
 الصندوق   واحكام شروط

  المتوافق مع الضوابط الشرعية  السعودية لألسهم المرنصـندوق بيت المال الخليجي 

BMK Saudi Freestyle Equity Fund Sharia Compliant  

  متوافق مع ضوابط اللجنة الشرعيةعام مفتوح  –استثماري  صندوق

  الصندوق مدير

 شركة بيت المال الخليجي

 

انه صندوق استثماري متوافق مع الضوابط الشرعية المجازة من قبل لجنة  على السعودية لألسهم المرن اعتماد صندوق بيت المال الخليجي تم

  "الرقابة الشرعية المعينة لصندوق االستثمار

شرعية والمستندات األخرى كافة خاضعة ان شروط وأحكام الصندوق بيت المال الخليجي المرن لألسهم السعودية المتوافق مع ضوابط اللجنة ال

 لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة ومحدثة ومعدلة وغير مضللة عن صندوق االستثمار

 في باالستثمار قرار أي اتخاذ قبل ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالقة واألحكام الشروط قراءة المحتملين المستثمرين على

  الصندوق

          م17/01/2019:   الموافق  هـ11/05/1440:  بتاريخصدرت شروط وأحكام الصندوق 

، هـ11/05/1440بـتـاريخ    3/5/418/19 رقم خطابها الصنـدوق طرحاً عاماً وبموجب هـذا وحـدات طـرح عـلى المـالية السـوق هـيئة وافقـت

 م17/01/2019الموافق 
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 هــام إشعـار

 

 ما ذاوإ االستثماري، اتخاذ قرارهم قبل فيها ما جاء وفهم قراءة هذه الشروط واألحكام المحتملين المستثمرين جميع على يجب 

 . مرخص مالي مستشار استشارة عليه يجب فإنه االستثمار هذا مالئمة من شك أي المستثمر لدى كان

 رارالق بموجب المالية السوق هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق الئحة مأحـكا بموجب حكاماألو شروطتم إعداد هذه ال 

 الملكي بالمرسوم الصادر المالية السوق نظام على بناء   .م24/12/2006 الموافق هـ،3/12/1427 بتاريخ 2006-219-1 رقم

 .هـ6/1424/ 2 بتاريخ 30/  م رقم

  ًعن المعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام  بأنها مسؤولة لهذا الصندوقتقر شركة بيت المال الخليجي بصفتها مديرا

 الصندوق وأحكام شروط أنو من ذلك(، حسب أفضل المعلومات المتاحة لديها )بعد أن بذلت كل االهتمام والعناية المعقولة للتأكد

، كما وتلتزم بتنفيذ إجراءات االستثمار بالصندوق العالقة ذات الجوهرية الحقائق بجميع وصحيح كامل إفصاح على تحتوي

 .لمصلحة مالكي الوحدات وحدهم دون غيرهم استنادا  إلى الحقائق والظروف التي تتطلع عليها

 الشتـراكا بشأن قرارتهم اتخاذ على المستثمرين التي تسـاعـد المعلومات جـميع تقـديم بهـدف هذه الشروط واألحكام إعـداد تم لقد 

  .بوحدات الصنـدوق كـتـوصية لالشتراك الصنـدوق مـدير آراء أو معـلومات أي اعـتـبار يـجب ال فإنه ذلك مـعو الصنـدوق، في

 من مذكرة المعلومات[ 3] رقم الـفـقرة على بعناية االطالع يرجى وعليه مرتفعة، مخـاطر على ينـطوي األسهـم في االستثمار 

  معلومات أو تقديم أي تعهدات فيما يتعلق بعرض وحدات في الصندوق وإذا لم يخول مدير الصندوق اي شخص إلعطاء أي

حدث ذلك فإن مثل هذه المعلومات أو العروض ال يجب أن يتم االعتماد عليها واعتبارها كأنما تمت من قبل مدير الصندوق، 

ابة عنه طبقاً ثمار مبالغ االشتراك بالنيوبتوقيع المستثمر على الشروط واألحكام فإنه يكون قد وافق على قيام مدير الصندوق باست

 لهذه الشروط واألحكام.

 

 

 

 

 

 

 



 ب

 

  الصـنـدوق ملـخص

 الصـنــدوق
 BMK Saudi Freestyleالمتوافق مع الضوابط الشرعية ) لألسهم السعـودية المرنصندوق بيت المال الخليجي 

Equity Fund Sharia Compliant) 

 مفتوح.عام صندوق استثماري  نوع الصندوق

 .08123ـ  37شركة بيت المال الخـليجي، بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم  مدير الصندوق 

 الريال السعـودي. عملة الصندوق

 .عالي المخاطر درجة المخاطرة

 مؤشر بي ام كي لألسهم السعودية المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية المؤشر اإلرشـادي

 أهداف الصندوق
يسعى مدير الصندوق لتحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل، وذلك من خالل االستثمار في أسهم الشركات المدرجة 

 السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية. في سوق األسهم 

 لاير سعودي. 10 سعر الوحدة عند بداية الطرح

 لاير سعـودي. 2,000 الحد األدنى لالشتراك /الرصيد

الحد األدنى لالشتراك اإلضافي 

 واالسترداد
 لاير سعودي. 2,000

آخر موعد الستالم طلبات 

 االشتراك واالسترداد
 ظهرا  حسب توقيت المملكة العربية السعودية في يوم التعامل. 1:00الساعة 

 يومي االثنين واألربعاء من كل أسبوع. أيام التقويم والتعامل

 التالي ليوم التـقويم.يوم العمل  أيام اإلعـالن

 من مبلغ االشتراك. % 2بحد أقصى  رسوم االشتـراك

 سنوي ا مـن صـافي قيمة أصـول الصنـدوق. %1.90 رسوم إدارة الصندوق

 ال يـوجـد أية رسوم لالسترداد. رسوم االسترداد

 من تاريخ االشتراك. من قيمة الوحدات المستردة خالل ثالثين يوما  تقويميا   %1 رسوم االسترداد المبكر

 سنويا  من صافي قيمة أصول الصندوق. %0.10 رسوم الحفظ

 لاير سعودي سنويا . 20,000 أتعاب مراجع الحسابات

موعد دفع قيمة الوحدات 

 المستردة
 التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد قيمة االسترداد.الخامس قبل إقفال العمل في اليوم  

  

أعضاء مجلس إدارة مكافأة 

 الصندوق

مبلغ لاير سعودي لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس اإلدارة، عن كل اجتماع، وبحد اقصى  3,000سيتم دفع مبلغ 

 ألعضاء المجلس المستقلين فقط، وستكون من ضمن مصاريف الصندوق. لاير سعودي سنويا   12,000



 ج

 

 الرسوم األخرى
التقارير والمصاريف اإلدارية والتشغيلية األخرى ولن تزيد تلك المصاريف سوف يتم تحميل الصندوق مصاريف طباعة 

 من صافي قيمة أصول الصندوق.  %0.50مجتمعة عن 

 الزكاة
ال يتولى مدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات االستثمارية عن المستثمرين وتقع على مالك الوحدة مسؤولية إخراج زكاة 

 ما يملك من وحدات استثمارية.

 على الرسوم التالية: )االشتراك , االسترداد المبكر , اإلدارة , الحفظ( % 5سوف يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة بواقع  الضرائب

  

  

 

 

 

 

 



 ه
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 المصطلحات قائمة
 

 المملكة العربية السعودية. المملكة

 الصنـدوق
 BMK Saudi Freestyle Equity) المتوافق مع الضوابط الشرعية لألسهم السعـودية المرنصندوق بيت المال الخليجي 

Fund Sharia Compliant) 

 مدير الصندوق أو الشركة
، إلدارةا والحفظ، الترتيب،ة التعامل بصفة أصيل، وشركة بيت المال الخليجي، شركة مساهمة مقفلة سعـودية، حاصلة على رخص

 الصادر عن مجلس هيئة السوق المالية. 08123ـ  37بموجب ترخيص رقم  المشورةوتقديم 

 النظام
هجرية الموافق 2/6/1434( وتاريخ 30نظام السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/

 م.2003يونيو  16

 تعديالت الحقة. وأي م24/12/2006السوق المالية في الئحة صناديق االستثمار الصادرة عـن مجلس هيئة  الالئحة

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعـودية. الهيئة

 تعني هذه الشروط واألحكام والتي بموجبها يتم تنظيم عمل الصندوق والعالقة بين مدير الصندوق والمستثمرين. الشروط واألحكام

 عملة المملكة العربية السعودية. الريال السعودي

 مـجلس إدارة الصنـدوق. اإلدارة المجلس أو مجلس

 الوحدة
حصة المالك في صندوق االستثمار الذي يتكون من وحدات وتعامل كل وحدة على أنها حصة مشاعة في أصول صندوق 

 االستثمار.

 صندوق استثمار مفتوح
حدات لبعض أو كل الوحدات صندوق استثمار ذو رأس مال متغير، تزيد وحداته بإصدار وحدات جديدة وتنقص باسترداد مالكي الو

 المملوكة لهم. ويحق لمالكي الوحدات استرداد قيم وحداتهم وفقا  لصافي قيمتها في أوقات االسترداد المحددة.

 سجل مالكي الوحدات والذي يحتفظ به أمين الحفظ. السجل

 شخص اعتبـاري مـرخص له بحـفظ األصـول المـالية للعـمالء. أمـين الحـفــظ

 التعامليوم 
اك طلبات االشتر قبولهو اليوم الذي يتم فيه  .سوق المالية السعوديةال في الرسمية العمل أليام طبقا   المملكة في عمل يوم كل

 .واالسترداد

 اليوم الذي يتم فيه تقويم سعر صافي الوحدة، وسيكون يومي االثنين واألربعاء. يوم التقويم

 مدير الصندوق باحتساب سعر الوحدة في يوم التقويم. الوقت الذي يقوم فيه نقطة التقويم

 هو اليوم الذي يتم فيه دفع قيمة الوحدات المستردة للمستثمرين. موعد صرف مبلغ االسترداد

 هو يوم العمل التالي ليوم التقويم الذي يتم فيه إعالن سعر الوحدة. يوم اإلعالن

 في الصندوق. النموذج المستخدم لالشتراك نموذج طلب االشتراك

 النموذج المستخدم السترداد الوحدات من الصندوق. نموذج طلب االسترداد

 فترة الطرح األولى
---/  --/  --م وتنتهي في  201-/  --/  --الفترة التي تكون فيها وحدات الصندوق مطروحة لالشتراك من قبل المستثمرين تبدأ من 

 م.--

 على أداء الصندوق. سـلبا  كل ما من شأنه أن يـؤثر  المخاطر
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 من طرف مـدير الصندوق المعنيين بتشغيل وإدارة الصنـدوق.يين جميع األشخاص الطبيعيين واالعتبار األطراف المعنية

 إجمالي األصول
لقيمة العادلة ا القيمة السوقية بسعر اإلقفال لألوراق المالية المستثمر بها في سوق األسهم السعودية والقابلة للتداول باإلضافة الى

 ألصول الصندوق األخرى كالمرابحات واإليداعات واألرباح المستحقة واي أرصدة مدينة أخرى.

 جميع المصاريف التي تحمل على الصنـدوق. إجمالي الخصـوم

 منها إجمالي قيمة الخصوم. إجمالي األصول مخصوما   صافي قيمة األصول

 الصندوق عمله.التاريخ الذي يبدأ فيه  تاريخ التشغيل

 أليام العمل الرسمية في الهيئة. يوم عمل في المملكة طبقا   يوم عمل

 من خالله يمكن قياس أداء الصندوق. مجال االستثماريهو مرجع ألداء ال المؤشر أو المؤشر اإلرشادي

 .العقيل بعبد الوها مكتب مراجع الحسابات

المشترك )المستثمر(/ 

 مصطلحات مترادفة، ويستخدم كل منها لإلشارة الى الشخص الذي يملك وحدات في صندوق االستثمار. المشتركون )المستثمرون(

 .قصيرة االجل وعقود تمويل التجارةصندوق االستثمار الذي يكون هدفه الوحيد االستثمار في الودائع واألوراق المالية  صندوق أسواق النقد

مدير المحفظة االستثمارية 

 لدى مدير الصندوق يقوم بإدارة أصول الصندوق نيابة عن مدير الصندوق.موظف  للصندوق

عضو مجلس إدارة الصندوق 

 المستقل

عضو مجلس إدارة الصندوق المستقل والذي ينطبق عليه التعريف الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة 

 وقواعده.

 من ديسمبر من كل عام. 31تنتهي في  السنة المالية للصندوق والتي السنة المالية

 الحد األدنى الذي يجب أن يحتفظ فيه المستثمر لإلبقاء على اشتراكه في الصندوق. الحد األدنى للرصيد المتبقي

 ر.أعداد أو أي شكل آخ رأي في مستوى األهلية االئتمانية لجهة أو في مستوى األهلية االئتمانية لورقة مالية، باستخدام أي رموز أو التصنيف االئتماني

 هي وكالة أجنبية للتصنيف االئتماني مؤسسة خارج المملكة. موديز وكالة

 (A) فئة
( بأنها ذات جودة Aتعتبر اإلصدارات المصنفة )و هو فئة تصنيف ائتماني للداللة على مستوى الجودة االئتمانية في الفترة الطويلة،

 عدم سداد منخفضة، وتعبّر عن قدرة عالية على الوفاء بااللتزامات المالية. ائتمانية عالية، ومخاطر ائتمانية ومخاطر

 التصاعدي التحليل
 التيالكلية  ديةاالقتصا والمؤشرات للقطاع المتوقع النمو تحليل إلى إضافة والمتوقعة الحالية واألرباح التشغيلي الشركة أداء تحليل

 .األسهم أداء على تؤثر قد

 مرابحة متوافقة مع تعاليم الشريعة االسالمية تعني وديعة مرابحة

 ضريبة القيمة المضافة
هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها وتقديمها من قبل المنشأت للعمالء أو أطراف 

 التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ةذو عالقة حسب الالئح

 األزمة االقتصادية

 اضانخف من أزمة يواجه الذي االقتصاد يعاني أن المرجح ومن مالية، أزمة عن ناجم مفاجئ تباطؤ من ما بلد اقتصاد فيها يعاني حالة

 لألزمة يمكن كما االقتصادي، االنكماش أو التضخم بسبب األسعار انخفاض أو وارتفاع السيولة، ونقص اإلجمالي، المحلي الناتج

  .االقتصادي الكساد أو الركود شكل تأخذ أن االقتصادية

 األزمة المالية
ا فجأة المالية األصول بعض فيها تفقد حدا األ من متنوعة مجموعة هي المالية األزمة ا جزء  سوقية، نتيجة ال قيمتها من كبير 

 .وتغير العرض والطلب انخفاض السيولة

 .المالية األصول يمةقعلى  سلبي بشكل ؤثرت والتي والمحلية واإلقليمية العالمية السياسية التغيرات عن تنتج التي اليقين عدم حاالت األزمة السياسية
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   معلومات عامة

 

  الصندوقدير م

 08123ـ  37، رقم الترخيص الخليجي المال بيتشركة 

 31413 الـدمـام 9177 ب: ص

 السعـودية العـربية المملكة

 0138316666:هـاتف

 0138316600:فاكس

www.bmk.com.sa 

 

 الحفظ أمين

 07070ـ  37رقم الترخيص - المالية الرياض شركة

 العليا- التخصصي شارع 6775

 3712-12331 الرياض

 11475: البريدي الرمز 21116: ب.ص

 السعودية العربية المملكة

 +966 11 486 5866/  486 5858: هاتف

www.riyadcapital.com 

 النظام المطبق  2

يخضع صندوق بيت المال الخليجي المرن لألسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية ومدير الصندوق لنظام السوق  

 المالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية 

 اهداف صندوق االستثمار   3

 دوق األهداف االستثمارية للصن (أ

 لمالا رأس تنمية إلى يهدف مفتوح، عام استثماري أسهم صندوق هو السعودية لألسهم المرن الخليجي المال بيت صندوق

 الطرح رةفت خالل( ريت) المتداولة العقارية والصناديق السعودية الشركات أسهم في االستثمار خالل من البعيد المدى على

 حقوق لكذ في بما( تاسي) الرئيسية السوق مؤشر في المدرجة واألسهم السعودية لألسهم الرئيسية السوق في األولي العام

 األولية اإلصدارات وصناديق المشابهة االستثمارية االستراتيجية ذات العامة االستثمار صناديق في واالستثمار األولوية،

 صندوقال سيستثمر كما. المالية السوق هيئة من والمرخصة الشرعية اللجنة ضوابط مع المتوافقة النقد أسواق وصناديق

 تمويل دوعقو المرابحات في االستثمار طريق عن مباشر بشكل الشرعية اللجنة ضوابط مع المتوافقة النقد أسواق بأدوات

 لسعوديا العربي النقد مؤسسة تنظمه طرف قبل من والصادرة المنخفضة ومخاطرها العالية بسيولتها تتسم والتي التجارة

http://www.bmk.com.sa/
http://www.riyadcapital.com/
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 موديز الةوك عن الصادر االئتماني التصنيف على بناء البنوك تلك اختيار وسيتم المملكة، خارج مماثلة تنظيمية هيئة أو

 (A)  فئة أدنى وبحد

 

 مؤشراتل النسبية باألوزان أو معين بمؤشر االرتباط دون نشطة بطريقة األسهم في االستثمار الى الصندوق إدارة وتهدف

 .السوق

 

 تثماراس إعادة سيتم حيث المستثمرين على أرباح أي بتوزيع الصندوق يقوم ولن المال، رأس تنمية إلى الصندوق يهدف

 .الصندوق في المحققة األرباح

 

 من ادرالص الشرعية اللجنة ضوابط مع المتوافقة السعودية لألسهم كي ام بي مؤشر هو لصندوق اإلرشادي المؤشر سيكون

 مكوناتو االستثماري المجال تحديث وسيتم. الصندوق أداء لمقارنة معيار اإلرشادي المؤشر ويعد. ريتنغ أديل شركة قبل

 اإللكتروني الموقع خالل من اإلرشادي المؤشر معلومات على الحصول يمكن كما. سنوي ربع بشكل اإلرشادي المؤشر

 .الصندوق لمدير

 

 أساسي بشكل فيها الصندوق يستثمر سوف التي المالية األوراق( أنواع أو) نوع (ب

ط اللجنة والمتوافقة مع ضواب (تاسي) الرئيسية السوق مؤشر ضمنفي األسهم المدرجة بشكل أساسي سيستثمر الصندوق 

 االستثمار صناديقكما يمكن ان يستثمر الصندوق في  ،االولية تواإلصدارا ، بما في ذلك حقوق األولويةالشرعية

وصناديق أسواق النقد المرخصة من هيئة السوق المالية والمجازة  المدرجة في السوق المالية السعودية المتداولة العقارية

  من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق.

