نسخة محدثة – ( رقم  - )6بتاريخ 2020/08/06م

MF-604
هذه هي النسخة المعدلة من شروط وأحكام (صندوق بيتك الواعد ) التي تعكس التغيرات التالية (تعيين مكتب أسامة عبداهلل
الخريجي وشريكه كمراجع لحسابات الصندوق ) وذلك حسب إشعارنا المرسل الى هيئة السوق المالية بتاريخ  2020/08/05م

مدير الصندوق

شركة بيت التمويل السعودي الكويتي

صندوق بيتك الواعد لألسهم المحلية
Baitk AlWaed Saudi Equity Fund
(صندوق إستثماري عام مفتوح المدة)
الشروط واألحكام
(تمت موافقة هيئة السوق المالية على تأسيس الصندوق وطرح وحداته حسب القرار رقم ( )2014-52-4وتاريخ ).2014/09/08

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

يجب على المستثمر اإلطالع على الشروط واألحكام مع مذكرة المعلومات والمستندات األخرى للصندوق بعناية قبل اتخاذ أي
قرار لإلستثمار في الصندوق ،حيث أن اإلستثمار في الصندوق ينطوي على مستوى عالي من المخاطر ،لذا يرجى مراجعة
فقرة رقم  10ضمن شروط وأحكام الصندوق.
وفي حال كان لدى المستثمر أي تردد بخصوص اإلستثمار في الصندوق فإنه يجب عليه اإلستعانة بأحد المستشارين الماليين
المستقلين ،حيث يتحمل الشخص قرار استثماره في الصندوق على مسؤوليته الخاصة.
تم إعداد هذه الشروط واألحكام لصندوق بيتك الواعد لألسهم المحلية من قبل مدير الصندوق وفقاً ألحكام الئحة صناديق اإلستثمار
الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ،وتتعهد شركة بيت التمويل السعودي الكويتي أن هذه الشروط واألحكام تحتوي على إفصاح
كامل و صحيح بجميع الحقائق الجوهرية ذات العالقة بالصندوق.
الرئيس التنفيذي لشركة بيت التمويل السعودي الكويتي

مسؤول اإللتزام ومكافحة غسل األموال

بدر العنزي

ظاهر الخالدي

التوقيع

التوقيع
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إشعار هام







يجب على المستثمرين المحتملين قراءة الشروط واألحكام قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق.
سوف يطبق مدير الصندوق استراتيجية لالستثمار عالية المخاطر ،وما يتعلق بمستوى المخاطر المندرجة في الصندوق
مذكورة في تفاصيل فقرة "المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق" ضمن الشروط واألحكام فقرة رقم ).(10
تتضمن هذه الشروط واألحكام معلومات كاملة وصحيحة وواضحة عن جميع الحقائق ذات الصلة بهذا الصندوق
االستثماري.
على المستثمرين المحتملين عدم اعتبار آراء مدير الصندوق كتوصية لالستثمار في الصندوق.
هذه الشروط واألحكام ستظل سارية المفعول حتى يطرأ عليها تغيير جوهري بعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية وسيتم
تعميمها على مالكي الوحدات حسب نظام الئحة صناديق االستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية.
صدرت الشروط واألحكام لهذا الصندوق بتاريخ  18ذو الحجة 1435هـ الموافق  12أكتوبر 2014م والمحدثة بتاريخ
 1439/2/3هـ  ,الموافق  2017/10/23م والمحدثة بتاريخ  2018/04/01والمحدثة بتاريخ 2018/9/13م والمحدثة
بتاريخ 2020/08/06م
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دليل الصندوق
إسم الصندوق

صندوق بيتك الواعد لألسهم المحلية
Baitk AlWaed Saudi Equity Fund

مدير الصندوق
بيت التمويل السعودي الكويتي
ص.ب 50051 .الرياض 11523
المملكة العربية السعودية
هاتف920009019 :
فاكس011 2019819 :

اإلداري وأمين الحفظ

المحاسب القانوني

حي الروضة  -شارع محمود عارف
صندوق بريد  15046جدة 21444
0126600085 - 0126609320
info@oakcpa.com

3

ملخص الصندوق
عملة الصندوق
مستوى المخاطر
المؤشر اإلرشادي
هدف اإلستثمار

الحد األدنى لإلشتراك األولي
الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي
الحد األدنى لإلسترداد
أيام قبول طلبات اإلشتراك و اإلسترداد
أخر موعد إلستالم طلبات اإلشتراك واإلسترداد
أيام التعامل
أيام التقويم
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة
رسوم اإلشتراك
رسوم أتعاب اإلدارة
أتعاب أمين الحفظ
مصاريف إدارية
رسوم اإلسترداد المبكر
تاريخ البدء
سعر الوحدة عند بداية الطرح
تاريخ الطرح
ضريبة القيمة المضافة
نظام ضريبة القيمة المضافة

ريال سعودي
مرتفع املخاطر (ملعلومات أكثر عن املخاطر يرجى مراجعة الفقرة  10ضمن شروط
وأحكام الصندوق)
مؤشر ستاندرد أند بورز لألسهم السعودية املطابقة للشريعةS&P Sharia Index. .
هو صندوق مفتوح املدة ،ويستثمر في أسهم الشركات السعودية املساهمة واألوراق
املالية ذات التوزيعات والتي تتوافق مع معايير اللجنة الشرعية ،حيث تتمثل أهداف"
الصندوق" في تنمية رأس املال و توزيع أرباح للمستثمرين مرة واحدة على االقل سنويا.
 10,000ريال سعودي
 2,000ريال سعودي
 10,000ريال سعودي
في أي يوم عمل
قبل الساعة  12ظهرا ليوم العمل الذي يسبق يوم التقويم ،ليتم تنفيذها حسب سعر
ذلك اليوم.
األثنين واألربعاء من كل أسبوع
األثنين واألربعاء من كل أسبوع ،وعندما ال يكون أي من تلك األيام يوم عمل فإن التقويم
سيكون يوم العمل التالي
قبل إقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر اإلسترداد
 %2من إجمالي مبلغ اإلشتراك كحد أعلى
 %1.75من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا
 %0.20سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق تحتسب يوميا ويتم اقتطاعها كل ثالثة
أشهر و يبلغ الحد االدنى للرسوم ستون الف ريال
 % 0.05سنويا كحد أعلى من صافي قيمة أصول الصندوق تحتسب يوميا ويتم اقتطاعها
كل ثالثة اشهر
 %2.00من قيمة الوحدات املستردة خالل  60يوما من تاريخ اإلشتراك و تدفع لصالح
الصندوق.
 2014/11/30م
 10ريال سعودي
بدأ االكتتاب يوم األحد بتاريخ  18ذو الحجة 1435هـ املوافق  12أكتوبر 2014م وأستمر
لغاية نهاية يوم الخميس بتاريخ  5صفر  1436هـ املوافق  27نوفمبر 2014م
ُ
هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من
قبل املنشآت.
يعني نظام ضريبة القيمة املضافة في اململكة العربية السعودية ولوائحه التنفيذية.
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قائمة المصطلحات:
"يوم العمل"

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

"السنة"

التقويم الميالدي.

"الهيئة"

هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.

"تاريخ البدء"

2014/11/30م.

"أمين الحفظ"

السعودي الفرنسي كابيتال.

"الصندوق"

صندوق بيتك الواعد لألسهم المحلية.

"مجلس إدارة الصندوق"

مجلس إدارة الصندوق كما هو مشار في الشروط واألحكام لهذا الصندوق.

"مدير الصندوق"

شركة بيت التمويل السعودي الكويتي.

"صافي قيمة األصول"

إجمالي األصول بعد خصم جميع الرسوم والمصاريف على الصندوق.

"صافي قيمة األصول لكل
وحدة"

صافي قيمة األصول مقسوماً على عدد الوحدات القائمة في يوم التقويم.

"الالئحة"

الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

"الوحدة"

تمثل كل وحدة حصة مشتركة ومتساوية في الصندوق.

"ر.س"

ريال سعودي.

"شروط وأحكام"

الشروط واألحكام المتعلقة بالصندوق.

"مالك  /مالك الوحدات"

مالك وحدات في الصندوق.

