00 لاير 7.5

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

خصم المصاريف الفعلية. )أمثلة للمصروفات اإلدارية على سبيل المثال وليس الحصر: المصاريف المتعلقة  سيتم */**
 ، رسوم رقابية... الخ(ولاتدبنشر التقارير السنوية، رسوم تسجيل 

 في حالة حصول الصندوق على قرض فإن المصاريف المتعلقة بذلك القرض ستوضح في القوائم المالية للصندوق. -
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 : مثال توضيحي1.1ملحق 

، في الصندوق في  اشتراكلاير رسوم  2,000 إلى باإلضافةالف  100كمثال عملي وتوضيحي الستثمار عميل بمبلغ 
  %20مليون لاير، و على افتراض ان يحقق الصندوق  50هو  الفترةان حجم الصندوق في تلك  بافتراضبداية السنة. و 

 عائد سنوي رأس مالي بناء على اداء صناديق اخرى مشابهه للصندوق خالل الفترة الماضية.
 

 بافتراض لاير، الف 100 بمبلغ المستثمر للعميل تحميلة سيتم ما الرسوم نوع
 .لاير مليون 50 هو الصندوق حجم ان

 (اإلستثمار مبلغ غير) لاير 2,000 % 2 اإلشتراكرسوم 

 دارةاإلأتعاب أعضاء مجلس إجمالي 
 )وتناسب نسبة( المستقلين

 سنويا لاير 56

 يوجد ال  اللجنة الشرعية أتعاب 

 سنويا لاير 45 أتعاب مراجع الحسابات 

 لاير 99,899  اإلستثمارقيمة  –المصاريف السنوية 

 سنويا لاير 1,748.23 %1.75  إدارةأتعاب 

 سنويا لاير 199.79 %0.20أمين الحفظ  أتعاب

 سنويا لاير  49.45 %0.05مصروفات إدارية 

 سنويا لاير  2,098.47 اجمالي المصاريف االدارية و التشغيلية
  لاير 120,000 + رأس المال %20العائد االفتراضي 

 لاير 117,901.53 االفتراضي  اإلستثمارصافي 
 

 اإلقرار

 

لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام والمالحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء بها والموافقة عليها وتم الحصول على  
 نسخة منها والتوقيع عليها.

 
 

  التاريخ:  :االسم

الختم    التوقيع:
 )للمؤسسات/الشركات(:
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 الشرعية المتطلبات: 2 ملحق

 

قات بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، كما حددتها هيئة الرقابة و الصندوق 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.
نتاج الترفيه )شاملة الس و. توزيع مثل تلك األنواع من التسلية،  أوبيع  أوينما والموسيقى واألفالم اإلباحية وا 

 كالقنوات التلفزيونية ومحطات اإلذاعة(، و
 أي أنشطة أخرى محرمة شرعًا كما تحددها هيئة الرقابة الشرعية.  ز.

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

 
 %،33ز و ايتج أوي و اإجمالي الدين )ذو الفائدة( مقسومًا على معدل رسملة السوق يس أ .
 %،49ز و ايتج أوي و االذمم المدينة مقسومة على معدل رسملة السوق يس ب.
 %، 33ز و ايتج أوي و اراق المالية مقسومًا على معدل رسملة السوق يسو إجمالي العائد النقدي الناتج من األ ج.
 % من اإليرادات. 5ز و ايتج أوي و ايسالجائز الدخل غير  د.
 

أرصدة  أو، يجوز للصندوق االحتفاظ باستثمارات قصيرة األجل مطابقة للشريعة سهمفي األ اإلستثمار إلىوباإلضافة 
 من فرص السوق عندما تتواجد.  االستفادة أونقدية في حسابات ال ُتحمل بفوائد وذلك من أجل مقابلة المصروفات 

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

 الدخل غير الشرعي
العائدات المحصلة من استثمارات الصندوق قد تتكون من مبالغ مطابقة للمتطلبات الشرعية، أما بالنسبة للدخل غير 

المستلم. ففي مثل هذه الحاالت، فإن مبلغ أي عائد سيتم احتسابه وفقًا لمبادئ الشريعة المعتمدة من  أوالمشروع، المكتسب 
 وائد باآللية التي تعتمدها اللجنة.اللجنة الشرعية و سيتم التخلص من هذه الع
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 )للعميل( حقوقك اعرف نشرة: 3 ملحق

 

 

 

 

 