 االستثمار تركيز سياسة  (ت

 جموعةم في االستثمار خالل من االستثمارية محفظته استثمارات بتنويع سيقوم الصندوق فإن المخاطر إدارة أجل من

 المتوافقة ديةالسعو األسهم في الصندوق استثمارات تركيز سيتم. السعودية لألسهم الرئيسية السوق قطاعات من مختلفة

لرئيسية ا السوق في المدرجة الشركات السهم األولوية وحقوق األولية الطروحات ذلك في بما الشرعيةاللجنة  ضوابط مع

 االستثمار للصندوق يحق كما الصندوق، أصول إجمالي من %100 نسبة وحتى %50 أدنى بحد وذلك ةالسعودي لألسهم

 من %30 قصىأ وبحد السعودية لألسهم الرئيسية السوقفي  (الريت صناديق) المتداولة العقارية االستثمار صناديق في

 وذات يةالمحل األسهم في تستثمر التي االستثمار صناديق في االستثمار للصندوق ويمكن الصندوق، أصول إجمالي

 كما. الصندوق أصول إجمالي من %25 أقصى وبحد األولية اإلصدارات وصناديق المشابهة االستثمارية االستراتيجية

مار في طريق االستث عنالشرعية بشكل مباشر اللجنة أسواق النقد المتوافقة مع ضوابط  بأدواتسيستثمر الصندوق 

 نظمهت طرف قبل من والصادرة المنخفضة رهاومخاط العالية بسيولتها تتسم والتي التجارة تمويل وعقود المرابحات

 لتصنيفا على بناء البنوك تلك اختيار وسيتم المملكة، خارج مماثلة تنظيمية هيئة أو السعودي العربي النقد مؤسسة

 وبحدأسواق النقد صناديق يحق للصندوق االستثمار في  كما(. A) فئة أدنى وبحد موديز وكالة عن الصادر االئتماني

من قبل  للصندوق المستهدف دراسة وتحليل العوائد والمخاطرمن إجمالي أصول الصندوق وذلك بعد  % 50أقصى 

 مدير الصندوق. 

 الحد األعلى  الحد األدنى االستثمارنوع 

األولية  األسهم المدرجة، االصداراتاألسهم السعودية )

 *ية(واألولوحقوق 

50% 100% 

 %30 %0 )صناديق الريت( - المتداولة العقارية االستثمار صناديق

 %50 %0 أدوات أسواق النقد بشكل مباشراو النقدية  ةالسيول

 %50 %0 صناديق أسواق النقد
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 %25 %0 السعودية واإلصدارات األولية األسهم االستثمارصناديق 

 يخفض أن ،العام المؤشر لمكونات السوقية القيم الحاد في نخفاضاال الى تؤدي ان الممكن من جيوسياسية او اقتصادية أزمات توقع حال في الصندوق لمدير يحق*

 .لالستثمار المناسبة الظروف تحسن حتى الصفر الى السعودية األسهم في لالستثمار األدنى الحد

 المالية التي سيتم التعامل فيها أسواق األوراق (ث

 ألسهم السعودية.الرئيسية لسوق السيقوم الصندوق باالستثمار في 

 دارة محفظة الصندوق االستثماريةاألدوات والتقنيات المستخدمة إل (ج

  شر المحلية المدرجة ضمن المؤ سهماأل في ارثماالست هو الصندوق في األساسية االستثمار استراتيجية إن

 الستثماريةا المحفظة استثمارات تنويعل اخرى أدواتيمكن االستثمار في و ،(تاسي) الرئيسية لسوقالعام ل

 .المخاطر لتقليل للصندوق

  سيتم اختيار االستثمار في األسهم بناء  على التحليل التصاعدي، والمتمثل في تحليل أداء الشركة التشغيلي

واألرباح الحالية والمتوقعة إضافة إلى تحليل النمو المتوقع للقطاع والمؤشرات االقتصادية التي قد تؤثر 

 داء األسهم.على أ

  يمكن لصندوق االستثمار في الصناديق العقارية المتداولة )صناديق الريت( في السوق الرئيسية لألسهم

للعقارات  مالسعودية، وذلك بعد االطالع على نوعية العقارات التي يمتلكها الصندوق وعلى تقارير التقيي

 والعوائد المتوقعة منها وسياسة توزيع األرباح.

 وق االستثمار في صناديق األسهم المحلية ذات االستراتيجية االستثمارية المشابه وصناديق يمكن للصند

اإلصدارات األولية المرخصة من هيئة السوق المالية وذلك بعد تحليل العوائد ومؤشرات المخاطر 

 للصندوق المستهدف.

  ات استثمارية منخفضة نقد أو أدو بصورةمن االصول  %50الصندوق االحتفاظ وبحد أعلى يمكن لمدير

بعد االطالع على التصنيف  المخاطر كوديعة قصيرة األجل لدى بنك او أكثر من البنوك السعودية

االئتماني للبنك أو لمدير الصندوق ومقارنة العوائد بين صناديق أسواق النقد ومؤشر معدل االقتراض بين 

 البنوك السعودية ) سايبور(. 

 

 التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوقاع األوراق المالية أنو (ح

 /ب( أعاله.2مع الفقرة ) قأي أوراق مالية ال تتواف

 أي قيد آخر على نوع )أو أنواع( األوراق المالية التي يمكن للصندوق االستثمار فيها: (خ

تابعة الشرعية ال ال تتوافق مع الضوابط الشرعية المعتمدة من الهيئةر الصندوق في أية أوراق مالية لن يستثم 

 للصندوق كما يلتزم الصندوق بقيود االستثمار الواردة في الئحة صناديق االستثمار الصادرة من هيئة سوق المالية.

الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها ذلك المدير أو مديرو  (د

 صناديق اخرون

 إلصداراتا وصناديقاألسهم المحلية ذات االستراتيجية االستثمارية المشابهة  ر في صناديقيجوز للصندوق أن يستثم

 من أصوله على أال %50وبحد أقصى والمطروحة طرحا  عاما  أسواق النقد المرخصة من الهيئة  وصناديق األولية
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 %20الصندوق او ما نسبته من صافي قيمة أصول  %25تتجاوز قيمة الوحدات المملوكة في صندوق واحد ما نسبته 

 من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.

 صالحيات الصندوق في االقتراض: (ذ

 ال يــقـوم الصـندوق باالقـتـراض لتعـزيز استثماراته، وسيـكتفي باستثمار أصــوله فقـــط.

 االسترداد لوحدات الصندوق، وبحد أقصىكما ويحق لمدير الصندوق االقتراض من أحد البنوك السعودية لتغطيه طلبات 

من صافي قيمة أصول الصندوق على أال تزيد مدة االقتراض عن سبعة أيام، وفي حال تجاوز مدة االقتراض  10%

 السبعة أيام سيتم إشعار الهيئة بذلك.

 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير: (ر

صافي أصول الصندوق، كما يلتزم الصندوق بقواعد التعامل  بالمئة من 25الحد األعلى للتعامل مع الطرف النظير هو 

 مع الطرف النظير في حال وجوده حسب التعليمات الواردة في اللوائح التنفيذية الصادرة عن هيئة سوق المالية.

 مخاطر الصندوق: ةسياسة مدير الصندوق لإلدار (ز

تثمار التي يحقق أهداف الصندوق والمتماشية مع يحرص مدير الصندوق على إدارة الصندوق وفقا  ألفضل ممارسات االس

الصندوق المذكورة في شروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات االخرى ذات العالقة يشمل ذلك  ةاستراتيجي

 ما في وسعه للتأكد من االتي:

 توافر السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد متوقع من الصندوق

استثمارات الصندوق تقوم على توزيع المخاطر بشكل حذر مع عدم االخالل بأهداف االستثمار وسياسته وشروط أن 

 احكام الصندوق.

 متابعة مجلس إدارة الصندوق لمخاطر التشغيلية ومخاطر االئتمان ومخاطر مخالفة قيود االستثمار بشكل دوري.

 

 االرشاديلمؤشر ا (س

تم احتساب وي .ريتنغ أديل شركة قبل من الصادر الشرعية اللجنة ضوابط مع المتوافق السعودية لألسهم كي ام بي مؤشر

قيم المؤشر بطريقة المتوسط المرجح باألوزان للقيمة السوقية لألسهم الحرة لشركات المتوافقة مع ضوابط اللجنة 

 الشرعية.

 تعامل مع أسواق المشتقات الماليةال (ش

 األوراق المالية.لن يستثمر الصندوق في مشتقات 

 ن أي قيود أو حدود على االستثمارأي إعفاءات موافق عليها من قبل هيئة سوق المالية بشأ (ص

   ال يوجد.

   مدة الصندوق االستثمار  4

 . الصندوق من الصناديق المفتوحة وليس هناك تاريخ محدد لتصفيته يعد
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 قيود حدود االستثمار  5

خالل لصندوق امدير ويلتزم للصندوق الشرعية المعينة اللجنة ضوابط تتوافق مع  مالية ال أوراق أيلن يستثمر الصندوق في 

وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة  االستثمار والحدود التي تفرضها الئحة صناديق قيودالبإدارته لصندوق االستثمار 

  المعلومات.

 العملة  6

 أخرى عملة بأي المستثمرين اشتراكات وتقبل ووحداته، استثماراته ابه ستقّوم التي وهي السعودي الريال هي الصندوق عملة

 بعملة هماستحقاقات تحويل في الراغبون ويتحمل التاريخ، ذلك في األسواق في السائد الصرف سعر أساس على العمالت من

م وفي حال االسترداد أو التصفية سيت .التحويل تاريخ عند العمالت لتلك الصرف سعر تذبذب مخاطر الصندوق عملة غير

 تحويل قيمة الوحدات بالريال السعودي فقط.

 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب  7

ك تبعا لذل أضافه الى القيمة المضافة ويتحملها المـذكورة أدناه واألتعاب والعموالت الخدماتمقابل يتـحـمل الصـنـدوق 

 المشتركون " مالكي الوحدات" وهي كالتالي:

وم رس، ويتم دفع اليسنويا  من صافي قيمة أصول الصندوق تحتسب في كل يوم تقـويم % 1.90 :الصندوق رسـوم إدارة[ 1]

 .يا  شهرالمستحقة لمدير الصندوق 

تحقة ويتم دفع الرسوم المس يل يوم تقـويمسنويا  من صافي قيمة أصول الصندوق تحتسب في ك %0.10 رسـوم الحـفـظ:[ 2]

 لاير شهريا . 1,000شهريا  على اال تقل عن مبلغ ألمين الحفظ 

لاير سعودي لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس اإلدارة عن  3,000سيتم دفع مبلغ  مكافأة أعضاء مـجلس اإلدارة:[ 3]

 المجلس المستقلين فقط. لاير سعودي سنويا  ألعضاء 12,000كل اجتماع، وبحد اقصى مبلغ 

 26,250 يعادل ما)  امريكي دوالر 7,000 مبلغ للصندوق الشرعية اللجنة تستحقمكافأة أعضاء اللجنة الشرعية :  ]4[

 .المالية السنة بداية في وتدفع يوميا تحتسب سنويا ،( لاير

 يعادل ما) امريكي دوالر 8,000 مبلغ للصندوق اإلرشادي المؤشر خدمات مقدم يستحق :مؤشر اإلرشاديرسوم ال[ 5]

 .ةالمالي السنة بداية في وتدفع يوميا تحتسب أعلى، أيهما الصندوق أصول صافي من % 0.05 أو سنوياً ( لاير 30,000

 من مبلغ االشتراك.  %2يستحق مدير الصندوق رسم اشتراك من قيمة كل اشتراك بحد أقصى  رسوم االشتراك:[ 6]

 ال يوجد. رسوم االسترداد:[ 7]

 ضريبة القيمة المضافة. مبلغللصندوق يضاف عليها لاير سعودي عن كل سنة مالية  20,000 أتعاب مراجع الحسابات:[ 8]

من قيمة الوحدات المستردة في حالة طلب االسترداد خالل ثالثين يوما  تقويميا  من تاريخ  %1 رسوم االسترداد المبكر:[ 9]

 االشتراك.

 لاير سعودي تحتسب يوميا وتدفع في بداية السنة المالية. 7,500رسوم سنوية تبلغ  بية:الرسوم الرقا[ 10]
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لاير سعودي تحتسب يوميا  5,000رسوم سنوية تبلغ  السوق المالية السعودية )"تداول"(:نشر المعلومات في رسوم [ 11]

 وتدفع في بداية السنة المالية.

من صافي قيمة أصول الصندوق، وسيتم خصم المصاريف الفعلية  %0.5لن تتجاوز هذه المصاريف  أخرى: مرسو ]12[

 فقط. وتشمل ما يلي:

 [ مصاريف نشر التقارير عن أداء الصندوق واي مصروفات اخرى متعلقة بخدمات اإلدارة والتشغيل.12.1] 

 [ مصاريف اجتماع مالكي الوحدات.12.2] 

حمل الصندوق عموالت التداول الناتجة عن عمليات شراء وبيع األسهم حسب العموالت السائدة يت :التعامل فمصاري [13] 

 في سوق األسهم وسيتم االفصاح عن إجمالي قيمتها في التقارير السنوية والنصف سنوية.  

 

مره واحده عند  من قيمة الوحدات المراد نقل ملكيتها تدفع % 2دوق يستحق مدير الصن :نقل ملكية الوحداترسوم [ 14]

 .عن نقل ملكية الوحداتم ورسقبول الطلب ك

 

 كيفية احتساب مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب ووقت دفعها من قبل صندوق االستثمار

 

 التوضيح واألتعاب والعموالت الخدمات

 رسوم إدارة الصندوق
سنويا  من صافي قيمة أصول الصندوق تحتسب في كل يوم  % 1.90

 .يا  شهروم المستحقة لمدير الصندوق ويتم دفع الرس، يتقـويم

 رسوم الحفظ

 يوم كل في تحتسب الصندوق أصول قيمة صافي من سنويا   0.10%

 عن قلت اال على شهريا   الحفظ ألمين المستحقة الرسوم دفع ويتم تقـويمي

 .شهريا   لاير 1,000 مبلغ

 اإلدارة مـجلس أعضاء مكافأة

لاير سعودي لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس  3,000سيتم دفع مبلغ 

لاير سعودي سنويا   12,000اإلدارة عن كل اجتماع، وبحد اقصى مبلغ 

 ألعضاء المجلس المستقلين فقط.