"تاريخ /يوم التقويم"

يوم األثنين واألربعاء من كل أسبوع  .وعندما ال يكون أي من تلك األيام يوم عمل ،فإن يوم التقويم سيكون
يوم العمل التالي.

نقطة التقويم

الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم التقويم.

عضو مجلس إدارة صندوق
مستقل

عضو مجلس إدارة صندوق ال يكون موظفاً أو عضو مجلس إدارة لدى مدير الصندوق أو تابع له ،أو أي
مدير صندوق من الباطن أو امين حفظ الصندوق ،وليس لديه عمل جوهري أو عالقة تعاقدية مع مدير
الصندوق أو اي مدير صندوق من الباطن أو امين حفظ ذلك الصندوق وبما ال يتعارض مع التعريف
الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

خصم التدفقات النقدية

يتم احتساب خصم التفقدات النقدية عن طريق حساب القيمة الحالية للنقود ليتنبأ به مدير الصندوق ان تقوم
الشركة بالحصول عليه كأرباح خالل الفترات القادمة ،بمعدل خصم يتناسب مع خطورة اإلستثمار في
الشركة.

تحليل التوزيع النسبي

يعتبر التحليل النسبي أحد األدوات المالية لتحليل القوائم المالية للشركات ،حيث يعتمد على مقارنة العناصر
المأخوذة من القوائم المالية بتاريخ معين مع مثيالتها من العناصر لنفس الشركة أو شركات اخرى لعدة
فترات سابقة ،باإلضافة إلى تحليل القوائم المالية المعدة بتاريخ معين ودراسة مكوناتها واألهمية النسبية
لعناصرها.

اللجنة الشرعية

الهيئة الشرعية لشركة بيت التمويل السعودي الكويتي.

المؤشر االسترشادي

هو المؤشر الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق.

أيام التعامل

أي يوم يتم فيه بيع واسترداد وحدات الصندوق.

اإلصدارات األولية

االصدارات أو االكتتابات األولية العامة ألسهم الشركات التي يتم طرحها طرحا عاما لالكتتاب ألول مره
بالقيمة اإلسمية أو عن طريق بناء سجل األوامر.

دول الخليج

األمارات ،البحرين ،الكويت ،قطر وعمان.

المشترك

يستخدم لإلشارة إلى الشخص الذي قدم طلب اشتراك في الصندوق.

التصنيف االئتماني اإلستثماري

مقياس لتقدير مدى قدرة الجهة المقترضة على الوفاء بالتزاماتها في مواجهة المقرضين أو بمعنى اخر
مخاطر عدم سداد المقرض بالوفاء بالتزاماته للمقترض.
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أدوات أسواق النقد

المرابحات وعقود تمويل التجارة و التي تتسم بسيولتها العالية وقلة المخاطر.

المعايير الشرعية

الضوابط الشرعية المحددة من قبل اللجنة الشرعية الستثمارات الصندوق.

بناء سجل األوامر

عرض الشركة على المؤسسات اإلستثمارية لمعرفة حجم الطلب من هذه المؤسسات على األسهم
المطروحة ومن ثم تحديد سعر االكتتاب.

المُصدْر  /المُصدْرة

الشخص الذي يصدر أوراقا مالية أو يعتزم إصدارها.

مصروفات إدارية

المصروفات التي تشمل رسوم تداول ومصروفات رقابية باإلضافة إلى مصاريف نشر التقارير السنوية.

ضريبة القيمة المضافة

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

نظام ضريبة القيمة المضافة

يعني نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ولوائحه التنفيذية.
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معلومات عامة
 .1إسم مدير الصندوق:
بيت التمويل السعودي الكويتي
ترخيص هيئة السوق املالية رقم ( )08124-37بتاريخ 2008 / 11 / 05م
(أ) عنوان املكتب الرئيس ي ملديرالصندوق:
برج مون ،طريق امللك فهد ,الطابق  16ص.ب 50051 .الرياض  11523اململكة العربية السعودية ،هاتف +966-11-4845500 :فاكس +966-11-
.4845501
(ب) عنوان املوقع االلكتروني ملديرالصندوق
املوقع االلكتروني ملدير الصندوق .www.skfh.com.sa.
(ت) اسم امين الحفظ
شركة السعودي الفرنس ي كابيتال
ترخيص هيئة السوق املالية رقم () 11153-37
(ث) عنوان املوقع االلكتروني المين الحفظ
املوقع االلكتروني إلمين الحفظ http://www.sfc.sa

 .2النظام المطبق
يخضع صندوق اإلستثمار إلى أنظمة اململكة العربية السعودية واللوائح النافذة الصادرة من قبل هيئة السوق املالية .مدير الصندوق مرخص من
قبل هيئة السوق املالية ويخضع ألنظمتها ،بترخيص هيئة السوق املالية رقم ( )08124 - 37وتاريخ  2008/11/05م .

 .3أهداف صندوق االستثمار:
أ -وصف ألهداف صندوق االستثمار و نوعه
هو صندوق مفتوح املدة ،ويستثمر في أسهم الشركات السعودية املساهمة ذات التوزيعات ،حيث تتمثل أهداف" الصندوق" في تنمية رأس املال
على املدى الطويل و توزيع أرباح للمستثمرين مرة واحدة على االقل سنويا ،مقارنة ب (مؤشر ستاندرد أند بورز لألسهم السعودية املطابقة للشريعة)
( يستطيع املستثمر متابعة أداء املؤشر في املوقع اإللكتروني لشركة بيت التمويل السعودي الكويتي) وذلك من خالل االستثمار في أسهم الشركات
السعودية املساهمة واألوراق املالية ذات التوزيعات و أسهم حقوق األولوية واالصدارات األولية للشركات ،واستثمار السيولة النقدية املتوفرة في
الصندوق في أدوات اسواق النقد وصناديق اسواق النقد .و ينوي الصندوق توزيع االرباح مرة واحدة على االقل سنويا وتاريخ االستحقاق هو أول
يوم عمل من شهر سبتمبر لجميع مالك الوحدات املسجلين في ذلك اليوم ،ويتم توزيع األرباح خالل عشرة أيام عمل من تاريخ االستحقاق ،من
خالل توزيع عائد سنوي يقرره مدير الصندوق بناء على متوسط االرباح املوزعة للشركات التي يستثمر بها الصندوق .األرباح التي يتم توزيعها تكون
بشكل رئيس ي أرباح من الدخل و يحق للصندوق توزيع أرباح رأس مالية كذلك للمحافظة على مستوى معين من توزيعات األرباح ،وال يوجد حد أدنى
أو أعلى للتوزيعات النقدية للمستثمرين بالصندوق .وفي الحالة غير املتوقعة من عدم استالم أي أرباح من جميع الشركات التي يستثمر بها الصندوق
خالل السنة املالية فقد ال يقوم الصندوق بتوزيع أرباح للمستثمرين في الصندوق خالل تلك السنة سواء كانت أرباحا من الدخل أو رأس مالية.