 الشرعية اللجنة أعضاء مكافأة

 يعادل ما) امريكي دوالر 7,000 مبلغ للصندوق الشرعية اللجنة تستحق

 365عن طريق قسمة المبلغ على  يوميا تحتسب سنويا ،( لاير 26,250

 .المالية السنة بداية في وتدفع

 اإلرشادي المؤشر رسوم

 دوالر 8,000 مبلغ للصندوق اإلرشادي المؤشر خدمات مقدم يستحق

 أصول صافي من % 0.05 أو سنويا  ( لاير 30,000 يعادل ما) امريكي

 365يق قسمة المبلغ على يوميا  عن طر تحتسب أعلى، أيهما الصندوق

مليون لاير ستغير  60أما في حال تجاوز صافي قيمة أصول الصندوق  يوم
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 وتدفع [ ( *  قيمة أصول الصندوق365/ % 0.05)  ]طريقة الحساب الى 

 .المالية السنة بداية في

 الرقابية الرسوم
 قسمة طريق عن يوميا تحتسب سعودي لاير 7,500 تبلغ سنوية رسوم

 .المالية السنة بداية في وتدفع يوم 365 على المبلغ

 السوق في المعلومات نشر رسوم

 "(تداول)" السعودية المالية

 قسمة طريق عن يوميا   تحتسبلاير سعودي  5,000رسوم سنوية تبلغ 

 وتدفع في بداية السنة المالية. يوم 365 على المبلغ

 الحسابات مراجع أتعاب

 عن يوميا   تحتسب للصندوق مالية سنة كل عن سعودي لاير 20,000

على دفعتين بعد االنتهاء من اعداد  وتدفع يوم 365 على المبلغ قسمة طريق

 .القوائم المالية النصف سنوية والسنوية

 مصاريف التعامل
سيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح المالي في نهاية 

 السنة.

 أخرى رسوم
 نهاية في المالي اإلفصاح ملخص في المصاريف تلك عن اإلفصاح سيتم

 .السنة

 

 

 

 مالكو دفعهاي التيمقابل الصفقات التي يجوز فرضها فيما يتعلق برسوم االشتراك واالسترداد ونقل الملكية  تفاصيل

 الوحدات

 

 التوضيح الرسوم

اشتراك اضافي وال تعتبر من من مبلغ االستثمار، تحسب مره واحده عند كل عملية اشتراك أو  %2 االشتراك

 ضمن قيمة االستثمار في الصندوق

 ال يوجد رسوم االسترداد

االسترداد 

 المبكر

 الشتراكا تاريخ من تقويميا   يوما   ثالثين خالل االسترداد طلب حالة في المستردة الوحدات قيمة من 1%

 الطلب قبول عند واحده مره تدفع ملكيتها نقل المراد الوحدات قيمة من % 2 الصندوق مدير يستحق نقل الملكية

 .الوحدات ملكية نقل عن كرسوم

 الصندوق مدير يبرمها خاصة عموالت أي بيان

 ال يوجد أي عموالت خاصة
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 الصندوق في االستثمار لعملية توضيحي مثال

 البند
 الصندوق ومصاريف رسوم

  السعودي باللاير

 ومصاريف رسوم

 باللاير المستثمر

 السعودي

 مالحظات

 الطرح عند الوحدة قيمة

 األولي

10 10  

 البدء عند الصندوق قيمة
 أي وجود عدم افتراض تم 100,000 100,000,000

 وأ إضافية اشتراك عمليات

 الصندوق وحدات عدد .استرداد عمليات أي
10,000,000 10,000 

 يتم( %2) االشتراك رسوم

 قيمة من احتسابها

ال تحتسب  – االشتراك

 المستثمر المبلغ ضمن

2,000,000 2,000 

 المبلغ من %2 احتساب يتم

 اشتراك كرسوم المستثمر

 .الصندوق لمدير سدادها يتم

 التعامل مصاريف
200,000 200 

 افتراضي مبلغ تقدير تم

 رذك يتم أن على للتوضيح

 في الفعلية المصاريف

 والنصف السنوية التقارير

 سنوية

 التقارير نشر مصاريف

 الخدمات وتكاليف المالية

 والتشغيلية اإلدارية

 ** االخرى

50,000 50 

 المصاريف تلك تزيد لن

 من %0.50 عن مجتمعة

 أصول قيمة صافي

 . الصندوق

 االفتراض تم المثال هذا في

 .%0.50 تساوي بأنها

  الرقابية الرسوم
7,500 7.5  

 في المعلومات نشر رسوم

 السعودية المالية السوق

 "(:تداول)"

5,000 5  

 الحسابات مراجع أتعاب
20,000 20  

 مجلس أعضاء مكافأة

 لاير 3,000 مبلغ) اإلدارة

 عضو لكل اجتماع كل عن

 (مستقل

12,000 12  

 رسوم المؤشر اإلرشادي
30,000 30  
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 .سنويا  من صافي قيمة أصول الصندوق %0.5المصروفات الفعلية فقط، ولن تزيد تلك المصروفات عن **

 الصندوق مدير يبرمها خاصة عموالت أي بيان

 ال يوجد أي عموالت خاصة

  التقويم والتسعير  8

 كيفية تقويم كل أصل يملكه الصندوق -أ

 أصـول قيمة صافي تـقـويم يتم أن على األولي، الطرح عند سعودي لاير 10 بمبلغ للوحدة األسمية القيمة تحديد تم لقد

 إجمالي قيمة احتساب أساس على السعودية األسهم سوق إقفال عند(  واألربعاء اإلثنين يومي) تقويم يوم كل في الصندوق

 للتداول بلةوالقا السعودية األسهم سوق في بها المستثمر المالية لألوراق اإلقفال بسعر السوقية القيمة وهي الصندوق أصول

 يحددها التيو أخر استثمار ألي العادلة القيمة الى باإلضافة  المتراكمة، واألرباح الفوائد للودائع األسمية القيمة الى وتضاف

 ، صندوقل القانوني المحاسب قبل من التحقق وبعد الحفظ أمين عليها يوافق التي والقواعد الطرق على بناء الصندوق مدير

 أصول قيمة صافي بقـسمة الوحدة قيمة حساب ويتم الصندوق على المتراكمة والمصاريف المستحقات قيمة إجمالي ناقصا

 الوليةا طروحاتها في المشاركة تمت التي االسهم تقويم وسيتم اليوم، ذلك في القائمة الوحدات عـدد إجمالي على الصندوق

 وفي ، به المكتتب الحق سعر أو االكتتاب سعر على بناء المالية الورقة وتداول االكتتاب بين ما الفترة في االولية وحقوق

 اخر لخال من تقويمها فسيتم المالية، السوق هيئة من والمرخصة العام الطرح ذات االستثمار صناديق في االستثمار حالة

 ويلتزم كما. نهع معلن سعر آخر اعتماد سيتم به، المستثمر للصندوق بالنسبة التقويم أيام اختالف حال وفي للوحدة معلنه قيمة

 .العامة الصناديق تقويم بطرق الخاصة االستثمار صناديق الئحة من السادس الملحق بأحكام الصندوق مدير

 اللجنة الشرعيةأتعاب 
26,250 26.25  

 الصندوق إدارة رسوم

(1.90% ) ً  يتم سنويا

 يومي بشكل احتسابها

1,900,000 1900  

( %0.10) الحفظ رسوم

 ً  كلبش احتسابها يتم سنويا

 يومي

100,000 100  

 المصاريف إجمالي

 السنوية

2,350,750 2,351  

 أصول قيمة صافي

 الصندوق

122,649,250.00 107649.25 
 تم) االستثمار مدة انتهاء بعد

 االستثمار مدة بأن افتراض

 المحفظة وان( شهراً  12

 قتحق للصندوق االستثمارية

 . % 25 بلغ عائدا

 الوحدة قيمة صافي
12.264925 10.764925 

 المبلغ على العائد صافي

 المستثمر

22.65% 7.65% 
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 ، وتكرارهامعدد نقاط التقيي -ب

 واألربعاء( اإلثنين يومي) تقويم يوم كل في الصندوق أصـول قيمة صافي تـقـويم يتم

 ستتخذ في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير التياإلجراءات -ج

حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ، فسيتم توثيق ذلك الخطأ  يف

 أخير.تواتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بما في ذلك تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين الحاليين والسابقين دون 

بالمئة من سعر الوحدة،  0.5 هما نسبت ىأ في التقويم بما يؤثر علسيقوم مدير الصندوق بإبالغ الهيئة فور وقوع أي خطو

وسيتم اإلفصاح عن ذلك في الموقع اإللكتروني للمدير الصندوق وفي الموقع اإللكتروني للسوق المالية )تداول(. كما سيقدم 

من الئحة صناديق  72للمادة مدير الصندوق ملخصا  بجميع أخطاء التقويم والتسعير ضمن التقارير المرسلة للهيئة وفقا  

 االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. 

 بيان تفاصيل طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد-د

يحتسب سعر الوحدة بقسمة صافي أصول الصندوق )بعد خصم المصاريف والرسوم الثابتة ثم المتغيرة المستحقة على 

 ى عدد الوحدات المصدرة.الصندوق( عل

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها-هـ

يوم العمل التالي ليوم التقويم )يومي الثالثاء  ظهر من الواحدة الساعة قبلسيقوم مدير الصندوق باإلعالن عن سعر الوحدة 

 والخميس( عبر الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق وموقع السوق المالية السعودية )تداول(.

 التعامالت  9

 فترة الطرح األولي لوحدات الصندوق:

بالسعر األولي )القيمة  لالشتراك مطروحة الصندوق وحدات فيها تكون التي الفترةفترة الطرح األولي للصندوق هي 

 .م20-1/  --/  -- في وتنتهي م 201-/  --/  -- من تبدأ ،المستثمرين قبل مناألسمية( للوحدة وهي عشرة رياالت سعودية 

 واالسترداد االشتراك طلبات شأن في الصندوق مدير مسؤوليات 

 كلل الوحدة سعر الصندوق مدير ويحسب. وعادالً  كامالً  تقويما   الصندوق أصول تقويم عن مسؤوالً  الصندوق مدير يعد

 ةنقط عند العام الصندوق وحدات من وحدة كل أصول قيمة صافي على بناء تعامل يوم أي في واالسترداد االشتراك من

 (.واألربعاء اإلثنين يومي) العالقة ذي التعامل يوم في التقويم

يجب على مدير الصندوق معاملة طلبات االشتراك واالسترداد بالسعر الذي يحتسب عند نقطة التقويم التالية للموعد النهائي 

 لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد.

شتراك أو االسترداد بحيث ال تتعارض مع أي أحكام تتضمنها شروط وأحكام يجب على مدير الصندوق تنفيذ طلبات اال

 الصندوق أو مذكرة المعلومات أو الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية

ة طيجب على مدير الصندوق أن يدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنق

 التقويم التي حدد عندها سعر االسترداد كحد أقصى
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 يجب على مدير الصندوق تعليق االشتراك أو استرداد الوحدات إذا طلبت الهيئة ذلك

 يحرص مدير الصندوق على بذل جميع الجهود الالزمة لالحتفاظ بسيولة كافية لتنفيذ طلبات االسترداد

  تعامل:ال أيام

يتم استالم طلبات االشتراك في الصندوق أو االسترداد من الصندوق خالل أي يوم عمل علما  بأن أيام التعامل التي يتم 

 بلقفيها تنفيذ هذه الطلبات هي يومي االثنين واألربعاء من كل أسبوع. ويجب تقديم جميع طلبات االشتراك واالسترداد 

ي ذلك تنفيذها حسب سعر التقويم ف ليتمظهرا  من يوم التعامل الذي تتم فيه نقطة التقويم )اإلثنين واألربعاء(  1 الساعة

         .اليوم. وتعامل الطلبات التي تسلم بعد الواحدة ظهرا  على أنها استلمت في يوم العمل التالي

   :االشتراك إجراءات

اك في الصندوق بتعبئة نموذج طلب االشتراك وإرفاق بيانات إثبات الهوية يقوم المستثمرون الذين يرغبون في االشتر

الالزمة وتسليمها إلى مقر شركة بيت المال الخليجي. إذا تم قبول طلب االشتراك، سيتم إشعار المستثمر بقبول الطلب، 

 لب االشتراك.الذي يتم فيه تنفيذ ط ويعد المستثمر مشاركا  في الصندوق اعتبارا  من بدء يوم التعامل التالي لنقطة التقويم

ويحتفظ مدير الصندوق بحق رفض مشاركة المستثمرين في الصندوق إذا كان من شأن تلك المشاركة أن تؤدي إلى 

 .االشتراك قيمة تقديم تاريخ من عمل أيام 3 خالل العميل حساب إلىوالرسوم  االشتراك قيمة إرجاع ويتممخالفة الالئحة 

   :االسترداد إجراءات

 هوتوقيع االسترداد طلب نموذج جزء من أو جميع وحداتهم من خالل تعبئة استرداديمكن لمالكي الوحدات أن يطلبوا 

يمكن لمالكي الوحدات الحصول على نماذج طلب االسترداد من مدير الصندوق مباشرة أو  الصندوق، لمدير وتقديمه

(. سيتم توفير مبالغ االسترداد لمالكي www.bmk.com.sa صندوق )من خالل الموقع االلكتروني الخاص بمدير ال

 الوحدات قبل إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر االسترداد. 

 :أخرين مستثمرين الى الوحدات ملكية نقل

ً  الصندوق في وحداته ملكية نقل طلب الوحدات لمالك يحق ً  أو كليا عن طريق تعبئة النموذج وتقديم  وذلك أخر، لمستثمر جزئيا

طلب خطي لمدير الصندوق يتضمن موافقته على نقل الوحدات مبينا  عدد الوحدات المراد نقلها باإلضافة الى المعلومات 

 الالزمة الخاصة به وبالمنقول اليه. 

اليه وحدات الصندوق تعبئة نموذج االشتراك والمستندات ذات العالقة، ودفع رسوم االشتراك ويجب على المستثمر المنقول 

 كمبلغ مالي أو كخصم من قيمة الوحدات المنقولة اليه.

  : أو المراد نقل ملكيتها المستردة المشترك بها أو الحد األدنى لقيمة الوحدات

 لاير سعودي. 2,000أو المراد نقل ملكيتها هو  ةالحد األدنى لقيمة الوحدات المشترك بها أو المسترد

 

 

http://www.bmk.com.sa/
http://www.bmk.com.sa/
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 الحد األدنى للرصيد المتبقي:

استرداد أن يقلل رصيد المستثمر في الصندوق  أيلاير سعودي وإذا كان من شأن  2,000إن الحد األدنى للرصيد المتبقي هو 

ر م بإعادة تقديم نموذج االسترداد قبل أخلاير سعودي، سيقوم مدير الصندوق بتبليغ المستثمر بأن يقو 2,000إلى ما دون 

 وقت الستالم طلبات االسترداد وتحديد مبلغ االسترداد المطلوب وفقا  لما يلي:

 لاير سعودي. 2,000أ. يحتفظ المستثمر برصيد ال يقل عن 

 ب. استرداد رصيد االستثمار بالكامل.

 :سجل مالكي الوحدات

لكي الوحدات، وحفظه في المملكة العربية السعودية ويقدم مدير الصندوق يلتزم مدير الصندوق بإعداد سجل محدث لما

ً لسجل مالكي الوحدات الى مالك الوحدات في حال طلبها وبدون أي مقابل مالي، ويظهر سجل مالك الوحدات  ملخصا

 المعلومات الخاصة باستثمارات مالك الوحدات المعني فقط.

  :االسترداد عملية تأجيل

 :االتية الحــاالت في صندوقال من استرداد طلب أي تلبية نفيذت الصندوق لمدير يجـوز

 أكثر أو( %10) تعامل يوم أي نهاية في تلبيتها والمطلوب الوحدات لمالكي االسترداد طلبات جميع نسبة إجمالي بلغ إذا[: أ]

وفي هذه الحالة يجوز لمدير الصندوق أن يقوم بتنفيذ الطلبات على أساس نسبة وتناسب  .الصندوق أصول قيمة صافي من

 %10بحيث ال يتجاوز إجمالي االستردادات حد الـ 

 .الصندوق وحـدات تقـويم أو استرداد يتـعسر بحيثاألسهم السعودية  سوق في والتداول التعامل تعليق تم إذا[: ب]

قبل طلبات االسترداد الالحقة في يوم التقويم التالي بحيث يكون األولوية  المـؤجلة االسترداد طلبات مع التعـامل يـتموف وس

 .بالتنفيذ للطلبات المقدمة أوال

 

 الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت:

 .ذلك الهيئة طلبت إذا الوحدات استرداد أو االشتراك تعليق الصندوق مدير على يجب

 ال يجوز لمدير الصندوق تعليق االشتراك أو استرداد وحدات الصندوق إال في الحاالت األتية:

 إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات 

  ملكها ي التيأو األصول األخرى يتم فيها التعامل في األوراق المالية  التيإذا علق التعامل في السوق الرئيسة

يرى مدير الصندوق بشكل معقول انها جوهرية  التيالصندوق، إما بشكل عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق 

 لصافي قيمة أصول الصندوق.

 يجب على مدير الصندوق اتخاذ اإلجراءات التالية في حالة أي تعليق يفرضه مدير الصندوق

 تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات. التأكد من عدم استمرار أي 

 .مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة 
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  ور فإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فورا  بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات

 انتهاء التعليق واإلفصاح عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.

 للهيئة صالحية رفع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالح مالكي الوحدات

 تؤجل التييجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد  التيبيان اإلجراءات 

ذ قبل طلبات االسترداد الالحقة في يوم التقويم التالي بحيث يكون األولوية بالتنفي المـؤجلة االسترداد طلبات مع التعـامل سيـتم

 .للطلبات المقدمة أوال

 :جمعه الصندوق مدير ينوي الذي للمبلغ األدنى الحد

استثمار االموال لاير سعـودي ومن الممكن  10,000,000الحـد األدنى الذي يمكن معه للصندوق البدء في العـمل هو 

في الودائع المصرفية مع طرف تنظمه مؤسسة النقد العربي السعودي أو هيئة تنظيمية  األولي الطرح فترة خاللالمستلمة 

 فئة أدنى بحد ياالئتمان التصنيف على بناء البنوك تلك اختيار وسيتم .األدنىمماثلة خارج المملكة حتى يتم الوصول إلى الحد 

(A )االئتماني للتصنيف موديز كالةو عن والصادر. 

 الصندوق في األدنى الحد ذلك إلى الوصول عدم تأثير مدى

إذا لم يتم جمع الحد األدنى للصندوق فإن مدير الصندوق سيعيد مبالغ االشتراكات إلى المشتركين دون أي حسم ويلغي طرح  

حتى يتم تحقيق  يوم عمل 21 إضافية ال تتجاوزويجوز لمدير الصندوق تمديد فترة الطرح األولي لمدة  وحدات الصندوق

ركوا . وسيتم إخطار مالكي الوحدات الذين اشتوذلك بعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية مبلغ الحد األدنى لبدء تشغيل الصندوق

 األدنى الحد عجم يتم لم حال وفيقبل التمديد عن طريق العناوين المسجلة لدى مدير الصندوق بتاريخ انتهاء فترة االشتراك. 

 حداتو طرح ويلغي حسم أي دون المشتركين إلى االشتراكات مبالغ سيعيد الصندوق مدير فإن ،بعد التمديد للصندوق

 .الصندوق

 أو سعودي لاير مليون 10 البالغ الصندوق أصول قيمة لصافيحد األدنى ال تغطية لضمان المطلوبة التصحيحية اإلجراءات

 :أدنى كحد يعادله ما

بعد تشغيله، سيقوم مدير الصندوق  لاير سعودي 10,000,000إذا انخفض صافي قيمة أصول الصندوق عن الحد األدنى 

 أشهر تةسالمبلغ المتبقي الستيفاء الحد األدنى خالل جمع محاولة الالزمة ل ةبإشعار الهيئة فورا  واتخاذ اإلجراءات التصحيحي

 من تاريخ اإلشعار، وذلك عبر تسويق الصندوق لقاعدة العمالء المحتملين في شركة بيت المال الخليجي.

 

 قاستثمار مدير الصندوق في الصندو

يحق لمدير الصندوق وفقا لتقديره الخاص، المشاركة في الصندوق كمستثمر، ويحتفظ مدير الصندوق بحقه في زيادة أو 

جزئيا  متى رأي ذلك مناسبا . وسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح في نهاية كل سنة عن أي استثمار تخفيض مشاركته كليا  أو 

 له في الصندوق في ملخص اإلفصاح المالي.
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 سياسة توزيع 10

 تثماراس إعادة سيتم حيث المستثمرين على أرباح أي بتوزيع الصندوق يقوم ولن المال، رأس تنمية إلى الصندوق يهدف

 .الصندوق في المحققة األرباح

  تقديم التقارير الى مالكي الوحدات  11

 وصف التقارير الدورية والقوائم المالية للصندوق، وطريقة تقديمها للمشتركين:)أ( 

والقوائم  ةمدقق النصف سنوية غير ماليةال قوائمالتقارير المالية والتي تشمل على ال بإعـداد الصندوق مـدير يقوم

وفقا  لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  للصندوق المالية السنوية المدققة

 ومتطلبات الملحق الخامس من الئحة صناديق االستثمار.

 المالية، السنة ايةنه من يوما( 70) سبعين خالل للمستثمرين وتوفيرها المدققة المالية القوائم إعـداد من االنتهاء يتم

 .الفترة نهاية من يوما( 35) وثالثين خمسة خالل إعـدادها من االنتهاء فيتم السنوية نصف المالية القوائم أما

 موقعال على للصندوق والسنوية سنوية النصف التقارير ضمن المالية التقارير بنشر الصندوق مدير يقوم

 ."تداول"  السعودية المالية السوق وموقع الصندوق لمدير االلكتروني

 مطبوعة نسخةك أو االلكتروني البريد عبر طلبها حال في التقارير هذه من بنسخة المستثمرين جميع موافاة سيتم كما

 . طلبها حال في مادي مقابل أي بدون وذلك للشركة الرئيسي المقر في

 سجل مالكي الوحدات 12

ي المملكة ف اديق االستثمار، على ان يتم حفظهالوحدات وفقا لمتطلبات الئحة صنسيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل مالكي 

 العربية السعودية.

 اجتماع مالكي الوحدات 13

 ( أيام من قِبل:10على مدير الصندوق الدعوة لالجتماع من مالكي الوحدات بعد استالم طلب كتابي خالل ) 

o .أمين الحفظ 

o  قيمة وحدات من على األقل  %25من مالك أو أكثر من مالكي وحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين

 الصندوق.

سيتم اإلعالن الجتماع مالكي الوحدات في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق، وبإرسال 

 إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ

 األقل من االجتماع. ىبل عشرة أيام عل( ق1 

يوما  قبل االجتماع. ويجب أن يحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته  21( وبمدة ال تزيد عن 2 

 .ات المقترحةوالقرار

لكل مالك وحدة الحق في حضور اجتماع مالكي الوحدات وله ان يوكل عنه شخص اخر وذلك لتمثيله في االجتماع، 

كما يمكن لكل مالكي وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع. 
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كما يحق لمدير الصندوق عقد اجتماعات لمالكي الوحدات واالشتراك في مداولتها والتصويت على قراراتها بواسطة 

 وسائل التقنية الحديثة وفقا  للضوابط التي تقرها الهيئة.

 حقوق مالكي الوحدات 14

تعيين وكيل تمثيل في اجتماع مالكي الوحدات طلب عقد اجتماع لمالكي الوحدات، و يحق لمالكي الوحدات في الصندوق

والتصويت في اجتماع مالكي الوحدات. كما ويحق لهم عزل مدير الصندوق والموافقة على التغييرات األساسية المقترحة من 

داد وحداتهم قبل سريان أي تغيير أساسي دون فرض أي رسوم. وأيضا  الحصول على التقارير قبل مدير الصندوق واستر

 :االتي الوحدات لمالكي يحق كما .على إشعار بالعمليات والتغييرات الوحدات والحصولالمقدمة لمالكي 

 مقابل بدون العربية باللغة المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من حديثة نسخة على الحصول. 

 وسجل ا،قيمته وصافي يمتلكها التي الوحدات وعدد الصندوق، وحدات أصول قيمة صافي يتضمن تقرير على الحصول 

 .صفقة كل من يوم 15 خالل يقدم الصفقات بجميع

 طلبها عند مقابل بدون للصندوق المراجعة المالية القوائم على الحصول 

 لنوع فقاو سريانه قبل التغيير بهذا ملخص وإرسال المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في تغيير بأي اإلشعار 

 .االستثمار صناديق الئحة في المحددة والمدة التغيير

 الصندوق إدارة مجلس في تغير بأي اإلشعار 

 الفعلية واألتعاب الرسوم تظهر سنويا المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من محدثة نسخة على الحصول 

 طلبها عند الصندوق أداء ومعلومات

 تقويميا يوما 21 عن تقل ال بمدة االنهاء قبل االستثمار صندوق بإنهاء الصندوق مدير برغبة االشعار  

 ىعل الوحدة مالك مع االتفاق تم حالة في إال الصندوق، وأحكام شروط في المحددة األوقات في االسترداد عوائد دفع 

 .الصندوق مدير إرادة عن خارجة لظروف نظرا   ذلك تعذر أو مختلفة أوقات

 اجتماع عقد إلى الدعوة في الحق  

 الصندوق مدير من طلبها عند الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات على الحصول 

( أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي 10يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل )

 على األقل من قيمة وحدات الصندوق. % 25ت الذين يملكون مجتمعين أو منفردين الوحدا

 مسؤولية مالكي الوحدات  15 

فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق او جزء منه، ال يكون مالك الوحدات مسؤوال  عن ديون والتزامات 

 .الصندوق

 خصائص الوحدات  16 

. يمكن لمدير الصندوق إصدار عدد المحدود من الوحدات في والحقوق والمميزات القيمةمتساوية  لوحدات الصندوق ينقسم

 ويمتلك كل مالك وحدات حصة مشاعة في أصول الصندوق بناء على صافي قيمة أصوله. الصندوق.
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لصندوق صول اوفي حال تصفية الصندوق، فإن جميع الوحدات ستكون مؤهلة للحصول على حصة متناسبة من صافي قيمة أ

 المتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات.

 التغيرات في شروط واحكام الصندوق  17 

 ويخضع ا  وهريج تعديال   الصندوق مدير عليها يجري لم ما المفعول سارية تعتبر االتفاقية هذه في ةنالمبي األحــكامو الشروط أن

 :التالية للشروط ذلك

 :األساسيةالوحدات على التغييرات  يالمالية ومالك السوق هيئة موافقة على الحصول(: 1)

  مقترح ال األساسييجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق المعني على التغيير

 من خالل قرار صندوق عادي.

 المادة  ذههالسابقة من  يجب على مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات والهيئة الشرعية وفقا  للفقرة

 المقترح للصندوق العام. األساسيالحصول على موافقة الهيئة السوق المالية على التغيير 

  أيا من الحاالت االتية: األساسييقصد بالمصطلح التغيير 

 .التغيير المهم في اهداف الصندوق العام او طبيعته 

  العام أو طبيعتهالتغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق 

 االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير الصندوق 

  تقررها الهيئة من حين ألخر وتبلغ بها مدير الصندوق  أخرىأي الحاالت 

رسوم  أيتغيير مهم دون فرض  أييحق لمالكي الوحدات صندوق عام مفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان  -

 استرداد )إن وجد(

 

 ئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات مهمة:(: إشعار الهي2)

يجب على مدير الصندوق إشهار الهيئة ومالكي الوحدات في الصندوق المعني كتابيا  باي تغييرات مهمة مقترحة ألي صندوق 

يوما  قبل اليوم المحدد من قبل مدير الصندوق لسريان هذا  21عام يديره مدير الصندوق ويجب اال تقل فترة االشعار عن 

 التغيير.

 ( من الئحة صناديق االستثمار ومن شأن أن:56يقصد "بالتغيير المهم" أي تغيير ال يعد تغييرا  اساسيا  وفقا  المادة )

 .يؤدي في المعتاد الى ان يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق العام 

  الصندوق  إدارةالصندوق العام الى مدير الصندوق او عضو من أعضاء مجلس  أصوليؤدي الى زيادة المدفوعات من

 تابع ألي منهما. أياو 

  العام. الصندوق  أصوليقدم نوعا جديدا  من المدفوعات من 

  تابع ألي منهما. أيالصندوق او  أصولالمدفوعات تسدد من  أنواعيزيد بشكل جوهري 

 آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق. تقررها الهيئة من حين الى أخرىحاالت  أي 
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  رداد رسوم است أيتغيير مهم دون فرض  أييحق لمالكي الوحدات صندوق عام مفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان

 )إن وجد(.

 اشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات واجبة االشعار: :(3)

أي تغييرات واجبة االشعار في الصندوق العام الذي يديره يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا  ب

 ( أيام من سريان التغيير.8قبل )

 ( من الئحة صناديق االستثمار.57)و( 56يقصد بالتغيير "واجب االشعار" أي تغيير ال يقع ضمن أحكام المادتين )

 :اإلجراءات التي ستتبع االشعار عن أي تغييرات في الشروط واالحكام )ب(

  يشعر مدير الصندوق مالكي الوحدات ويفصح عن التفاصيل التغييرات األساسية في الموقع االلكتروني لمدير

 ( أيام من سريان التغيير.10الصندوق والموقع االلكتروني للسوق وذلك قبل )

 ( من الئحة 71) ةبيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا  للماد

 صناديق االستثمار

  اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات المهمة في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني للسوق او

 ( أيام من سريان التغيير.10بالطريقة التي تحددها الهيئة وذلك قبل )

 ( من الئحة 71دها مدير الصندوق وفقا  للمادة )بيان تفاصيل التغييرات المهمة في تقارير الصندوق العام التي يع

 صناديق االستثمار.

 للسوق  ياإلفصاح عن تفاصيل التغييرات الواجبة االشعار في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكترون

 ( يوما  من سريان التغيير.22وذلك خالل )

 ( من 71دوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا  للمادة)بيان تفاصيل التغيرات الواجبة االشعار في تقارير الصن

 الئحة صناديق االستثمار.

 انهاء صندوق االستثمار:  18

إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا  برغبته في ذلك قبل مدة ال 

 لصندوق فيه، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.يوما  من التاريخ المزمع إنهاء ا 21تقل عن 

جم إذا تبين له أن ح ،المشتركين على جــزاء أي ذلك على يتـرتب أن دون الصـنـدوق إنهـاء بحـق الصنـدوق مـدير يحـتفظ

ة الصادرة من ح التنظيميأصول الصندوق ال يبرر استمرار تشغيله بشكل مجدي، أو بسبب حدو  بعض التغييرات في اللوائ

 هيئة السوق المالية والتي تحكم عمل الصندوق.

( ماليين لاير سعودي ولم يتمكن 10في حال انخفاض صافي قيمة أصول الصندوق عن الحد األدنى لتشغيل الصندوق البالغ )

 يئة السوق المالية يجب علىخالل المدة المحددة من ه الصندوق أصول قيمة صافيمدير الصندوق من استيفاء الحد األدنى ل

 مدير الصندوق إنهاء الصندوق وإشعار مالكي الوحدات بذلك.
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سيعمل مدير الصندوق على إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه، وذلك دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة 

 المعلومات.

 للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام ومدة تصفيته.سيعلن مدير الصندوق في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني 

  مدير صندوق االستثمار:  19

 (.37-08123شركة بيت المال الخليجي، ترخيص هيئة السوق المالية السعودية )

 .10/3/2015كما تم الترخيص على التعامل بصفة أصيل بتاريخ:  5/11/2008بتاريخ: 

 دي.مليون لاير سعو 80برأس مال مدفوع بقيمة 

 المركز الرئيسي ـ الدمام ـ الشاطئ بالزا ـ طريق األمير محمد بن فهد ـ حي الشاطئ

  ـ المملكة العربية السعودية 31413الدمام  9177ص ب: 

 ـ شركة مساهمة مقفلة سعودية 2050065112س ت: 

www.bmk.com.sa 

 0138316600فاكس:    0138316666هاتف: 

 :ؤولياتهومس وواجباتهمدير الصندوق  مهام -أ

يسعى مدير الصندوق إلى تـجنب أي نـوع من التضارب بين مصلحة مدير الصندوق من ناحية ومصلحة المستثمرين  (1)

من ناحية أخرى، كما يسعى كذلك إلى عـدم تفضيل مصلحة مجموعة من المستثمرين على مصلحة مجموعة أخرى 

عضاء مجلس إدارة الصندوق أو مدير الصندوق ضمن نفس الصندوق. كما أنه ال يوجد أي نشاط أو مصلحة أخرى أل

يحتمل تعارضها مع مصالح الصندوق. عالوة على ذلك ال يوجد تعارض في المصالح جوهري من طرف مدير الصندوق 

يحتمل أن يؤثر على وفائه بالتزاماته تجاه الصندوق، كما ولم يكلف مدير الصندوق أي طرف آخر بتأدية أي مهمة تتعلق 

 بالصندوق.