ب -سياسات االستثمار و ممارساته  ،بما في ذلك أنواع األصول التي سيستثمر فيها الصندوق
تتلخص استراتيجية إدارة الصندوق فيما يلي:
 .1يستثمر الصندوق بالتالي:
أ .بش ـ ـ ــكل رئيسـ ـ ـ ـ ي في أس ـ ـ ــهم الش ـ ـ ــركات واألوراق املالية املدرجة في الس ـ ـ ــوق الس ـ ـ ــعودي ذات التوزيعات نقدية املتوافقة مع معايير اللجنة
الشرعية لالستثمار التي تقررها اللجنة الشرعية.
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ب .االســتثمار في االصــدارات األولية من خالل مرحلة بناء اــجل األوامر في األوراق املالية املتوافقة مع معايير اللجنة الشــرعية بما ال يتجاوز
 %50من أصول الصندوق.
ســيتم اختيار وتفضــيل اســتثمارات الصــندوق في األســهم أو االصــدارات األولية الســعودية ،أدوات اســواق النقد و صــناديق أســواق النقد بناءا على أعلى
عائد متوقع متوفر في ذلك الوقت الذي يقابله أقل مستوى مخاطر ممكن.
 .2سيتم تركيز االستثمارات بالتنويع عن طريق االستثمار في مجموعة مختلفة من األوراق املالية و التوزيع لألصول على قطاعات سوق األسهم
السعودي دون التركيز على قطاع أو صناعة معينة وذلك حسب ما هو مذكور في الفقرة ( )1و التي يتوقع لها تحقيق نمو جيد في أرباحها .الحد
األعلى الستثمار الصندوق في أسهم الشركات و األوراق املالية املدرجة في السوق السعودي ذات أي توزيعات نقدية هي  %100والحد األدنى
لالستثمار في األسهم  %10من قيمة أصول الصندوق.
أ .أدوات أس ــواق النقد ،املص ــدرة من جهات س ــعودية وخليجية والتي تخض ــع إلشـ ـراف البنوك املرك ية في الس ــعودية ودول الخلي بعملة
(الريال الســعودي او الدوالر األمريكي) حيث من املمكن أن يتم تركيز كامل االســتثمارات باي من العملتين حســب رؤية مدير الصــندوق،
وس ـ ــيتم اختيار تلك الجهات املص ـ ــدرة ألدوات أس ـ ــواق النقد بناء على التص ـ ــنيف االئتماني بحد أدنى فئة ( )Aوالص ـ ــادر عن وكالة مودي
للتصنيف االئتماني.
ب .وحدات ص ـ ــناديق اس ـ ــواق النقد املدارة من قبل مدير الص ـ ــندوق أو أي مدير أخر مرخص ـ ــة من الهيئة أو أي جهة مماثله في إحدى دول
الخلي  ،واملطروحة طرحا عاما و املتوافقة مع معايير اللجنة الش ـ ــرعية والتي تقوم بش ـ ــكل رئيس ـ ـ ي باالس ـ ــتثمار في عقود تمويل التجارة و
املرابحات( ،بالريال او الدوالر) حيث من املمكن أن تترك كامل نس ـ ـ ــبة اس ـ ـ ــتثمارات الص ـ ـ ــندوق في ص ـ ـ ــندوق واحد أو أكثر بناء على رؤية
مدير الصندوق.
 .3يعتمد مدير الصندوق على دراسات وتوصيات فريق املحللين الخاص به في اتخاذ قراراته االستثمارية والقيام بتقييم األوضاع االقتصادية
واألسواق املالية إضافة إلى تقييم الشركات بشكل منفرد من خالل خصم التدفقات النقدية و تحليل التوزيع النسبي ،وذلك بهدف إدارة
الصندوق بمستوى عال من الفاعلية واملهنية.
 .4لن يقوم الصندوق باالستثمار في اوراق مالية غير التي تم ذكرها سابقا بالنقطة رقم ( )1والنقطة رقم ( )2تحت بند استراتيجية االستثمار.
 .5ستتم هيكلة الصندوق وتوزيع استثماراته في النقد ،صناديق وأدوات أسواق النقد كالتالي:
أ .الحد األعلى للنقد هو  %40من قيمة أصول الصندوق وال يوجد حد أدنى ،وسيتم تحديد هذه النسبة بناء على سبيل املثال وليس
الحصر:
رؤية مدير الصندوق االستثمارية في ذلكم الوقت.
ملقابلة طلبات استرداد العمالء.
ب .الحد األعلى لالس ـ ــتثمار في أدوات أس ـ ــواق النقد بكافة انواعها في الس ـ ــعودية ودول الخلي هو  %90من قيمة أص ـ ــول الص ـ ــندوق وال
يوجد حد أدنى ،حيث من املمكن أن يتم تركيز كافة نس ـ ـ ــبة االس ـ ـ ــتثمار في دولة معينة بناء على رؤية مدير الص ـ ـ ــندوق بحيث ال ت يد
نسبة استثمارات الصندوق لدى أي طرف نظير على نسبة  %15من صافي قيمة أصول الصندوق.
ت .الحد األعلى لالس ــتثمار في ص ــناديق أس ــواق النقد بكافة انواعها في الس ــعودية ودول الخلي هو  %90من قيمة أص ــول الص ــندوق وال
يوجد حد أدنى ،حيث من املمكن أن يتم تركيز كامل نس ـ ــبة اس ـ ــتثمار الص ـ ــناديق ال  %90في دولة معينة أو ص ـ ــندوق معين بناء على
رؤية مدير الصـ ـ ــندوق .وفي الظروف غير االعتايادية وفي حال وعرض األسـ ـ ــواق املالية املسـ ـ ــتثمر بها النخفاض سـ ـ ــلبي في ادا ها  ,يحق
ملدير الصندوق استثمار ماقد تصل نسبتة الى  %100من صافي قيمة أصولة في صناديق مرابحة أو أسواق النقد
ث .و س ــتتم دراس ــة توافق الش ــركات الس ــعودية املس ــاهمة مع معايير اللجنة الش ــرعية بعد إعالن القوائم املالية لكل ربع س ــنة ،وفي حال
عدم تقيد أي من الش ـ ـ ــركات اململوكة في الص ـ ـ ــندوق ملعايير اللجنة الش ـ ـ ــرعية فس ـ ـ ــيتم بيعها في مدة ال تتجاوز  14يوم عمل من تاريخ
الدراسة وسيتم اتباع وعليمات اللجنة الشرعية للصندوق في تطهير االستثمار او التخلص منه.
 .6ال يجوز للصندوق ان يقترض اي مبالغ ت يد على  % 10من قيمة صافي قيمة أصول الصندوق وذلك لتغطية طلبات االسترداد ،وينبغي أن يتم
مثل هذا التمويل عن طريق البنوك وفقا ملعايير اللجنة الشرعية وعلى اال ت يد مدته عن سنة واحدة.
 .7يستثمر الصندوق في أسهم الشركات و األوراق املالية املدرجة في السوق السعودي ذات أي توزيعات نقدية املتفقة مع الضوابط الشرعية
لالستثمار ،باإلضافة إلى أدوات أسواق النقد املصدرة في السعودية أو الخلي .
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 .8ال يجوز للصندوق تملك وحدات صندوق استثمار اخر باكثر من  %10من صافي قيمة أصوله أو باكثر من  %10من صافي قيمة صندوق
االستثمار األخر "املستثمر به" في جميع األوقات .وسيكون توزيع استثمارات الصندوق والحدود املسموح بها لالستثمار في الفقرة الفرعية 5
من الفقرة الرئيسية رقم .9
 .9لن يقوم الصندوق في االستثمار بمشتقات اوراق مالية.

 .4مدة الصندوق
الصندوق عبارة عن صندوق استثماري عام مفتوح املدة.

 .5قيود  /حدود االستثمار
يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات
وأي وعديل عليها.

 .6العملة

عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي العملة التي ُ
سيقوم بها استثماراته ووحداته.

 .7مقابل الخدمات
ســيتحمل مدير الصــندوق جميع مصــاريف التاســيس والتســويق والتوزيع املتعلقة بالصــندوق ،بينما يتحمل الصــندوق جميع املصــاريف والرســوم وأي
نفقات أو التزامات أخرى تنت عن قيام مدير الصندوق باي عمل يتعلق بإدارة الصندوق .ووشتمل النفقات األخرى:
 .1رس ــوم اإلدارة :تحتس ــب رس ــوم اإلدارة على أس ــاس  %1.75س ــنويا من ص ــافي قيمة أص ــول الص ــندوق تحتس ــب يوميا ويتم اقتطاعها كل ثالثة أش ــهر
ملدير الصــندوق  ،وتخضــع رســوم اإلدارة لضــريبة القيمة املضــافة ،ويتم تحميلها على الصــندوق بشــكل منفصــل وفقا للنســب التي ينص عليها قانون ضــريبة
القيمة املضافة

 .2رســوم الحفظ :ســيحصــل أمين الحفظ على  %0.20ســنويا من صــافي قيمة أصــول الصــندوق تحتســب يوميا ويتم اقتطاعها كل ثالثة أشــهر ألمين
الحفظ  ،وتخض ــع رس ــوم اإلدارة لض ــريبة القيمة املض ــافة ،ويتم تحميلها على الص ــندوق بش ــكل منفص ــل وفقا للنس ــب التي ينص عليها قانون ض ــريبة القيمة
املضافة.

 .3رس ــوم االش ــتراك :يدفع املش ــترك  %2.00كحد أعلى من قيمة اش ــتراكه في الص ــندوق ملدير الص ــندوقُ .وتح ا
ص ـل هذه النس ــبة س ــواء عند االش ــتراك
األولي أو عند االش ــتراكات اإلض ــافية  ،وتخض ــع رس ــوم االش ــتراك لض ــريبة القيمة املض ــافة ،علما بان رس ــوم االش ــتراك ال وش ــمل ض ــريبة القيمة
املض ــافة والتي س ــيدفعها املس ــتثمر إلى بيت التمويل الس ــعودي الكويتي بش ــكل منفص ــل .أنظر ملحق ( )1اإلفص ــاح املالي املرفق مع هذه الش ــروط
واألحكام.
 .4مص ــروفات إدارية %0.05 :كحد أعلى من قيمة ص ــافي قيمة اص ــول الص ــندوق ،وللعلم فإن جميع الرسـ ــوم واألوعاب والعموالت واملصـ ــاريف التي
وسـتحق لبيت التمويل السـعودي الكويتي ومقدمي الخدمات ارخرين ال وشـمل ضـريبة القيمة املضـافة وسـيقوم الصـندوق بدفع الضـريبة إلى بيت
التمويل الســعودي الكويتي بشــكل منفصــل وفقا للنســب التي ينص عليها نظام ضــريبة القيمة املضــافة علما بانه ســيتم خصــم املصــاريف الفعلية
فقط ،وشمل املصاريف االدارية التالي:
 مصـ ــاريف نشـ ــر التقارير السـ ــنوية للصـ ــندوق :عن أداء الصـ ــندوق وأي مصـ ــاريف اخرى متعلقة بخدمات اإلدارة والتشـ ــغيل تحتسـ ــب يوميا
وتدفع كل ثالثة أشهر.
 الرسوم الرقابية :رسوم سنوية تبلغ  7,500ريال سعودي تحتسب يوميا وتدفع في بداية السنة املالية للصندوق .
 رسـ ـ ــوم السـ ـ ــوق املالية السـ ـ ــعودية (تداول) :رسـ ـ ــوم سـ ـ ــنوية تبلغ  5,000ريال سـ ـ ــعودي تحتسـ ـ ــب يوميا ويتم دفعها في بداية كل سـ ـ ــنة مالية
للصندوق.
 .5رســوم اإلســترداد املبكر %2.00 :من قيمة الوحدات املســتردة خالل  60يوما من تاريخ اإلشــتراك ،وتخضــع رســوم االســترداد املبكر لضــريبة القيمة
املضافة ،علما بان رسوم االسترداد املبكر ال وشمل ضريبة القيمة املضافة والتي سيدفعها املستثمر إلى الصندوق بشكل منفصل و تدفع لصالح
الصندوق.
 .6أوعاب مراجع الحس ــابات والتدقيق :س ــيحص ــل مراجع الحس ــابات على مبلغ مقطوع قدره  21,000ريال س ــعودي س ــنويا .تحتس ــب يوميا وتدفع في
نهاية كل ستة اشهر.
 .7مكافآت أعض ـ ــاء مجلس اإلدارة :س ـ ــيتم دفع  2,000ريال س ـ ــعودي لكل عض ـ ــو مس ـ ــتقل من أعض ـ ــاء مجلس اإلدارة عن كل اجتماع ،وبحد اق ـ ـ
 28,000ريال سعودي سنويا ألعضاء املجلس املستقلين فقط ،تحتسب يوميا ويتم دفعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق.
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 .8مكافاة أعضــاء اللجنة الشــرعية :ســيتم دفع مبلغ  10,000ريال ســعودي ســنويا لكل عضــو من أعضــاء اللجنة الشــرعية للصــندوق ،تحتســب هذه
الرسوم يوميا وتدفع في نهاية كل سنة مالية ألعضاء اللجنة الشرعية.
 .9سوف يتحمل الصندوق كافة املصاريف املتعلقة بعمليات الشراء أو البيع إذا كانت ضمن استثمارات الصندوق ،وسيتم االفصاح عن إجمالي
قيمتها في التقارير السنوية والنصف سنوية.
وتم عرض إجمالي املصاريف املخصومة من أصول الصندوق في امللحق ( )1.0اإلفصاح املالي املرفق مع هذه الشروط واألحكام.

 .8التقويم والتسعير :
()1

()2
()3

()4

س ـ ـ ــيتم احتس ـ ـ ــاب ص ـ ـ ــافي قيمة األص ـ ـ ــول لكل وحدة في كل يوم تقويم إلى اقرب أربع نقاط عش ـ ـ ــرية باس ـ ـ ــتخدام املعادلة التالية :إجمالي أص ـ ـ ــول
الص ـ ـ ــندوق ،مخص ـ ـ ــوما منه إجمالي املطلوبات وااللتزامات مقس ـ ـ ــوما على إجمالي عدد الوحدات القائمة وقت التقويم ،وس ـ ـ ــيتم تقويم األوراق
املالية املدرجة في ســوق األوراق املالية بســعر إغالقها ،وســيتم تقويم أدوات أســواق النقد بناء على ســعر العادل لتلك األدوات في يوم التقويم،
وس ـ ــيتم تقويم االس ـ ــتثمارات في الص ـ ــناديق بناء على قيمة الوحدات حس ـ ــب قخر إعالن لهذه الص ـ ــناديق في موقع تداول للص ـ ــناديق املدرجة في
الســوق الســعودي وبالنســبة للصــناديق املدرجة في أســواق دول الخلي ســيتم الحصــول على املعلومات عن طريق املواقع التابعة لهذه األســواق
وفي حال عدم وجودها سـ ــيتم الحصـ ــول على املعلومات عن طريق موقع مدير الصـ ــندوق الرسـ ــوي ،وسـ ــيتم تقويم الطرح األولي في الفترة ما بين
االكتتاب وتداول الورقة املالية ذات العالقة في ســوق األســهم الســعودي بناء على ســعر الطرح ،وذلك باإلضــافة إلى النقد في حســاب الصــندوق
والفوائد واألرباح املستحقة من استثمارات الصندوق املختلفة
يتم تقويم اصول الصندوق أيام االثنين و األربعاء من كل أسبوع في نهاية يوم التعامل ،وعندما ال يكون أي من تلك االيام يوم عمل فإن التقويم
سيكون بنهاية يوم العمل التالي.
قد يقوم مدير الصندوق بتاخير تقويم الصندوق بشكل مؤقت بما ال يتجاوز يومي عمل من املوعد النهائي ليوم التقويم ،اذا قرر مدير الصندوق
بشكل معقول عدم إمكانية تقويم ج ء كبير من أصول الصندوق بشكل يمكن التعويل عليه بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر الظروف
التي يقفل فيها السوق الرئيس ي في وقت التقويم .ويتم تحديد سعر الوحدة بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق املذكورة في الفقرة السابقة
على عدد الوحدات القائمة ،وسيكون سعر التنفيذ لالشتراك أو االسترداد على ذلك السعر.
ســيتم اإلعالن عن صــافي قيمة األصــول على موقع تداول واملوقع االلكتروني الخاص بمدير الصــندوق  www.skfh.com.saفي يوم العمل التالي
لكل يوم تقويم.