ير الصندوق ملتزم بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص المرخص لهم، بما في ذلك األمانة مد (2)

 اتجاه مالكي الوحدات والعمل بها لتحقيق مصالحهم وبذل الحرص المعقول.

(، وعليه 08123 – 37يتم إدارة الصندوق من قبل شركة بيت المال الخليجي بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم ) (3)

 يتم تحديد كل ما هو متعلق من أهداف وعمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية وطرح وحدات الصندوق.

 حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن: -ب

ستثمار ا من تابعيه للعمل مديرا للصندوق من الباطن ألي صندوق أييجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث او أكثر أو 

 مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصة. أييديره مدير الصندوق. ويدفع مدير الصندوق اتعاب ومصاريف 

 لعزل مدير الصندوق أو استبداله: األحكام المنظمة -ت

ديل ب للهيئة حق عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق االستثماري واتخاذ أي اجراء تراه مناسبا لتعيين مدير صندوق

لذلك الصندوق او اتخاذ أي تدبير اخر تراه مناسبا، وذلك حسب المادة العشرون من الئحة صناديق االستثمار الصادرة من 

 هيئة السوق المالية.
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 امين الحفظ: 20

 شركة الرياض المالية

 3712-12331 العليا الرياض- التخصصي شارع 6775

 11475الرمز البريدي:  21116ص.ب: 

 العربية السعودية المملكة

 +966 11 486 5866/  486 5858هاتف: 

www.riyadcapital.com   

 :وواجباته ومسؤولياته مهام امين الحفظ -أ

  أم  ى مسؤولياته بشكل مباشرأديعد أمين الحفظ مسؤوال  عن التزاماته وفقا  ألحكام الئحة صناديق االستثمار سواء

 المرخص لهم. األشخاصكلف بها طرفا  ثالثا  بموجب أحكام الئحة صناديق الستثمار أو الئحة 

  يعد أمين الحفظ مسؤوال  اتجاه مدير الصندوق ومالك الوحدات عن خسائر الصندوق الناتجة عن احتيال أو اهمال

 أو سوء تصرف أو تقصير معتمد من قبل امين الحفظ.

  الصندوق وحمايتها لصالح مالك الوحدات وهو مسؤول عن اتخاذ جميع  أصوليعد أمين الحفظ مسؤوال  عن حفظ

 االزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق. اإلدارية اإلجراءات

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن: -ب

من تابعيه بالعمل امينا للحفظ من الباطن ألي صندوق استثمار  أييجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث او أكثر او 

 امين حفظ من الباطن من موارده الخاصة. أييتولى حفظ اصوله. ويدفع امين الحفظ اتعاب ومصاريف 

  :استبداله وأعزل امين الحفظ ل األحكام المنظمة -ت

الحاالت وقوع أي من  في حالمناسبا   راهتدبير تأي  اتخاذأو  المعين من مدير الصندوق حفظن اليللهيئة عزل أم

 التالية:

المرخص  األشخاصالحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون اشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة ن يتوقف أم (1)

 لهم

 األشخاصالغاء ترخيص امين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ دون اشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة  (2)

 المرخص لهم

 امين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظتقديم طلب الهيئة من  (3)

ان امين الحفظ قد أخل بشكل تراه الهيئة جوهريا  بالتزام النظام أو  معقولة أسس على بناء  إذا رات الهيئة  (4)

 التنفيذية هلوائح

يجوز لمدير الصندوق عزل امين الحفظ بموجب اشعار إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل  (5)

ظ في مصلحة مالكي الوحدات، ويرسل مدير الصندوق فورا  إشعار بذلك الهيئة ومالكي أمين الحف

 .الوحدات

http://www.riyadcapital.com/
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 المحاسب القانوني:  21

 :للصندوق، وعنوانه المحاسب القانوني اسم (1)

 عضو مجموعة تي جي إس الدوليةواستشاريون محاسبون قانونيون  العقيل بعبد الوهامكتب 

 11666 ، الرياض106255ص.ب: 

 المملكة العربية السعودية

 90004947هاتف: 

 0112390980 فاكس:

www.tgs-glbal.com 

www.al-ageel.com 

 :وواجباته ومسؤولياته مهام المحاسب القانوني (2)

ندوق للص راجعةة موقوائم مالية سنوي راجعةيقوم المحاسب القانوني بإعـداد قوائم مالية نصف سنوية غير م

 وفقا  لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

م سيتو راجعةيتم االنتهاء من إعـداد القوائم المالية الم، عام كل من ديسمبر 31 في للصندوق المالية السنة تنتهي

من نهاية السنة المالية، أما القوائم المالية  ا  ( يوم70خالل سبعين ) شتركينللم القوائم المالية السنوية توفير

 . ( يوما من نهاية الفترة35نصف السنوية فيتم االنتهاء من إعـدادها خالل خمسة وثالثون )

 الموقع ىعل للصندوق والسنوية سنوية النصف التقارير ضمن المالية التقارير بنشر الصندوق مدير يقوم

 ."تداول"  السعودية المالية لسوقا وموقع الصندوق لمدير االلكتروني

 كنسخة وأ االلكتروني البريد عبر طلبها حال في التقارير هذه من بنسخة المستثمرين جميع موافاة سيتم كما

 .طلبها حال في مادي مقابل أي بدون وذلك للشركة الرئيسي المقر في مطبوعة

 

 :االستثماربيان األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني لصندوق  (3)

يجب على مجلس إدارة الصندوق ان يرفض تعيين المحاسب القانوني او ان يوجه مدير الصندوق بتغيير 

 من الحاالت األتية: أيالمحاسب القانوني المعين في 

 .وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهني للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه 

  الصندوق ان المحاسب القانوني ال يملك المؤهالت والخبرات الكافية لتأدية  إدارةإذا قرر مجلس

 مهام المراجعة بشكل مرض.

 إذا لم يعد المحاسب القانوني مستقال 

 .إذا طلبت الهيئة وفقا لتقديرها المحض تغيير المحاسب القانوني المعين فيما يتعلق بالصندوق العام 

 أصول الصندوق:  22

  صندوق االستثمار محفوظة بواسطة امين الحفظ لصالح صندوق االستثمار. أصولان 

http://www.tgs-glbal.com/
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  ه وعن أصول عمالئ األخرىالخاصة به او بالصناديق  أصولالصندوق عن باقي  أصوليقوم امين الحفظ بفصل

 المالية واألصول الخاصة بالصندوق باسمه لصالح األوراقويسجل امين الحفظ  أصولهااالخرين التي يقوم بحفظ 

 الصندوق ويقوم امين الحفظ باالحتفاظ بجميع السجالت الضرورية وغيرها من المستندات.

  تعد ملكية أصول الصندوق االستثماري لمالكي الوحدات ملكية مشاعة، وال يحق أن يكون مدير الصندوق أو مدير

ي مصلحة في أصول صندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم مشورة أو موزع أ

الصندوق أو المطالبة فيما يتعلق بتلك األصول، اال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق بالباطن أو مقدم 

مشوره او موزع مالكا  لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحا  بهذه المطالبات بموجب أحكام 

 في الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات. الئحة صناديق االستثمار وتم اإلفصاح عنها

 إقرار مالك الوحدات:  23

ا وفهم م بالصندوقمذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسة الخاصة أحـكام وشروط و باالطالع علىلقد قمت / قمنا 

  قبولها:و الستفساراتاوقد تمت اإلجابة على جميع  ى خصائص الوحدات التي اشتركت/ اشتركنا بها.جاء بها والموافقة عل

 

 للمستثمرين من األفراد:

 ........................................................................................................................................ لمشترك:اسم ا

 .............................................................. الوطنية: الهوية......... رقم ....................................الجنسية: 

.........................................:............................................................................................................................العنوان

................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

 

 ................................................................................................................................................. :اإللكترونيالبريد 

 

 لتوقيع:.....................................................................................................................................................رقم الجوال: 

..............................................................................................................................................................  

 

 .............................................................................................................................................................التاريخ: 

 

 



30 

 

 أدناه. المبينمن التاريخ  اعتبارا  تم اإلقرار بهذه الشروط واألحكام وقبولها من قبل مدير الصندوق، وهي تسري 

 :المسمى الوظيفي                                                                                    :   االسم

 

 :                                                                                          التاريخ:التوقيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمستثمرين من المؤسسات:

 

 الدولة: ...................................... .............................................................سم الشركة: ...........................................ا

 .......................                                                                     .......................................................................................... رقم السجل التجاري:

 

.................................................العنوان:.....................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

  

 ..........................................................رقم الفاكس........... ..................................................................... رقم الهاتف:

 

 ......................................................................................................................... توقيع:سم المفوض )او المفوضين( بالا

 

 ......................................................................................................... المسمى الوظيفي للمفوض )أو المفوضين( بالتوقيع:

 

 ..........................................التوقيع: ....................................................................................................................

 

 تم الشركة:                                                   خ
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 ( سياسات وإجراءات إدارة المخاطر1ملحق )

 

 المخاطر إدارةسياسة 

االحداث  وإدارة وتحديد الصندوق انشطة واألهداف لجميع السياسات وضع تتضمن الصندوق وإدارته ادارة مجلس بها يقوم إجراءات هي

 من والتأكد المقبول حدود المستوى في المخاطر تخفيض بهدف المالي أهداف الصندوق ومركزه على سلبي تأثير لها يكون أن المتوقع

 معقولة. بدرجة مخاطر الصندوق ألهدافه تحقيق

 اإلطار العام إلدارة المخاطر

يهدف االطار العام إلدارة المخاطر الى ضمان تشغيل الصندوق طبقا لسياسة ادارة المخاطر وحدودها المعتمدة، وذلك من خالل 

ل بها وذلك من خالل االلتزام بسياسة إدارة المخاطر استمرارية فعالية وكفاءة عمليات الصندوق واالمتثال للقوانين واللوائح المعمو

 وتفعيلها عند اتخاذ القرارات االستثمارية والتشغيلية المتعلقة بإدارة الصندوق ، وااللتزام باستراتيجية الصندوق االستثمارية وتقييم

يات ت الخارجية ، وكذلك تحديد المسؤولالمخاطر الخارجية بشكل مستمر وذلك للتقليل من اآلثار السلبية للتعرض لمخاطر المتغيرا

 والمهام المتعلقة بتنفيذ سياسة المخاطر وتعميمها على االطراف ذات العالقة.

 مخاطر االستثمار

سيتبع مدير الصندوق باستمرار أفضل الممارسات واالمكانات المتاحة لتحقيق عوائد مجزية لمالكي الوحدات مع االخذ باالعتبار 

ودوري  بشكل منتظم رتعرض لها الصندوق نتيجة العوامل الخارجية لذلك سيتم رصد األداء مقابل مخاطر االستثماالمخاطر التي قد ي

وسوف يستخدم مدير صندوق االدوات المتاحة لمراقبة أداء الصندوق ومنها قياس عائد الصندوق من خالل مقارنته بأداء صناديق 

يف المخاطر، كذلك استخدام األدوات اإلحصائية ونماذج تحليل نسبة المخاطر أخرى مماثله من حيث األهداف االستثمارية وتصن

 شارب ونموذج ترينور.نموذج واالداء مثل 

كذلك سيطب مدير الصندوق سياسة المخاطر واالنظمة واللوائح التشريعية عند بناء مراكز الصندوق االستثمارية وذلك من خالل 

تثمارية المعتمدة وكذلك االلتزام بالحدود القصوى المسموح بها لكل أصل من اصول الصندوق تنويع اصول الصندوق وفقا للسياسة االس

 وعدم التركيز على قطاع معين باإلضافة الى االعتماد على التحليل االساسي المفصل عند الرغبة في شراء ورقة مالية.

 المخاطر الخارجية

وذلك من خالل متابعة  لك للتخفيف من تأثير المخاطر السياسية واالقتصاديةسيبذل مدير الصندوق كامل الحرص والعناية الممكنة وذ

فريق األبحاث للمستجدات االقتصادية وتقديم تقارير دورية بها، كذلك سيقوم مدير الصندوق بالتنسيق مع المستشار القانوني للتخفيف 

 من أثر مخاطر تغيير او سن قوانين وتشريعات جديدة.

 التشغيلية المخاطر

ستتم إدارة المخاطر التشغيلية من خالل االلتزام بدليل السياسات واإلجراءات التشغيلية وما نصت عليه سياسة المخاطر وتطبيق 

الضوابط الفاعلة عند تنفيذ أي عملية وكذلك اجراء تدقيق داخلي بشكل دوري للتحقق من االلتزام بالسياسات المعتمدة والتأكد من عدم 

 ال او غش ورفع تقارير المراجعة الى اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة.حدوث أي حادثة احتي

 كما سيتم تحديد الصالحيات والمهام للمدراء التنفيذين وستتم مراجعة الصالحيات بشكل دوري، كما ستقوم إدارة المخاطر بتحديد

 . المخاطر التشغيلية ومراقبة ورصد وتقييم وتحديد لتعريف اإلجراءات الالزمة
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تى استمرارية اعمال الشركة م لتفعيل خطة اجراء االختبارات الدورية لألنظمة والموارد البشرية وذلك للتحقق من جاهزيتهاما سيتم ك

   ما دعت الحاجة.

 المتابعة والرقابة

ر التي وتقييم المخاطستلتزم ادارة الصندوق بتزويد مجلس ادارة الصندوق بتقارير دورية وعند الحاجة وذلك لتقييم اداء الصندوق 

ق اهداف الصندو ىيتعرض لها الصندوق واتخاذ القرارات الالزمة، كذلك الرفع للمجلس العتماد اي تغييرات جوهرية قد تؤثر عل

واستراتيجيته او مالكي وحداته باإلضافة الى أي تغيير في سياسة مخاطر الصندوق او السياسة االستثمارية المعتمدة وكذلك سياسة 

 القرارات االستثمارية للصندوق. اتخاذ

تقارير عن اداء الصندوق ضد اي مخاطر ذات صله بالصندوق وفقا لما أفصح عنه في شروط واحكام الصندوق،  ىوستشمل التقارير عل

ها، العقود لتقرير المراجع الداخلي، تقرير عن عمليات االشتباه والتحقيقات المتعلقة بها، القوائم المالية واي مالحظات جوهرية حيا

 واالتفاقيات التي يبرهما الصندوق مع أطراف اخرى.

 الصندوق فيما يتعلق بالمخاطر: إدارة مجلس تمسؤوليا

 الصندوق تواجه التي بالمخاطر ودراية علم   على يكون أن.  

 دوري بشكل ومراجعته المخاطر إدارة نظام على المصادقة.  

 ومتابعتها ومراقبتها وتقييمها المخاطر إدارة تحديد بكيفية الخاصة المعايير وضع.  

 وفعالة شاملة داخلية لرقابة تخضع الصندوق مخاطر أن من التأكد.  

 الكفاءة من كافي مستوى على المهمة بهذه القائمين األشخاص أن من التأكد.  

 إدارتها أو المخاطر هذه عنها تنشأ التي العمليات عن مستقلون األشخاص هؤالء يكون أن. 

 المخاطر هذه معالجة في يتبعها التي والسبل تواجهه التي الهامة المخاطر عن المعنية األطراف لجميع اإلفصاح. 

 فيها والتحكم المخاطر قياس المخاطر وتحديد كيفية على الرقابة آليات وتحديد المخاطر هذه من كل ونتائج احتماالت تقييم 

 .مستمر بصفة

 

 

 
 

 

 



 

 مذكرة المعلومات
 

  السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية  لألسهم المرنصـندوق بيت المال الخليجي 

BMK Saudi Freestyle Equity Fund Sharia Compliant  

  عام مفتوح  –استثماري  صندوق 

 

  الصندوق مدير

 شركة بيت المال الخليجي

 

 

 

      أمين الحفظ

 

 

 

          م17/01/2019الموافق: هـ، 11/05/1440 الصندوق بتاريخ: صدرت مذكرة معلومات

 وتخضع مذكرة المعلومات ومحتوياتها ألحكام الئحة صناديق االستثمار 

"ننصح المستثمرين بقراءة محتويات مذكرة المعلومات وفهمها. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات، ننصح 

 باألخذ بمشورة مستشار مهني".

 

 

 

 



 هــام إشعـار

 

روجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء  -أ

مجلس إدارة الصندوق مجتمعين أو منفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات. 

الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات، كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة 

 كما يقرون ويؤكدون على أن المعلومات والبيانات الواردة في مذكرة المعلومات غير مضللة.

 توافقت هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته. ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويا -ب

مذكرة المعلومات وال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت، ومن 

أي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعتماد على أي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق المالية أي 

ه وال تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدم

فيه أو تأكيد صحة المعلومات الواردة في الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات، وتؤكد على أن قرار االستثمار في 

 الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.

[ من هذه المذكرة 3طالع بعناية على الـفـقرة رقم ]االستثمار في األسهـم ينـطوي على مخـاطر مرتفعة، وعليه يرجى اال -ج

 للتعرف على المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق.

 لشرعيةا المعايير مع متوافق استثمار صندوق انه على السعودية لألسهم المرن الخليجي المال بيت صندوق اعتماد تم" -د

 "االستثمار لصندوق المعينة الشرعية الرقابة لجنة قبل من المجازة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق االستثمار (1

 اسم الصندوق (أ

 BMK Saudi) المتوافق مع الضوابط الشرعيةالسعـودية المرن لألسهم  المرن صندوق بيت المال الخليجي

Freestyle Equity Fund Sharia Compliant)  

 تاريخ اصدار شروط واالحكام صندوق االستثمار  (ب

 .م201-/--/-- بتاريخ صدرت شروط وأحكام الصندوق

 تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق االستثمار وطرح وحداته  (ت

-بتاريخ  ----/------/-سوق المالية على طرح وحدات هذا الصندوق طرحا عام وبموجب خطابها رقم الوافقت هيئة  

 م، 20--/--/--هـ الموافق 14--/--/--. بدأ الصندوق عمله في 20--/--/--هـ الموافق 14--/--/-

 مدة الصندوق االستثمار، وتاريخ استحقاق الصندوق (ث

 الصندوق من الصناديق المفتوحة وليس هناك تاريخ محدد لتصفيته.  يعد   

 عملة الصندوق  (ج

 عملة أيب المستثمرين اشتراكات وتقبل ووحداته، استثماراته بها ستقّوم التي وهي السعودي الريال هي الصندوق عملة

 تحويل في الراغبون ويتحمل التاريخ، ذلك في األسواق في السائد الصرف سعر أساس على العمالت من أخرى

ال وفي ح .التحويل تاريخ عند العمالت لتلك الصرف سعر تذبذب مخاطر الصندوق عملة غير بعملة استحقاقاتهم

 االسترداد أو التصفية سيتم تحويل قيمة الوحدات بالريال السعودي فقط.

 

    االستثمار سياسات (2

 

 األهداف االستثمارية للصندوق  (أ

 لمالا رأس تنمية إلى يهدف مفتوح، عام استثماري أسهم صندوق هو السعودية لألسهم المرن الخليجي المال بيت صندوق

 الطرح رةفت خالل( ريت) المتداولة العقارية الصناديقو السعودية الشركات أسهم في االستثمار خالل من البعيد المدى على

 حقوق لكذ في بما (تاسي) الرئيسية السوق مؤشر في المدرجة واألسهم في السوق الرئيسية لألسهم السعودية األولي العام

 وليةوصناديق اإلصدارات األ المشابهة العامة ذات االستراتيجية االستثمارية االستثمار صناديقاالستثمار في و ،األولوية

دوق سيستثمر الصن كما. والمرخصة من هيئة السوق المالية الشرعية اللجنة ضوابط مع المتوافقةصناديق أسواق النقد و

 تمويل دوعقو المرابحاتطريق االستثمار في  عنالشرعية بشكل مباشر اللجنة أسواق النقد المتوافقة مع ضوابط  بأدوات

 أو لسعوديا العربي النقد مؤسسة تنظمه طرف قبل من والصادرة المنخفضة رهاومخاط العالية بسيولتها تتسم والتي التجارة

 وبحد موديز ةوكال عن الصادر االئتماني التصنيف على بناء البنوك تلك اختيار وسيتم المملكة، خارج مماثلة تنظيمية هيئة

 (.A) فئة أدنى

 مؤشراتل النسبية باألوزان أو معين بمؤشر االرتباط دون نشطة بطريقة األسهم في االستثمار الى الصندوق إدارة وتهدف

 .السوق

 تثماراس إعادة سيتم حيث المستثمرين على أرباح أي بتوزيع الصندوق يقوم ولن المال، رأس تنمية إلى الصندوق يهدف

 .الصندوق في المحققة األرباح

 من ادرالص الشرعية اللجنة ضوابط مع المتوافقة السعودية لألسهم كي ام بي مؤشر هو لصندوق اإلرشادي المؤشر سيكون

 مكوناتو االستثماري المجال تحديث وسيتم. الصندوق أداء لمقارنة معيار اإلرشادي المؤشر ويعد. ريتنغ أديل شركة قبل



كما يمكن الحصول على معلومات المؤشر اإلرشادي من خالل الموقع اإللكتروني  .سنوي ربع بشكل اإلرشادي المؤشر

 لمدير الصندوق.

 

 يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي ( األوراق المالية التي سوفنوع )أو أنواع (ب

لجنة والمتوافقة مع ضوابط ال (تاسي) الرئيسية السوق مؤشر ضمنفي األسهم المدرجة بشكل أساسي سيستثمر الصندوق 

 يةالعقار االستثمار صناديقفي يستثمر الصندوق كما يمكن ان  ،االولية تواإلصدارا ، بما في ذلك حقوق األولويةالشرعية

لجنة بل من قأسواق النقد المرخصة من هيئة السوق المالية والمجازة وصناديق  المدرجة في السوق المالية السعودية المتداولة

  الرقابة الشرعية للصندوق.

  سياسة تركيز االستثمار (ت

 مختلفة ةمجموع في االستثمار خالل من االستثمارية محفظته استثمارات بتنويع سيقوم الصندوق فإن المخاطر إدارة أجل من

 ضوابط مع ةالمتوافق السعودية األسهم في الصندوق استثمارات تركيز سيتم. السعودية لألسهم الرئيسية السوق قطاعات من

 ةلسعوديا الرئيسية لألسهم السوق في المدرجة الشركات السهم األولوية وحقوق األولية الطروحات ذلك في بما الشرعيةاللجنة 

 اراالستثم صناديق في االستثمار للصندوق يحق كما الصندوق، أصول إجمالي من %100 نسبة وحتى %50 أدنى بحد وذلك

 الصندوق، أصول إجمالي من %30 أقصى وبحد السعودية لألسهم الرئيسية السوقفي  (الريت صناديق) المتداولة العقارية

 المشابهة تثماريةاالس االستراتيجية وذات المحلية األسهم في تستثمر التي االستثمار صناديق في االستثمار للصندوق ويمكن

أسواق النقد  بأدواتسيستثمر الصندوق  كما. الصندوق أصول إجمالي من %25 أقصى وبحد األولية اإلصدارات وصناديق

 تتسم لتيوا التجارة تمويل وعقود المرابحاتالستثمار في طريق ا عنالشرعية بشكل مباشر اللجنة المتوافقة مع ضوابط 

 مماثلة يميةتنظ هيئة أو السعودي العربي النقد مؤسسة تنظمه طرف قبل من والصادرة  المنخفضة رهاومخاط العالية بسيولتها

 كما(. A) ةفئ أدنى وبحد موديز وكالة عن الصادر االئتماني التصنيف على بناء البنوك تلك اختيار وسيتم المملكة، خارج

دراسة من إجمالي أصول الصندوق وذلك بعد  % 50أقصى  وبحدأسواق النقد صناديق يحق للصندوق االستثمار في 

 من قبل مدير الصندوق.  للصندوق المستهدف وتحليل العوائد والمخاطر

 

 الحد األعلى الحد األدنى االستثمارنوع 

األولية  األسهم المدرجة، االصداراتاألسهم السعودية )

 *ية(واألولوحقوق 
50% 100% 

 %30 %0 )صناديق الريت( - المتداولة العقارية االستثمار صناديق

 %50 %0 أدوات أسواق النقد بشكل مباشراو النقدية  ةالسيول

 %50 %0 صناديق أسواق النقد

 %25 %0 السعودية واإلصدارات األولية األسهم االستثمارصناديق 

 

 لقيما الحاد في نخفا اال الى تؤدي ان الممكن من جيوسياسية او اقتصادية أزمات توقع حال في الصندوق لمدير يحق*

 لظروفا تحسن حتى الصفر الى السعودية األسهم في لالستثمار األدنى الحد يخفض أن، العام المؤشر لمكونات السوقية

 .لالستثمار المناسبة

 المالية التي سيتم التعامل فيها أسواق األوراق (ث

 ألسهم السعودية.الرئيسية لسوق السيقوم الصندوق باالستثمار في 



 دارة محفةة الصندوق االستثماريةاألدوات والتقنيات المستخدمة إل (ج

  شر المحلية المدرجة ضمن المؤ سهماأل في ارثماالست هو الصندوق في األساسية االستثمار استراتيجية إن

 الستثماريةا المحفظة استثمارات تنويعل اخرى أدواتيمكن االستثمار في و ،(تاسي) الرئيسية لسوقالعام ل

 .المخاطر لتقليل للصندوق

 لتشغيلي ا سيتم اختيار االستثمار في األسهم بناًء على التحليل التصاعدي، والمتمثل في تحليل أداء الشركة

واألرباح الحالية والمتوقعة إضافة إلى تحليل النمو المتوقع للقطاع والمؤشرات االقتصادية التي قد تؤثر 

 على أداء األسهم.

  يمكن لصندوق االستثمار في الصناديق العقارية المتداولة )صناديق الريت( في السوق الرئيسية لألسهم

للعقارات  ملعقارات التي يمتلكها الصندوق وعلى تقارير التقييالسعودية، وذلك بعد االطالع على نوعية ا

 والعوائد المتوقعة منها وسياسة توزيع األرباح.

  يمكن للصندوق االستثمار في صناديق األسهم المحلية ذات االستراتيجية االستثمارية المشابه وصناديق

يل العوائد ومؤشرات المخاطر اإلصدارات األولية المرخصة من هيئة السوق المالية وذلك بعد تحل

 للصندوق المستهدف.

  نقد أو أدوات استثمارية منخفضة  بصورةمن االصول  %50الصندوق االحتفاظ وبحد أعلى يمكن لمدير

بعد االطالع على التصنيف  المخاطر كوديعة قصيرة األجل لدى بنك او أكثر من البنوك السعودية

رنة العوائد بين صناديق أسواق النقد ومؤشر معدل االقترا  بين االئتماني للبنك أو لمدير الصندوق ومقا

 البنوك السعودية ) سايبور(. 

 

 التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوقاع األوراق المالية أنو (ح

 /ب( أعاله.2مع الفقرة ) قأي أوراق مالية ال تتواف

 للصندوق االستثمار فيها: أي قيد آخر على نوع )أو أنواع( األوراق المالية التي يمكن (خ

ال تتوافق مع الضوابط الشرعية المعتمدة من الهيئة الشرعية التابعة ر الصندوق في أية أوراق مالية لن يستثم 

 للصندوق كما يلتزم الصندوق بقيود االستثمار الواردة في الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة سوق المالية.

ار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها ذلك المدير أو مديرو الحد الذي يمكن فيه استثم (د

 صناديق اخرون

 ديقوصنااألسهم المحلية ذات االستراتيجية االستثمارية المشابهة  يجوز للصندوق أن يستثمر في صناديق

من  %50وبحد أقصى اماً والمطروحة طرحاً عأسواق النقد المرخصة من الهيئة  وصناديق األولية اإلصدارات

من صافي قيمة أصول الصندوق  %25تتجاوز قيمة الوحدات المملوكة في صندوق واحد ما نسبته  أصوله على أال

 من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته. %20او ما نسبته 

 صالحيات الصندوق في االقتراض: (ذ

 راته، وسيـكتفي باستثمار أصــوله فقـــط.ال يــقـوم الصـندوق باالقـتـرا  لتعـزيز استثما

كما ويحق لمدير الصندوق االقترا  من أحد البنوك السعودية لتغطيه طلبات االسترداد لوحدات الصندوق، وبحد 

من صافي قيمة أصول الصندوق على أال تزيد مدة االقترا  عن سبعة أيام، وفي حال تجاوز مدة  %10أقصى 

 سيتم إشعار الهيئة بذلك.االقترا  السبعة أيام 



 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نةير: (ر

بالمئة من صافي أصول الصندوق، كما يلتزم الصندوق بقواعد التعامل  25الحد األعلى للتعامل مع الطرف النظير هو 

 ة.الماليمع الطرف النظير في حال وجوده حسب التعليمات الواردة في اللوائح التنفيذية الصادرة عن هيئة سوق 

 مخاطر الصندوق: ةسياسة مدير الصندوق لإلدار (ز

يحرص مدير الصندوق على إدارة الصندوق وفقاً ألفضل ممارسات االستثمار التي يحقق أهداف الصندوق 

الصندوق المذكورة في شروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات االخرى  ةوالمتماشية مع استراتيجي

 يشمل ذلك ما في وسعه للتأكد من االتي:قة ذات العال

 توافر السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد متوقع من الصندوق •

أن استثمارات الصندوق تقوم على توزيع المخاطر بشكل حذر مع عدم االخالل بأهداف االستثمار  •

 وسياسته وشروط احكام الصندوق.

ر التشغيلية ومخاطر االئتمان ومخاطر مخالفة قيود االستثمار بشكل متابعة مجلس إدارة الصندوق لمخاط •

 دوري.

 االرشاديلمؤشر ا (س

ويتم  .ريتنغ أديل شركة قبل من الصادر الشرعية اللجنة ضوابط مع المتوافق السعودية لألسهم كي ام بي مؤشر

احتساب قيم المؤشر بطريقة المتوسط المرجح باألوزان للقيمة السوقية لألسهم الحرة لشركات المتوافقة مع ضوابط 

 اللجنة الشرعية.

 تعامل مع أسواق المشتقات الماليةال (ش

 لن يستثمر الصندوق في مشتقات األوراق المالية.

 أي قيود أو حدود على االستثمارن أي إعفاءات موافق عليها من قبل هيئة سوق المالية بشأ (ص

   ال يوجد.

 

 المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصـنـدوق (3

 

 صندوق االستثمار لتقلبات مرتفعة بسبب تكوين استثماراته.يعتبر الصندوق مرتفع المخاطر وقد يتعر   -أ

 األداء السـابق للصندوق ال يعـتبر مؤشرا على أداء مشـابـه في المستقبل.إن  -ب

ضمان لمالكي الوحدات أن األداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل األداء ال يوجد  -ج

 السابق.