 .9التعامالت
(أ) مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد
يتم بيع وحدات صندوق اإلستثمار واستردادها خالل أيام التعامل األثنين و األربعاء من كل أسبوع.
(ب) أقص ى فترة زمنية بين تسلم طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد ملالك الوحدات
سيتم تحويل مبلغ اإلسترداد عن طريق حوالة بنكية إلى الحساب املصرفي املحدد من قبل مالك الوحدات في طلب اإلسترداد قبل إقفال
العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر اإلسترداد.
(ت) أي قيود على التعامل في وحدات الصندوق
يحق ملدير الصندوق تلبية أي طلب استرداد حت يوم التعامل التالي.
(ث) الحاالت التي َّ
يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق ،واإلجراءات املتبعة في تلك الحاالت.
 .1إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات اإلسترداد ملالكي الوحدات واملطلوب تلبيتها في نهاية أي يوم وعامل  %10أو أكثر من صافي قيمة
أصول الصندوق .وفي هذه الحالة يجوز ملدير الصندوق أن يقوم بتنفيذ الطلبات على أساس نسبة وتناسب بحيث ال يتجاوز إجمالي
اإلستردادات حد ال  %10من صافي قيمة أصول الصندوق.
 .2في حال توقفت التعامالت في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل باألوراق املالية أو باي اصول اخرى من أصول الصندوق ،سواء
بصورة عامة أو فيما يتعلق باصول الصندوق اإلستثماري فان طلبات اإلسترداد ستاجل إلى يوم التقويم التالي.
َّ
ستؤجل
(ج) اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي
طلبات اإلسترداد التي لم يتم تلبيتها في أي يوم تقويم لألسباب السابقة ستكون لها األولوية على طلبات اإلسترداد الجديدة في يوم التقويم
التالي.
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بعد إتمام عملية اإلشتراك أو اإلسترداد ،يتسلم املستثمر تاكيدا يحتوي على التفاصيل الكاملة للعملية.
(ح) األحكام املنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين
لن يقوم الصندوق بنقل ملكية وحدات الصندوق إلى مستثمرين قخرين ،إال في حاالت محدودة جدا كالوفاة ) ال قدر هللا (أو في حال طلب
ذلك بحسب أمر قضائي أو أمر من جهة تنظيمية ذات صالحية أو أي حاالت أخرى ال تتعارض مع األنظمة والقوانين املعنية وذلك حسب
موافقة مدير الصندوق.
(خ) استثمار مدير الصندوق في الصندوق
يحق ملدير الصندوق وأي من تابعيه والصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق اإلستثمار في الصندوق من حين رخر حسب تقديرهم.
وينطبق على اشتراك مدير الصندوق ما ينطبق على مالك الوحدات األخرين في الصندوق  ،وإن وجدت مثل هذه اإلشتراكات ،سوف يقوم
مدير الصندوق باإلفصاح عنها في نهاية السنة املالية.
(د) التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في أي يوم تعامل.
يتم بيع وحدات صندوق اإلستثمار واستردادها خالل أيام التعامل األثنين و األربعاء من كل أسبوع  ،و يجب أن يستلم مدير الصندوق طلب
اإلشتراك مع كامل املبلغ أو طلب اإلسترداد قبل الساعة الثانية عشرة من ظهر أي يوم وعامل.
(ذ) إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باالشتراك في الوحدات أو استردادها
يتم تنفيذ طلبات اإلشتراك و اإلسترداد قبل نقطة التقويم املعنية الساعة الثانية عشر من ظهر يوم العمل الذي يسبق يوم التقويم في يوم
التعامل وفي حالة استالم طلب اإلشتراك أو اإلسترداد أو كامل املبلغ الذي تم اإلشتراك به بعد انتهاء املهلة املذكورة ،فسوف يتم التعامل معه
كطلب اإلشتراك أو اإلسترداد في يوم التقويم التالي.
يجب على طالب اإلشتراك في الصندوق أو طالب اإلسترداد أن يكمل اإلجراءات الالزمة عن طريق وعبئة النموذج الخاص بكل عملية على
حده مع تقديمها بالوقت املناسب حسب ما هو مذكور في الفقرة الفرعية ( )2من الفقرة ( .)25يتحمل مدير الصندوق مسئولية تطبيق
إجراءات مكافحة غسل األموال وإجراءات "اعرف عميلك" ويحتفظ بحقه املطلق في طلب امل يد مما يثبت هوية املشترك أو الشخص أو
الكيان الذي يقوم املشترك بطلب شراء الوحدات نيابة عنه و/أو مصدر األموال .وبانتظار تقديم التاكيد أو الدليل املطلوب من مدير
الصندوق سيتم تاجيل تخصيص الوحدات.
يحق ملدير الصندوق وفقا لتقديره املبن على تقارير مكافحة غسل االموال ومكافحة االرهاب أو أي توجيهات من جهات تنظيمية حكومية
برفض أي اشتراك للوحدات وفي تلك الحالة سيتم إعادة مبلغ اإلشتراك بدون دخل مكتسب أو رسوم مختصمة في غضون ثالثة أيام عمل
من تاريخ الرفض .ويحتفظ مدير الصندوق بحق تقاسم املعلومات ذات الصلة باملستثمرين مع اإلداري وأمين الحفظ ألغراض تلبية إجراءات
الرقابة الداخلية وإجراءات مكافحة غسل األموال.
(ر) الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استردادها.
القيمة األدنى لإلشتراك أو اإلسترداد أو الرصيد للمشترك هي عشرة قالف ريال سعودي ( 10,000ر.س) .وفي حالة وجود طلب استرداد من
شانه أن يقلل من استثمارات مالك الوحدات في الصندوق بمبلغ أقل من الحد األدنى  ،فإن مدير الصندوق له الحق في استرداد كامل املبلغ
املستثمر به وقيده في حساب مالك الوحدات.
(ز) اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  10ماليين ريال سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول
الصندوق.
يتبع مدير الصندوق االجراءات املتطلبات الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة من الهيئة فيما يتعلق بالحد األدنى
املطلوب استيفاؤة من صافي قيمة أصول الصندوق .وفي حال قل صافي قيمة أصول الصندوق عن  10مليون ريال سعودي سيقوم مدير
الصندوق باتخاذ االجراءات التالية:
 ابالغ مجلس إدارة الصندوق.


متابعة اداء الصندوق ومستوى أصولة بشكل متواصل ملدة  6أشهر.
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في حال انقضت فترة الستة أشهر دون التصحيح سيقوم مدير الصندوق بانهاء الصندوق وفقا الجراءات النهاء املذكورة في الفقرة
الفرعية (و) من الفقرة الرابعة من مذكرة املعلومات.

علما بانه حسب وعميم الهيئة الصادر في  4جمادى األول  1438املوافق  1فبراير  2017تم اعفاء مدراء الصناديق من هذا املتطلب حت
تاريخ  31ديسمبر .2018

 10سياسة التوزيع
سيقوم الصندوق بتوزيع االرباح مرة واحدة على االقل سنويا وتاريخ االستحقاق هو أول يوم عمل من شهر سبتمبر لجميع مالك الوحدات
املسجلين في ذلك اليوم ،ويتم توزيع األرباح خالل عشرة أيام عمل من تاريخ االستحقاق ،من خالل توزيع عائد سنوي يقرره مدير الصندوق بناء
على متوسط االرباح املوزعة للشركات التي يستثمر بها الصندوق .األرباح التي يتم توزيعها تكون بشكل رئيس ي أرباح من الدخل و يحق للصندوق
توزيع أرباح رأس مالية كذلك للمحافظة على مستوى معين من توزيعات األرباح ،وال يوجد حد أدنى أو أعلى للتوزيعات النقدية للمستثمرين
بالصندوق .وفي الحالة غير املتوقعة من عدم استالم أي أرباح من جميع الشركات التي يستثمر بها الصندوق خالل السنة املالية فقد ال يقوم
الصندوق بتوزيع أرباح للمستثمرين في الصندوق خالل تلك السنة سواء كانت أرباحا من الدخل أو رأس مالية
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تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات

املعلومات املتعلقة بالتقارير املالية ،بما في ذلك الفترات املالية األولية والسنوية









سوف يقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية) بما في ذلك القوائم املالية السنوية املراجعة (والتقارير السنوية املوج ة والتقارير
األولية وفقا ملتطلبات امللحق رقم (  ) 5من الئحة صناديق االستثمار وأي وعديل عليها ،وسوف يتم ت ويد مالكي الوحدات بها عند الطلب
دون أي مقابل.
يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية غير مدققة بصفة نصف سنوية  -على األقل  -ويمكن ملالكي الوحدات الحصول عليها خالل 35
يوما تقويميا من نهاية الفترة.
كما سيقوم مدير الصندوق بإصدار قوائم مالية مدققة بنهاية كل سنة ميالدية خالل  70يوما تقويميا من نهاية السنة املالية للصندوق،
تتوفر بمقر مدير الصندوق ومتاحة ملالكي الوحدات بدون رسوم بناء على طلبهم ،كما سيتم ت ويد هيئة السوق املالية بنسخة من تلك
القوائم املالية املدققة.
بيان سنوي ملالك الوحدات ) بما في ذلك أي شخص تملك الوحدات خالل السنة املعد في شانها البيان ( يلخص صفقاته في وحدات الصندوق
العام على مدار السنة املالية خالل  30يوما منن نهاية السنة املالية ،ويجب أن يحتوي هذا البيان األرباح املوزعة وإجمالي مقابل الخدمات
واملصاريف واالوعاب املخصومة من مالك الوحدات والواردة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ،باالضافة إلى تفاصيل لجميع
مخالفات قيود االستثمار املنصوص عليها في هذه الالئحة أو في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.
سيتم إرسال تقرير دوري ملالكي الوحدات عن طريق البريد االلكتروني أو البريد العادي في غضون  30يوما من نهاية كل ربع سنة ،يوضح
التقرير التالي:
صافي قيمة أصول وحدات الصندوق.
عدد وحدات الصندوق التي يملكها مالك الوحدات وصافي قيمتها.
اجل بصفقات كل مالك وحدات على حده ،بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة الحقة ألخر تقرير تم تقديمة ملالكي الوحدات.

معلومات عن أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعد ها مدير الصندوق
يستطيع مالكي الوحدات اإلستثمارية و املستثمرين املحتملين الحصول على نسخ من هذه التقارير من خالل:
موقع شركة السوق املالية "تداول" www.Tadawul.com.sa :
موقع بيت التمويل السعودي الكويتيwww.SKFH.com.sa :
معلومات عن وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية السنوية.
يستطيع مالكي الوحدات اإلستثمارية و املستثمرين املحتملين الحصول على نسخ من هذه القوائم من خالل:
موقع شركة السوق املالية "تداول" www.Tadawul.com.sa :
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موقع بيت التمويل السعودي الكويتيwww.SKFH.com.sa :
علما بان أول قوائم مالية قد صدرت للفترة من تاريخ بداية نشاط الصندوق إلى  31ديسمبر .2014

 .12سجل مالكي الوحدات
سيقوم مدير الصندوق بإعداد اجل بمالكي الوحدات باملعلومات املطلوبة وتحديثه بشكل مستمر عند حصول أي وغييرات في املعلومات حسب
الالئحة وحفظه في اململكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات مجانا عند الطلب يظهر فيه جميع املعلومات املرتبطة بمالك الوحدات
املعني فقط.

 .13اجتماع مالكي الوحدات
الظروف التي ُيدعى فيها إلى عقد اجتماع ملالكي الوحدات.


يجوز ملدير الصندوق ،بناء على مبادرة منه ،الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات.
يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل  10أيام من وسلم طلب كتاي من أمين الحفظ.



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



إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع ملالكي الوحدات


يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع االلكتروني الخاص به وعلى املوقع االكتروني الخاص
بالسوق املالية السعودية" تداول" ،ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن  10أيام
وال ت يد عن  21يوما من تاريخ انعقاد االجتماع .ويتعين أن يحدد االعالن واالخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال
املقترح  ،كما يتعين على مدير الصندوق في نفس وقت ارسال االخطار الى مالكي الوحدات فيما يتعلق بإي اجتماع تقديم نسخه من هذا
االخطار على الى هيئة السوق املالية.
يتعين على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات في غضون  10أيام من استالم طلب خطي من أحد مالكي الوحدات أو أكثر،
الذي يمتلك منفردا أو الذين يمتلكون مجتمعين  25 %على األقل من وحدات الصندوق.
يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين  25 %على األقل من قيمة وحدات
الصندوق.
في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في الفقرة السابقة أعاله ،يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل االعالن على موقعه
االلكتروني وعلى املوقع االلكتروني الخاص بالسوق املالية السعودية" تداول "ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين
الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن  5أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاني .وخالل االجتماع الثاني ،يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين
يمتلكون أي عدد من الوحدات ،الحاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلين ،نصابا قانونيا.



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





طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويب في اجتماعات مالكي الوحدات


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



في حال التغييرات األساسية املقترحة يجب أخذ موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من  %50من مجموع الوحدات
الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواء أكان حضورهم شخصيا أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.



تمثل كل وحدة يمتلكها مالك الوحدات صوتا واحدا في اجتماع مالكي الوحدات.

 .14حقوق مالكي الوحدات



الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العربية بدون مقابل.
الحصول على تقرير يتضمن صافي قيمة أصول وحدات الصندوق ،وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها ،واجل بجميع الصفقات
يقدم خالل  15يوم من كل صفقة.
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الحصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها.
االشعار بإي وغيير في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه وفقا لنوع التغيير واملدة
املحددة في الئحة صناديق االستثمار.
االشعاربإي وغير في مجلس إدارة الصندوق.



الحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات سنويا تظهر الرسوم واألوعاب الفعلية ومعلومات أداء
الصندوق عند طلبها.
االشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق االستثمار قبل االنهاء بمدة ال تقل عن  21يوما تقويميا ،بخالف األحداث التي تنص عليها
الشروط واالحكام و مذكرة املعلومات.



إيداع مبالغ االسترداد في األوقات املحددة لذلك.
الحصول على االجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عن طلبها من مدير الصندوق.








 .15مسؤولية مالكي الوحدات


اإلطالع على الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسية والنسخ املحدثة منها وفهمها وقبولها.
فهم وقبول املخاطر املتعلقة بالصندوق وادراك درجة مالئمتة لها.



مالك الوحدات اليكون مسؤوال عن ديون والتزامات الصندوق فيما عدا الخسائر الناتجة عن استثماره في الصندوق وفي حدود ما يملك.
في حال عدم قيام مالكي الوحدات بتزويد مدير الصندوق بالعنوان البريدي/أو االلكتروني وبيانات االتصال الصحيحة  ,فبموجب هذا
يوافق مالكوا الوحدات على تجنيب مدير الصندوق واعفائة من أي مسؤولية ناشئة بشكل مباشر او غير مباشر عن عدم ت ويد مالك
الوحدات بكشف الحسابات او االشعارات او اي معلومات اخرى تتعلق باالستثمار.




 .16خصائص الوحدات

يجوز ملدير الصندوق أن ُيصدر عددا غير محدود من الوحدات متساوية القيمة تكون جميعها من فئة واحدة .ويكون االشتراك في الصندوق على

شكل وحدات متساوية القيمة.

 .17التغييرات في شروط وأحكام الصندوق
أ( األحكام املنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق واملوافقات واإلشعارات املحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار
يخضع هذا الصندوق لجميع األحكام املنظمة لتغيير شروط وأحكام صناديق االستثمار العامة واملوافقات وااشعارات املحددة بموجب الئحة
صناديق االستثمار وأي وعديل عليها.
ُ
ستتبع لإلشعار عن أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق
ب ( اإلجراءات التي
.1األحكام املنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق واملوافقات واإلشعارات املحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار
يلتزم مدير الصندوق بمتطلبات الئحة صناديق االستثمار وأي وعديل عليها عند إجراء أي وغيير على شروط وأحكام الصندوق بحسب أنواع التغيير
التالية :
التغييرات األساسية:
الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق على التغيير األساس ي املقترح من خالل قرار صندوق عادي ،ومن ثم الحصول على موافقة الهيئة
على التغييرات املقترحة .ويحق ملالكي وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل سريان أي وغيير أساس ي دون فرض أي رسوم استرداد) إن وجدت(.
التغييرات املهمة:
إشعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصندوق كتابيا باي وغييرات مقترحة ،وذلك بفترة ال تقل عن  21يوما قبل اليوم املحدد لسريان التغيير ويحق
ملالكي وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل سريان أي وغيير أساس ي دون فرض أي رسوم استرداد) إن وجدت(.
التغييرات واجبة اإلشعار:
إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا بإي وغييرات واجبة االشعار ،وذلك قبل  8أيام من سريان التغيير.
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 .2اإلجراءات املتبعة لإلشعار عن أي تغيير في شروط وأحكام الصندوق:


إشعار مالكي الوحدات واالفصاح عن تفاصيل التغييرات األساسية في املوقع االلكتروني للشركة واملوقع االلكتروني للسوق وذلك قبل 10
ايام من سريان التغيير.
االفصاح عن تفاصيل التغييرات املهمة في املوقع االلكتروني للشركة واملوقع االلكتروني للسوق وذلك قبل  10ايام من سريان التغيير.