على المستثمر أن يدرك أن االستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة بنكية مع بنك محلي يبيع أو يسوق األوراق المالية  -د

 يكون مسؤوالً عن أية خسائر باستثناء الخسائر الناتجة عن اإلهمال أو تابع لمدير الصندوق. وعليه فإن مدير الصندوق ال

على المستثمر أن يعلم أن القيمة الصافية ألصـول الصنـدوق من  نالمتـعـمـد. ويتعيأو التقصير أو سوء التصرف 

ً المحتمل أن تنخفض، وعليه فقد ال يستلم المستثمر المبلغ الذي استثمره في الصندوق كليا او    .جزئيا

 .في حدود استثماره يتحمل المستثمر المسئولية عن أي خسائر مالية قد تترتب على االستثمار في الصندوق -ه



 لألسهم السعودية في أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية المرن يستثمر صندوق بيت المال الخليجي -و

أن يعـلم ويـدرك بأن االستثمار في األسهـم ينـطوي على ، ويـجب عـلى الـمستثمر المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية

مخـاطر عـالية، ومن المخـاطر الرئيسة التي يحـتـمل أن يواجها االستـثمـار في الصـنـدوق، على سيبل المثال ال الحصر 

  :مـا يلي

 

ؤثر بشكل سلبي ياإلقليمية والمحلية المخاطر السياسية: إن حاالت عدم اليقين التي تنتج عن التغيرات السياسية العالمية و [1]

 .على سوق األسهم السعودية وبالتالي على صافي قيمة أصول الصندوق

المخاطر االقتصادية: إن التغير في األوضاع والسياسات االقتصادية العامة والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر  [2]

ستيراد والتصدير، االستهالك، سعر الفائدة، التضخم، التغير في التغير في سياسة اإلنفاق الحكومي، االستثمار، حركة اال

 .سعر الصرف، تذبذبات االسهم في سوق األسهم السعودية، تؤثر بشكل سلبي على أداء الصندوق

مخـاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق: يعـتمد مـدير الصنـدوق على العـنصر البشري بشكل أساسي خالل إدارته  [3]

للصندوق، وبالتالي فأن الصندوق قد يتأثر سلبا بخسارة المدراء التنفيذيين والموظفين المرتبطين بأعمال الصندوق وصعـوبة 

 .بشكل سلبي على أداء الصندوقذلك يؤثر ورة على الـمدى القصير تـوفير بـدائل على المستوى ذاته من الخـب

مخاطر السيولة: يتعر  الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسترداد نتيجة نقص السيولة الناجم عن  [4]

 .انخفا  أحجام التعامل في سوق األسهم السعودية مما يؤثر سلبا على مالكي الوحدات

ير في التشريعات: صناديق االستثمار واألصول التي يتم االستثمار بها معرضة لمخاطر التغير في التشريعات مخاطر التغ [5]

حيث ان مدير الصندوق سيعمل وفقا للتشريعات واإلجراءات الصادرة من قبل السلطات الرسمية المختصة بالتنظيم واإلشراف 

 .طبيعة التعديالت المفروضة على إدارة الصندوقوالرقابة عليها وقد يتأثر أداء الصندوق سلبا وفقا ل

المخاطر المتعلقة بالمصدر: وهي مخاطر التغيير في األوضاع المالية للمصدر نتيجة لتغيرات في اإلدارة أو الطلب أو  [6]

لى ي إالمنتجات والخدمات كما وتشمل هذه المخاطر تعر  المصدر إلجراءات قانونية بسبب مخالفات يقوم بها مما قد يؤد

  .انخفا  قيمة أسهمه مما قد يؤثر بشكل سلبي على اداء الصندوق

مخاطر التركيز: وهي المخاطر الناتجة عن تركز استثمارات الصندوق في عدد من قطاعات سوق األسهم السعودية  [7]

ر سلبا على مر الذي يؤثوالذي قد يجعل أداء الصندوق عرضة للتقلبات نتيجة التغير في األوضاع الخاصة بتلك القطاعات األ

   .أداء الصندوق

تنشأ هذه المخاطر من األنشطة االستثمارية التي تنطوي على التعامل مباشرة مع  مخاطر االئتمان واألطراف األخرى:  [8]

 نالمؤسسات المالية األخرى من خالل اإليداعات النقدية أو عمليات المرابحة، حيث أن المخاطر على كل طرف من العقد يكو

 .في ان الطرف االخر قد ال يتقيد بالتزاماته التعاقدية ما قد يتسبب في خسارة الصندوق للمبلغ المستثمر في هذه األنشطة

مخاطر تضارب المصالح: تنشا هذه المخاطر في األوضاع التي تتأثر فيها موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق  [9]

 .ى حساب الصندوق، مما يؤثر سلبا على أدائهبمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه عل

مخاطر الكوارث الطبيعية: إن البراكين، الزالزل، األعاصير والفيضانات وغيرها من الظواهر الطبيعية التي قد تسبب  [10]

رية ادمار كبير للممتلكات ال يمكن السيطرة عليها، وقد تؤثر بشكل سلبي على أداء كافة القطاعات االقتصادية واالستثم

  .وبالتالي تؤثر على أداء الصندوق



مخاطر تقلبات سعر الوحدة: ال يوجد ضمان بأن الصندوق سيتمكن من تحقيق العوائد لمالكي الوحدات أو أن تكون  [11]

متناسبة مع مخاطر االستثمار في الصندوق وطبيعة التعامالت المنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام، وبالتالي من 

 .أن تنخفض قيمة الوحدات او أن يخسر مالكي الوحدات بعض أو كامل المبلغ الذي تم االستثمار بهالمحتمل 

مخاطر التقلبات المحتملة في سوق األسهم: إن تذبذب سوق األسهم السعودية يمكن أن يؤدي الى تقلب كبير في صافي  [12]

  .قيمة أصول الصندوق مما يؤثر سلبا على أداء الصندوق

ر إفصاح نشرات إصدار الطروحات األولية: تتعلق مخاطر اإلفصاح بإمكانية وجود بيانات غير صحيحة في مخاط [13]

 تخاذانشرات إصدار الطروحات األولية أو إغفال بيانات جوهرية فيها وبالنظر العتماد مدير الصندوق بشكل جوهري في 

ي تصدرها الشركات فان مخاطر اتخاذ قرار استثماري قرار االستثمار على المعلومات التي ترد في نشرات االصدار الت

 .غير مناسب تبقى قائمة مما قد ينعكس سلبا على اداء الصندوق

مخاطر التوقعات المالية المستقبلية: يعتمد مدير الصندوق في تحديد سعر السهم خالل الطرح األولي للشركات بناء  [14]

إال أن تلك التوقعات هي عرضة للتغير مما يؤدي الى انحراف في سعر  على توقعات النتائج المالية للشركات المطروحة

 .األسهم ينعكس سلبا على أداء الصندوق

مخاطر فرص المشاركة في الطروحات األولية: من الممكن ان تواجه صعوبات تتعلق بالمشاركة في الطروحات  [15]

المشاركة مما يؤثر سلبا على ايرادات الصندوق بسبب األولية ألسهم الشركات حيث ال يوجد ضمان بتلقي الصندوق دعوة 

 .عدم المشاركة

مخاطر استراتيجية االستثمار: ال يقدم مدير الصندوق اي تعهدات بان استراتيجيات استثمار الصندوق ستحقق أغرا   [16]

 .بشكل سلبي على صافي قيمة أصول الصندوق ذلك يؤثرواالستثمار الخاص به،  

التصنيف االئتماني: المخاطر المتعلقة بتقييم مدى جودة االئتمان لألدوات المالية ذات الدخل الثابت في تصنيف مخاطر  [17]

 .تلك األدوات كمخاطر وتقلبات السوق، والذي يؤثر سلبا على قيمة أصول الصندوق

األوراق المالية الى مخاطر عدم  مخاطر تعليق التداول بالسوق: قد يؤدي تعليق التداول في السوق ككل أو مجموعة من [18]

توفر النقد او ضياع عدد من الفرص االستثمارية الناتج عن عدم المقدرة على البيع أو الشراء، مما يؤثر سلبا على أداء 

 .الصندوق

لي امخاطر التأخر في إدراج الشركات المكتتب فيها: قد يحدث تأخر في إدراج الشركات المكتتب بها في السوق، وبالت [19]

ما يؤثر مأو استغالل الفرص االستثمارية األخرى  تلبية طلبات االستردادفي عدم القدرة على بيعها، مما يؤدي إلى صعوبة 

 .سلبا على أداء الصندوق

مخاطر االستثمار في الصناديق األخرى: هي جميع المخاطر التي قد تتعر  لها صناديق االستثمار األخرى الواردة  [20] 

ند التي قد تتعر  لها صناديق االستثمار األخرى التي يكون الصندوق مستثمرا فيها مما يؤدي إلى انخفا  قيمة في هذا الب

  .وحدات الصندوق

مخاطر االستثمار في حقوق األولوية: قد يتسبب االستثمار في أسهم حقوق األولوية الى حدوث خسائر نتيجة عدم   [21]

للصندوق حقة في شراء او تداول أسهم حقوق األولوية المستحقة مما يؤدي الى انخفا  استخدام مدير المحفظة االستثمارية 

قيمة وحدات الصندوق إضافة لذلك إن االستثمار في حقوق األولوية قد تتسبب في حدوث خسائر جوهرية للصندوق، حيث 

ق لها أسعار األسهم المدرجة في سو أن نسبة التذبذب المسموح بها ألسعار تداول حقوق األولوية يفوق النسبة التي تخضع

 .صعوداً ونزوالً( % 10األسهم السعودية )الممثلة بنسبة 



أن أي خفض في التصنيف االئتماني من قبل وكاالت التصنيف االئتماني ألي من  التصنيف االئتماني: خفض مخاطر[22 ] 

المنتجات االستثمارية الى يستثمر فيها الصندوق يؤثر سلباً على قيمة تلك االستثمارات وبالتالي يؤثر سلباً على صافي قيمة 

 أصول الصندوق.

االستثماري للصندوق على األسهم المتوافقة مع ضوابط مخاطر االلتزام بضوابط اللجنة الشرعية: يقتصر المجال  [23]

اللجنة الشرعية، والتي يجري تحديثها بشكل ربع سنوي بناء على إفصاح الشركات المدرجة، وفي حال أصبحت أسهم بعض 

 رالشركات غير متوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية سيضطر مدير الصندوق الى التخلص من تلك األسهم ببيعها بغض النظ

 عن قيمتها العادلة أو تكلفة شرائها مما يؤثر سلباً على صافي قيمة أصول الصندوق.

يتعر  الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسترداد نتيجة نقص السيولة الناجم عن مخاطر التمويل:  [24]

ر سلبا مما يؤثوفاء بطلبات االسترداد وصعوبة الحصول على تمويل للانخفا  أحجام التعامل في سوق األسهم السعودية 

 .على مالكي الوحدات

 فيما طةالمتراب العوامل من للعديد عرضة العقارية االستثمارات على العائد يكون: العقاري لالستثمار العامة المخاطر [25]

 المحلية، السوق في ةالسلبي والظروف الدولية، أو اإلقليمية أو المحلية االقتصادية الظروف في السلبية التغييرات فيها بما بينها،

. البيئية حواللوائ والقوانين التشغيل، مصروفات في والتغييرات العقارات، وبائعي ومشتري لمستأجري المالية والظروف

 النسبي قبالاإل مدى في والتغيرات الطاقة، وأسعار المالية، والسياسات الحكومية القوانين من وغيرها المناطق تقسيم وقوانين

 لناشئةا التشغيل ومخاطر ومشاكل النقدية التدفقات على االعتماد عن الناتجة والمخاطر العقارات، ومواقع أنواع مختلف على

 لخارجةا العوامل من وغيرها للتأمين القابلة غير والخسائر القاهرة، الظروف إلى باإلضافة البناء، مواد بعض توفر عدم عن

 صندوقال أصول قيمة على سلبا تؤثر جوهرية بمخاطر التسبب في العوامل هذه من أي يساهم قد الصندوق، مدير سيطرة عن

 .استثماراته على عوائد أي توليد على الصندوق وقدرة

 تبعا سيولتها ةدرج وتتقلب السائلة، غير األصول فئة من العقارات تعتبر: السيولة ونقص العقارات قيمة في التقلبات [26]

 مناسب، يرغ وقت في العقارية استثماراته لتسييل بحاجة الصندوق كان وإن االستثمارات من النوع هذا في والرغبة للطلب

 يواجها قد عوبةص أو تأخير أي فإن وبالتالي، العقارية، لممتلكاته اإلجمالية الدفترية القيمة من أقل الصندوق عائدات تكون فقد

 .الوحدات مالكي عليه يحصل الذي العائد على كبير وبشكل سلبا تؤثر قد أصوله في التصرف في الصندوق

 

 معلومات عامة (4

 

 

 الفئة المستهدفة لالستثمار في الصندوق 

 يستهدف الصندوق المستثمرين الراغبين في تحقيق النمو في راس المال على المدى الطويل.

 سياسة توزيع األرباح 

يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح على المستثمرين حيث سيتم إعادة استثمار  ولن ،الماليهدف الصندوق إلى تنمية رأس 

 ة في الصندوق.حققاألرباح الم

  السابق لصندوق االستثمارسجل األداء 

سيتم نشر تقارير الصندوق )فورا توفرها( لتكون متاحة الطالع الجميع من خالل الموقع االلكتروني لمدير الصندوق 

www.bmk.com.sa. 



  حقوق مالكي الوحدات 

يحق لمالكي الوحدات في الصندوق: تعيين وكيل تمثيل في اجتماع مالكي الوحدات والتصويت في اجتماع مالكي 

من شروط وأحكام الصندوق(، كما ويحق لهم عزل مدير الصندوق والموافقة على  13الوحدات. )حسب المادة رقم 

التغييرات األساسية المقترحة من قبل مدير الصندوق واسترداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير أساسي دون فر  أي 

ً الحصول على التقارير المقدمة لمالكي الوحدات )حسب المادة  الصندوق(  من شروط وأحكام 11رسوم. وأيضا

 من هذه الشروط واألحكام(. 17والحصول على إشعار بالعمليات والتغييرات )حسب المادة 

 

  مسؤوليات مالكي الوحدات 

مالك الوحدات ال يكون مسؤوالً عن أي ديون أو التزامات الصندوق، إال في حال خسارة مالك الوحدات استثماراته في 

 الصندوق أو جزء منه.

 واإلجراءات الخاصة باألنهاءندوق االستثمار جب إنهاء صالحاالت التي تستو 

إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً برغبته في ذلك قبل مدة ال 

 لمعلومات.يوماً من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة ا 21تقل عن 

جم إذا تبين له أن ح ،المشتركين على جــزاء أي ذلك على يتـرتب أن دون الصـنـدوق إنهـاء بحـق الصنـدوق مـدير يحـتفظ

أصول الصندوق ال يبرر استمرار تشغيله بشكل مجدي، أو بسبب حدوث بعض التغييرات في اللوائح التنظيمية الصادرة من 

 عمل الصندوق.هيئة السوق المالية والتي تحكم 

( ماليين لاير سعودي ولم يتمكن 10في حال انخفا  صافي قيمة أصول الصندوق عن الحد األدنى لتشغيل الصندوق البالغ )

خالل المدة المحددة من هيئة السوق المالية يجب على  الصندوق أصول قيمة مدير الصندوق من استيفاء الحد األدنى لصافي

 وإشعار مالكي الوحدات بذلك.مدير الصندوق إنهاء الصندوق 

سيعمل مدير الصندوق على إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه، وذلك دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة 

 المعلومات.

 سيعلن مدير الصندوق في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام ومدة تصفيته.

 

  الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق.يقر مدير 

 

 واألتعاب مقابل الخدمات والعموالت (5

ك تبعا لذل أضافه الى القيمة المضافة ويتحملها المـذكورة أدناه واألتعاب والعموالت الخدماتمقابل يتـحـمل الصـنـدوق 

 المشتركون " مالكي الوحدات" وهي كالتالي:

وم رس، ويتم دفع اليسنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق تحتسب في كل يوم تقـويم % 1.90 :الصندوق رسـوم إدارة[ 1]

 .ياً شهرالمستحقة لمدير الصندوق 

تحقة ويتم دفع الرسوم المس يسنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق تحتسب في كل يوم تقـويم %0.10 رسـوم الحـفـظ:[ 2]

 لاير شهرياً. 1,000اً على اال تقل عن مبلغ شهريألمين الحفظ 



لاير سعودي لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس اإلدارة عن  3,000سيتم دفع مبلغ  مكافأة أعضاء مـجلس اإلدارة:[ 3]

 لاير سعودي سنوياً ألعضاء المجلس المستقلين فقط. 12,000كل اجتماع، وبحد اقصى مبلغ 

 26,250 يعادل ما)  امريكي دوالر 7,000 مبلغ للصندوق الشرعية اللجنة تستحقمكافأة أعضاء اللجنة الشرعية :  ]4[

 .المالية السنة بداية في وتدفع يوميا تحتسب سنوياً،( لاير

 يعادل ما) امريكي دوالر 8,000 مبلغ للصندوق اإلرشادي المؤشر خدمات مقدم يستحق :مؤشر اإلرشاديرسوم ال[ 5]

 .ةالمالي السنة بداية في وتدفع يوميا تحتسب أعلى، أيهما الصندوق أصول صافي من % 0.05 أو سنويا  ( لاير 30,000

 من مبلغ االشتراك.  %2يستحق مدير الصندوق رسم اشتراك من قيمة كل اشتراك بحد أقصى  رسوم االشتراك:[ 6]

 ال يوجد. رسوم االسترداد:[ 7]

 ضريبة القيمة المضافة. مبلغللصندوق يضاف عليها لاير سعودي عن كل سنة مالية  20,000 الحسابات:أتعاب مراجع [ 8]

من قيمة الوحدات المستردة في حالة طلب االسترداد خالل ثالثين يوماً تقويمياً من تاريخ  %1 رسوم االسترداد المبكر:[ 9]

 االشتراك.

 لاير سعودي تحتسب يوميا وتدفع في بداية السنة المالية. 7,500رسوم سنوية تبلغ  الرسوم الرقابية:[ 10]

لاير سعودي تحتسب يوميا  5,000رسوم سنوية تبلغ  السوق المالية السعودية )"تداول"(:نشر المعلومات في رسوم [ 11]

 وتدفع في بداية السنة المالية.