االفصاح عن تفاصيل التغييرات واجبة االشعار في املوقع االلكتروني للشركة واملوقع االلكتروني للسوق وذلك قبل  8ايام من سريان
التغيير.
االفصاح عن جميع التغييرات في شروط وأحكام الصندوق في التقارير السنوية الخاصة بالصندوق حسب متطلبات الئحة صناديق
االستثمار.





 .18إنهاء صندوق االستثمار
إذا رأى مدير الصندوق أن قيمة أصول الصندوق الذي يتولى إدارته ال تكفي لتبرير استمرار وشغيل الصندوق ،أو ال تخدم مصلحة مالكي
الوحدات ،أو إذا رأى أن ّ
وغير القوانين أو األنظمة أو ظروف اقتصادية أو إقليمية أخرى يعتبر سببا كافيا إلنهاء الصندوق ،فبعد الحصول على
موافقة مجلس إدارة الصندوق وهيئة السوق املالية ،و بعد إشعار املستثمرين بموجب إشعار كتابي مسبق مدته  21يوما تقويميا فإنه يجوز له
املباشرة في إنهاء الصندوق .ويتم في هذه الحالة تصفية أصول الصندوق ووسديد ما عليه من مطلوبات  ،ومن ثم يتم توزيع ما يتبقى من متحصالت
التصفية على املستثمرين خالل شهرين من انتهاء تلك الفترة ( فترة ال  21يوما تقويميا من تاريخ االشعار) ،كل مستثمر بنسبة ما يملكه من وحدات
إلى إجمالي الوحدات.

 .19مدير الصندوق
أ ( مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته.


اإللتزام بجميع األنظمة والوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية والتعليمات السارية باململكة العربية السعودية ذات
العالقة بعمل الصندوق بما في ذلك متطلبات الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص املرخص لهم بما في ذلك واجب األمانة تجاة مالكي
الوحدات والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص املعقول.
إدارة أصول الصندوق بما يحقق مصلحكة مالكي الوحدات وفقا لشروط الصندوق واحكامه ومذكرة املعلومات وأداء جميع مهماتة فيما
يتعلق بسجل مالكي الوحدات.
وضع اجراءات اتخاذ القرار الواجب اتباعها لتنفيذ الجوانب اإلدارية للصندوق وطرح وحدات الصندوق وعمليات الصندوق.



التاكد من دقة شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وانها واضحة وكاملة وصحيحة وغير مضللة.
يعد مدير الصندوق مسؤوال عن االلتزام باحكام الئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤلياتة وواجباتة بشكل مباشر ام كلف بها جهة
خارجية بموجب احكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص املرخص لهم.
يعد مدير الصندوق مسؤوال تجاة مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال او اهمال او سوء تصرف او تقصير متعمد.



يعد مدير الصندوق السياسات واالجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق وتتضمن تلك السياسات واالجراءات القيام
بعملية تقويم املخاطر بشكل سنوي على األقل.
يطبق مدير الصندوق برنام املطابقة وااللتزام للصندوق وي ود الهيئة بنتائ التطبيق بناء علي طلبها.








ب ( حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن.
يجوز ملدير الصندوق تكلي طرف ثالث أو أكثر أو أي تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يديره مدير صندوق من الباطن
ألي صندوق استثمار يديره الصندوق .وسيدفع مدير الصندوق أي أوعاب ومصاريف تابعة لذلك.
ج ( األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله.


للهيئة ع ل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثماري محدد واتخاذ اي اجراء تراة مناسبا لتعيين مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو
اتخاذ اي تدبير اخر تراة مناسبا وذلك في حال وقوع الحاالت االتية:
 .1توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون اشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة االشخاص املرخص لهم.
 .2الغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة او احبة او وعليقة من قبل الهيئة
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 .3تقديم طلب الى الهيئة من مدير الصندوق اللغاء ترخيصة في ممارسة نشاط اإلدارة.
 .4اذا رأت الهيئة ان مدير الصندوق قد اخل –بشكل تراة الهيئة جوهريا-بالتزام النظام أو لوائحة التنفيذية.
 .5وفاة مدير املحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عج ة او استقالتة مع عدم وجود شخص اخر مسجل لدى مدير
الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق التي يديرها مدير املحفظة.
 .6أي حالة أخرى ترى هيئة السوق املالية بناء على أسس معقولة أنها ذات أهمية جوهرية.
يجب على مدير الصندوق إشعار هيئة السوق املالية بإي من الحاالت الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية  5من الفقرة) أ (أعاله.
في حال مارس هيئة السوق املالية أيا من صالحياتها وفقا للفقرة أ فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على
وسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خالل الن  60يوما األولى من وعيين مدير الصندوق البديل .ويجب على
مدير الصندوق املع ول ان ينقل حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير هيئة السوق املالية املحض ،الى مدير الصندوق البديل جميع
العقود املرتبطة بالصندوق.

 .20أمين الحفظ

الرياض – طريق امللك فهد  8092الرياض 12313-3735
هاتف +966 11 2826828
فاكس +966 11 2826623

أ ( مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته.
 يعد أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا الحكام هذة االئحة سواءا أدى مسؤولياته بشكل مباشر ام كلف بها طرفا ثالثا بموجب احكام
هذة االئحة او الئحة االشخاص املرخص لهم.
 ويعد أمين الحفظ مسؤوال تجاة مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيالة او اهمالة أو سوء
تصرفة أو تقصيرة املتعمد.
 يعد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع االجراءات
اإلدارية االزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.
ب ( حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن.
يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث او اكثر او اي من تابعية املرخصين ملمارسة نشاط الحفظ بالعمل امينا للحفظ من الباطن ويدفع امين
الحفظ اوعاب ومصاريف اي امين حفظ من الباطن من مواردة الخاصة.
ج ( األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله
 .1للهيئة عزل أمين الحفظ املعين من مديرالصندوق او اتخاذ اي تدابيرتراة مناسبا في حال وقوع اي من الحاالت التالية:
 توقف امين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون اشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة االشخاص املرخص لهم.


الغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ او احبه او وعليقة من قبل الهيئة.



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



ان رات الهيئة ان امين الحفظ قد اخل – بشكل تراة الهيئة جوهريا – بالتزام النظام او لوائحة التنفيذية.
اي حالة اخرى ترى الهيئة – بناء على اسس معقولة – انها ذات اهمية جوهرية.



يقوم مدير الصندوق باالفصاح فورا في موقعة االلكتروني واملوقع االلكتروني لشركة السوق املالية -تداول -عن قيامة بتعيين امين
حفظ بديل.
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 .2صالحية مدير الصندوق في عزل أمين الحفظ واستبداله:
 يجوز ملدير الصندوق ع ل أمين الحفظ بموجب اشعار كتابي اذا رأي بشكل معقول أن ع ل امين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات
ويرسل مدير الصندوق فورا اشعار بذلك الى الهيئة ومالكي الوحدات.
 يجب على مدير الصندوق وعيين بديل خالل  30يوما ويجب على امين الحفظ املع ول ان ينقل حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا
ووفقا لتقدير هيئة السوق املالية املحض ،الى أمين الحفظ البديل جميع املسؤوليات واالصول و العقود املرتبطة بالصندوق .
 يجب على مدير الصندوق اإلفصاح فورا في موقعه اإللكتروني عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل ،ويجب على مدير الصندوق العام
كذلك اإلفصاح في املوقع اإللكتروني للسوق عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق العام.

 .21المحاسب القانوني.
أ ( اسم املحاسب القانوني للصندوق.

مكتب أسامة عبدهللا الخريجي وشريكه
حي الروضة  -شارع محمود عارف
صندوق بريد  15046جدة 21444
0126609320 - 0126600085
info@oakcpa.com
ب ( مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته .
يقع على عاتق املحاسب القانوني مراجعة القوائم املالية النصف سنوية والسنوية للصندوق وفقا ملعايير املحاسبة الصادرة عن الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين وابداء الرأي فيها ووسليمها في الوقت املحدد الى مدير الصندوق لنشرها ووسليم نسخة منها لهيئة السوق
املالية.
ج ( األحكام املنظمة الستبدال املحاسب القانوني للصندوق.
يقوم مدير الصندوق باستبدال املحاسب القانوني في الحاالت التالية:
 اذا اصبح املحاسب القانوني غير مستقال عن مدير الصندوق.
 عند وجود ادعاءات بسوء السلوك املنهي.
 بطلب من هيئة السوق املالية .
 إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن املحاسب القانوي ال يملك املؤهالت وا برات الكافية لت دية مهام املراجعة بشكل مرض.

18

 .22أصول الصندوق.




أصول الصندوق محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق.
يجب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه ارخرين.
وعد أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي ملالكي الوحدات) ملكيه مشاعة( ،وال يجوز أن يكون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من
الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك
األصول ،إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع
ُ
مالكا لوحدات الصندوق ،وذلك في حدود ملكيته ،أو كان مسموحا بهذه املطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنها في
الشروط واألحكام أو مذكرة املعلومات.

 .23إقرار من مالك الوحدات.
لقد أطلع /اطالعنا على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسة ا اصة بالصندوق،
وأقر/أقررنا بالموافقة على خصائص الوحدات التي اشترك /اشتركنا فيها.
إسم العميل :
التوقيع

:

التاريخ

:
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ملحق  :1االفصاح المالي
اجمال املوجودات بنهاية السنة املالية للصندوق 2015
عدد الوحدات املصدرة بنهاية السنة املالية للصندوق 2015
سعرالوحدة بنهاية السنة املالية للصندوق 2015
نوع الرسوم
رسوم االشتراك
أتعاب إدارة
رسوم االسترداد
املبكر
أتعاب أمين الحفظ
مصروفات إدارية**

إجمالي أتعاب
أعضاء مجلس
اإلدارة املستقلين
أتعاب مراجع
الحسابات
رسوم تسجيل
تداول**
رسوم رقابية**

42,987,610ريال
 5,196,586وحدة
 8.27ريال للوحدة
الرسوم املخصومة فعليا بنهاية
السنة املالية للصندوق في 2015
( االرقام بأالف)

وصف الرسوم

النسبة من إجمالي
االصول في نهاية
السنة املالية

بحد أعلى  %2من إجمالي مبلغ االشتراك
 %1.75سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق
2.11%
90.8ريال
تحتسب يوميا ويتم اقتطاعها كل ثالثة أشهر ملدير
الصندوق
 %2.00من قيمة الوحدات املس ـ ــتردة خالل  60يوما من تاريخ اإلش ـ ــتراك ،وتخض ـ ــع رس ـ ــوم االس ـ ــترداد املبكر لض ـ ــريبة القيمة
املضــافة ،علما بان رســوم االســترداد املبكر ال وشــمل ضــريبة القيمة املضــافة والتي ســيدفعها املســتثمر إلى الصــندوق بشــكل
منفصل و تدفع لصالح الصندوق.
 %0.20سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق
0.24%
10.3ريال
تحتسب يوميا ويتم اقتطاعها كل ثالثة أشهر
 % 0.05سنويا كحد أعلى من صافي قيمة أصول
0.06%
25.9ريال
الصندوق تحتسب يوميا ويتم اقتطاعها كل ثالثة
اشهر
0.06%
 28.0ريال
28,000ريال سعودي سنويا * سيتم دفع  2,000ريال
سعودي لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس اإلدارة
عن كل اجتماع ،وبحد اق  28,000ريال سعودي
سنويا ألعضاء املجلس املستقلين فقط .تحتسب يوميا
ويتم دفعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق
0.05%
 21,000ريال سعودي سنويا * تحتسب يوميا وتدفع في  21ريال
نهاية كل ستة اشهر
0.01%
 5,000ريال سعودي تحتسب يوميا ويتم دفعها في بداية 5ريال
كل سنة مالية للصندوق
0.01%
 7.5ريال
 7,500ريال سعودي تحتسب يوميا ويتم دفعها في
بداية كل سنة مالية للصندوق

*هذه املبالغ وعتبر تقديرية وستند على اتفاقيات وعاقدية وكيفية وطريقة الدفع مذكورة في البند رقم (.)11
** */سيتم خصم املصاريف الفعلية( .أمثلة للمصروفات اإلدارية على سبيل املثال وليس الحصر :املصاريف املتعلقة بنشر التقارير السنوية ،رسوم
وسجيل تداول ،رسوم رقابية ...الخ)
في حالة حصول الصندوق على قرض فإن املصاريف املتعلقة بذلك القرض ستوضح في القوائم املالية للصندوق.
ال يوجد اداء سابق للصندوق.
الصندوق ليس صندوق قابض وال تنطبق عليه شروط ومصاريف الصناديق القابضة.
الصندوق جديد ولم يتحمل مصاريف وعامل بعد.
الصندوق ليس صندوق أجنبي وال تنطبق عليه الفقرة.
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ملحق  :2المتطلبات الشرعية
يجب أن ي اول الصندوق أعماله في جميع األوقات بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،كما حددتها هيئة الرقابة الشرعية .وقد اعتمدت هيئة
الرقابة الشرعية اإلرشادات التالية:
إرشادات خاصة باإلستثمار
يجب أال يستثمر الصندوق في شركات تمارس أنشطة بمجال أعمال متعلقة بما يلي:
األعمال املصرفية أو أعمال التامين أو أي أنشطة أخرى ذات عالقة بالفوائد الربوية،
أ.
تصنيع وتوزيع الخمور،
ب.
تصنيع وتوزيع األسلحة،
ج.
امليسر والقمار،
د.
إنتاج ووعبئة وتصنيع أو أي نشاط يتعلق بمنتجات األغذية واملشروبات غير الحالل ،أو
هـ.
الترفيه (شاملة السينما واملوسيقى واألفالم اإلباحية وإنتاج أو بيع أو توزيع مثل تلك األنواع من التسلية ،كالقنوات التلف يونية ومحطات
و.
اإلذاعة) ،و
أي أنشطة أخرى محرمة شرعا كما تحددها هيئة الرقابة الشرعية.
ز.
الشركات العاملة في أعمال متوافقة مع ضوابط الشريعة اإلسالمية تخضع لتحليل إضافي مليزانياتها .ويجب عدم اإلستثمار في الشركات ذات النسب
املالية التالية:
إجمالي الدين (ذو الفائدة) مقسوما على معدل رسملة السوق يساوي أو يتجاوز ،%33
أ.
الذمم املدينة مقسومة على معدل رسملة السوق يساوي أو يتجاوز ،%49
ب.
إجمالي العائد النقدي النات من األوراق املالية مقسوما على معدل رسملة السوق يساوي أو يتجاوز ،%33
ج.
الدخل غير الجائ يساوي أو يتجاوز  %5من اإليرادات.
د.
ُ
وباإلضافة إلى اإلستثمار في األسهم ،يجوز للصندوق االحتفاظ باستثمارات قصيرة األجل مطابقة للشريعة أو أرصدة نقدية في حسابات ال تحمل
بفوائد وذلك من أجل مقابلة املصروفات أو االستفادة من فرص السوق عندما تتواجد.
وتقوم هيئة الرقابة الشرعية بصورة دورية بمراجعة هذه املتطلبات وتحديد قفاق اإلستثمار املطابق للشريعة.
الدخل غيرالشرعي:
العائدات املحصلة من استثمارات الصندوق قد تتكون من مبالغ مطابقة للمتطلبات الشرعية ،أما بالنسبة للدخل غير املشروع ،املكتسب أو املستلم.
ففي مثل هذه الحاالت ،فإن مبلغ أي عائد سيتم احتسابه وفقا ملبادئ الشريعة املعتمدة من اللجنة الشرعية و سيتم التخلص من هذه العوائد بارلية
التي وعتمدها اللجنة.
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ملحق  :3نشرة اعرف حقوقك )للعميل(

الرئيس التنفيذي لشركة بيت التمويل السعودي الكويتي

مسؤول اإللتزام ومكافحة غسل األموال

بدر حامد العنزي

ظاهر الخالدي
التوقيع

التوقيع
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