من صافي قيمة أصول الصندوق، وسيتم خصم المصاريف الفعلية  %0.5لن تتجاوز هذه المصاريف  أخرى: مرسو ]12[

 فقط. وتشمل ما يلي:

 [ مصاريف نشر التقارير عن أداء الصندوق واي مصروفات اخرى متعلقة بخدمات اإلدارة والتشغيل.12.1] 

 [ مصاريف اجتماع مالكي الوحدات.12.2] 

حمل الصندوق عموالت التداول الناتجة عن عمليات شراء وبيع األسهم حسب العموالت السائدة يت :التعامل فمصاري [13] 

 في سوق األسهم وسيتم االفصاح عن إجمالي قيمتها في التقارير السنوية والنصف سنوية.  

 

مره واحده عند  من قيمة الوحدات المراد نقل ملكيتها تدفع % 2دوق يستحق مدير الصن :نقل ملكية الوحداترسوم [ 14]

 .عن نقل ملكية الوحداتم ورسقبول الطلب ك

 

 كيفية احتساب مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب ووقت دفعها من قبل صندوق االستثمار

 

 التوضيح واألتعاب والعموالت الخدمات

 رسوم إدارة الصندوق
ً من صافي قيمة أصول الصندوق تحتسب في كل يوم  % 1.90 سنويا

ً ويتم دفع الرسوم المستحقة لمدير الصندوق شهر، يتقـويم  .يا



 رسوم الحفظ

 يوم كل في تحتسب الصندوق أصول قيمة صافي من سنوياً  0.10%

ً  الحفظ ألمين المستحقة الرسوم دفع ويتم تقـويمي  عن قلت اال على شهريا

 .شهرياً  لاير 1,000 مبلغ

 اإلدارة مـجلس أعضاء مكافأة

لاير سعودي لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس  3,000سيتم دفع مبلغ 

لاير سعودي سنوياً  12,000اإلدارة عن كل اجتماع، وبحد اقصى مبلغ 

 ألعضاء المجلس المستقلين فقط.

 الشرعية اللجنة أعضاء مكافأة

 يعادل ما) امريكي دوالر 7,000 مبلغ للصندوق الشرعية اللجنة تستحق

 365عن طريق قسمة المبلغ على  يوميا تحتسب نوياً،س( لاير 26,250

 .المالية السنة بداية في وتدفع

 اإلرشادي المؤشر رسوم

 دوالر 8,000 مبلغ للصندوق اإلرشادي المؤشر خدمات مقدم يستحق

ً ( لاير 30,000 يعادل ما) امريكي  أصول صافي من % 0.05 أو سنويا

 365يومياً عن طريق قسمة المبلغ على  تحتسب أعلى، أيهما الصندوق

مليون لاير ستغير  60أما في حال تجاوز صافي قيمة أصول الصندوق  يوم

 وتدفع [ ( *  قيمة أصول الصندوق365/ % 0.05)  ]طريقة الحساب الى 

 .المالية السنة بداية في

 الرقابية الرسوم
 قسمة طريق عن يوميا تحتسب سعودي لاير 7,500 تبلغ سنوية رسوم

 .المالية السنة بداية في وتدفع يوم 365 على المبلغ

 السوق في المعلومات نشر رسوم

 "(تداول)" السعودية المالية

ً  تحتسبلاير سعودي  5,000رسوم سنوية تبلغ   قسمة طريق عن يوميا

 وتدفع في بداية السنة المالية. يوم 365 على المبلغ

 الحسابات مراجع أتعاب

ً  تحتسب للصندوق مالية سنة كل عن سعودي لاير 20,000  عن يوميا

على دفعتين بعد االنتهاء من اعداد  وتدفع يوم 365 على المبلغ قسمة طريق

 .القوائم المالية النصف سنوية والسنوية

 مصاريف التعامل
سيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في ملخص اإلفصاح المالي في نهاية 

 السنة.

 أخرى رسوم
 نهاية في المالي اإلفصاح ملخص في المصاريف تلك عن اإلفصاح سيتم

 .السنة

 مالكو دفعهاي التيمقابل الصفقات التي يجوز فرضها فيما يتعلق برسوم االشتراك واالسترداد ونقل الملكية  تفاصيل

 الوحدات

 التوضيح الرسوم

اشتراك أو اشتراك اضافي وال تعتبر من مبلغ االستثمار، تحسب مره واحده عند كل عملية  %2 االشتراك

 من ضمن قيمة االستثمار في الصندوق

 ال يوجد رسوم االسترداد



االسترداد 

 المبكر

ً  ثالثين خالل االسترداد طلب حالة في المستردة الوحدات قيمة من 1% ً  يوما  ريختا من تقويميا

 االشتراك

 قبول عند واحده مره تدفع ملكيتها نقل المراد الوحدات قيمة من % 2 الصندوق مدير يستحق نقل الملكية

 .الوحدات ملكية نقل عن كرسوم الطلب

 

 الصندوق مدير يبرمها خاصة عموالت أي بيان

 ال يوجد أي عموالت خاصة

 الصندوق في االستثمار لعملية توضيحي مثال

 البند
 الصندوق ومصاريف رسوم

  السعودي باللاير

 ومصاريف رسوم

 باللاير المستثمر

 السعودي

 مالحظات

 الطرح عند الوحدة قيمة

 األولي

10 10 
 

 البدء عند الصندوق قيمة
 أي وجود عدم افتراض تم 100,000 100,000,000

 وأ إضافية اشتراك عمليات

 الصندوق وحدات عدد .استرداد عمليات أي
10,000,000 10,000 

 يتم( %2) االشتراك رسوم

 قيمة من احتسابها

ال تحتسب  – االشتراك

 المستثمر المبلغ ضمن

2,000,000 

2,000 
 المبلغ من %2 احتساب يتم

 اشتراك كرسوم المستثمر

 .الصندوق لمدير سدادها يتم

 التعامل مصاريف
200,000 

 افتراضي مبلغ تقدير تم 200

 رذك يتم أن على للتوضيح

 في الفعلية المصاريف

 والنصف السنوية التقارير

 سنوية

 التقارير نشر مصاريف

 الخدمات وتكاليف المالية

 والتشغيلية اإلدارية

 ** االخرى

50,000 

 المصاريف تلك تزيد لن 50

 من %0.50 عن مجتمعة

 أصول قيمة صافي

 . الصندوق

 االفتراض تم المثال هذا في

 .%0.50 تساوي بأنها

  الرقابية الرسوم
7,500 7.5 

 

 في المعلومات نشر رسوم

 السعودية المالية السوق

 "(:تداول)"

5,000 
5 

 



 .سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق %0.5المصروفات الفعلية فقط، ولن تزيد تلك المصروفات عن **

 

 التقويم والتسعير (6

 تقويم كل أصل يملكه الصندوقكيفية 

سعودي عند الطرح األولي، على أن يتم تـقـويم صافي قيمة أصـول  لاير 10بمبلغ تم تحديد القيمة األسمية للوحدة  لقد

 على أساس احتساب قيمة إجماليالسعودية عند إقفال سوق األسهم ( اإلثنين واألربعاء  يومي)الصندوق في كل يوم تقويم 

 وهي القيمة السوقية بسعر اإلقفال لألوراق المالية المستثمر بها في سوق األسهم السعودية والقابلة للتداولأصول الصندوق 

يحددها  ألي استثمار أخر والتي ،  باإلضافة الى القيمة العادلةالمتراكمة واألرباح الفوائدالى القيمة األسمية للودائع  وتضاف

 ، مدير الصندوق بناء على الطرق والقواعد التي يوافق عليها أمين الحفظ وبعد التحقق من قبل المحاسب القانوني لصندوق

الصندوق ويتم حساب قيمة الوحدة بقـسمة صافي قيمة أصول  المستحقات والمصاريف المتراكمة علىناقصا إجمالي قيمة 

إجمالي عـدد الوحدات القائمة في ذلك اليوم، وسيتم تقويم االسهم التي تمت المشاركة في طروحاتها االولية الصندوق على 

وحقوق االولية في الفترة ما بين االكتتاب وتداول الورقة المالية بناء على سعر االكتتاب أو سعر الحق المكتتب به ، وفي 

العام والمرخصة من هيئة السوق المالية، فسيتم تقويمها من خالل اخر  حالة االستثمار في صناديق االستثمار ذات الطرح

 الحسابات مراجع أتعاب
20,000 20 

 

 مجلس أعضاء مكافأة

 لاير 3,000 مبلغ) اإلدارة

 عضو لكل اجتماع كل عن

 (مستقل

12,000 

12 

 

 رسوم المؤشر اإلرشادي
30,000 30 

 

 اللجنة الشرعيةأتعاب 
26,250 26.25 

 

 الصندوق إدارة رسوم

 يتم سنويا  ( 1.90%)

 يومي بشكل احتسابها

1,900,000 
1900 

 

( %0.10) الحفظ رسوم

 كلبش احتسابها يتم سنويا  

 يومي

100,000 
100 

 

 المصاريف إجمالي

 السنوية

2,350,750 2,351 
 

 أصول قيمة صافي

 الصندوق

 تم) االستثمار مدة انتهاء بعد 107649.25 122,649,250.00

 االستثمار مدة بأن افتراض

 المحفظة وان( شهرا   12

 قتحق للصندوق االستثمارية

 . % 25 بلغ عائدا

 الوحدة قيمة صافي
12.264925 10.764925 

 المبلغ على العائد صافي

 المستثمر

22.65% 7.65% 



كما ويلتزم  نه.عسيتم اعتماد آخر سعر معلن  قيمة معلنه للوحدة وفي حال اختالف أيام التقويم بالنسبة للصندوق المستثمر به،

 يم الصناديق العامة.مدير الصندوق بأحكام الملحق السادس من الئحة صناديق االستثمار الخاصة بطرق تقو

 ، وتكرارهامعدد نقاط التقيي -أ

 .األربعاء(و اإلثنين يومي) تقويمال يومإغالق السوق المالية السعودية في  بعدالصندوق  أصـول قيمة صافي تـقـويم يتم

 ستتخذ في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير التياإلجراءات -ج

حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ، فسيتم توثيق ذلك الخطأ  يف

 أخير.تواتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بما في ذلك تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين الحاليين والسابقين دون 

بالمئة من سعر الوحدة،  0.5 هما نسبت ىأ في التقويم بما يؤثر علسيقوم مدير الصندوق بإبالغ الهيئة فور وقوع أي خطو

وسيتم اإلفصاح عن ذلك في الموقع اإللكتروني للمدير الصندوق وفي الموقع اإللكتروني للسوق المالية )تداول(. كما سيقدم 

 ً ً بجميع أخطاء التقويم والتسعير ضمن التقارير المرسلة للهيئة وفقا من الئحة صناديق  72للمادة مدير الصندوق ملخصا

 االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. 

 بيان تفاصيل طريقة احتساب سعر الوحدة ألغرا  تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد-د

يحتسب سعر الوحدة بقسمة صافي أصول الصندوق )بعد خصم المصاريف والرسوم الثابتة ثم المتغيرة المستحقة على 

 ى عدد الوحدات المصدرة.الصندوق( عل

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها-هـ

يوم العمل التالي ليوم التقويم )يومي الثالثاء  ظهر من الواحدة الساعة قبلسيقوم مدير الصندوق باإلعالن عن سعر الوحدة 

 والخميس( عبر الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق وموقع السوق المالية السعودية )تداول(.

 

 التعامل (7

 

 فترة الطرح األولي لوحدات الصندوق:

بالسعر األولي )القيمة  لالشتراك مطروحة الصندوق وحدات فيها تكون التي الفترةفترة الطرح األولي للصندوق هي 

 .م20-1/  --/  -- في وتنتهي م 201-/  --/  -- من تبدأ ،المستثمرين قبل مناألسمية( للوحدة وهي عشرة رياالت سعودية 

 واالسترداد االشتراك طلبات شأن في الصندوق مدير مسؤوليات 

 كلل الوحدة سعر الصندوق مدير ويحسب. وعادال   كامل   تقويما   الصندوق أصول تقويم عن مسؤوال   الصندوق مدير يعد

 ةنقط عند العام الصندوق وحدات من وحدة كل أصول قيمة صافي على بناء تعامل يوم أي في واالسترداد االشتراك من

 (.واألربعاء اإلثنين يومي) العلقة ذي التعامل يوم في التقويم

يجب على مدير الصندوق معاملة طلبات االشتراك واالسترداد بالسعر الذي يحتسب عند نقطة التقويم التالية للموعد النهائي 

 لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد.



ك أو االسترداد بحيث ال تتعار  مع أي أحكام تتضمنها شروط وأحكام يجب على مدير الصندوق تنفيذ طلبات االشترا

 الصندوق أو مذكرة المعلومات أو الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية

يجب على مدير الصندوق أن يدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة 

 تقويم التي حدد عندها سعر االسترداد كحد أقصىال

 يجب على مدير الصندوق تعليق االشتراك أو استرداد الوحدات إذا طلبت الهيئة ذلك

 يحرص مدير الصندوق على بذل جميع الجهود الالزمة لالحتفاظ بسيولة كافية لتنفيذ طلبات االسترداد

  تعامل:ال أيام

يتم استالم طلبات االشتراك في الصندوق أو االسترداد من الصندوق خالل أي يوم عمل علماً بأن أيام التعامل التي يتم 

 بلقفيها تنفيذ هذه الطلبات هي يومي االثنين واألربعاء من كل أسبوع. ويجب تقديم جميع طلبات االشتراك واالسترداد 

ي ذلك تنفيذها حسب سعر التقويم ف ليتمفيه نقطة التقويم )اإلثنين واألربعاء( ظهراً من يوم التعامل الذي تتم  1 الساعة

         .اليوم. وتعامل الطلبات التي تسلم بعد الواحدة ظهراً على أنها استلمت في يوم العمل التالي

   :االشتراك إجراءات

الهوية  االشتراك وإرفاق بيانات إثبات يقوم المستثمرون الذين يرغبون في االشتراك في الصندوق بتعبئة نموذج طلب

الالزمة وتسليمها إلى مقر شركة بيت المال الخليجي. إذا تم قبول طلب االشتراك، سيتم إشعار المستثمر بقبول الطلب، 

 ك.اويعد المستثمر مشاركاً في الصندوق اعتباراً من بدء يوم التعامل التالي لنقطة التقويم الذي يتم فيه تنفيذ طلب االشتر

 

ويحتفظ مدير الصندوق بحق رفض مشاركة المستثمرين في الصندوق إذا كان من شأن تلك المشاركة أن تؤدي إلى 

 .االشتراك قيمة تقديم تاريخ من عمل أيام 3 خالل العميل حساب إلىوالرسوم  االشتراك قيمة إرجاع ويتممخالفة الالئحة 

   :االسترداد إجراءات

 هوتوقيع االسترداد طلب نموذج جزء من أو جميع وحداتهم من خالل تعبئة استرداديمكن لمالكي الوحدات أن يطلبوا 

يمكن لمالكي الوحدات الحصول على نماذج طلب االسترداد من مدير الصندوق مباشرة أو  الصندوق، لمدير وتقديمه

(. سيتم توفير مبالغ االسترداد لمالكي www.bmk.com.sa من خالل الموقع االلكتروني الخاص بمدير الصندوق )

 الوحدات قبل إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر االسترداد. 

 :أخرين مستثمرين الى الوحدات ملكية نقل

عن طريق تعبئة النموذج وتقديم  وذلك أخر، لمستثمر جزئيا   أو كليا   الصندوق في وحداته ملكية نقل طلب الوحدات لمالك يحق

طلب خطي لمدير الصندوق يتضمن موافقته على نقل الوحدات مبيناً عدد الوحدات المراد نقلها باإلضافة الى المعلومات 

 الالزمة الخاصة به وبالمنقول اليه. 

الصندوق تعبئة نموذج االشتراك والمستندات ذات العالقة، ودفع رسوم االشتراك ويجب على المستثمر المنقول اليه وحدات 

 كمبلغ مالي أو كخصم من قيمة الوحدات المنقولة اليه.

  : أو المراد نقل ملكيتها المستردة المشترك بها أو الحد األدنى لقيمة الوحدات

http://www.bmk.com.sa/
http://www.bmk.com.sa/


 لاير سعودي. 2,000نقل ملكيتها هو  أو المراد ةالحد األدنى لقيمة الوحدات المشترك بها أو المسترد

 الحد األدنى للرصيد المتبقي:

استرداد أن يقلل رصيد المستثمر في الصندوق  أيلاير سعودي وإذا كان من شأن  2,000إن الحد األدنى للرصيد المتبقي هو 

ل أخر م نموذج االسترداد قبلاير سعودي، سيقوم مدير الصندوق بتبليغ المستثمر بأن يقوم بإعادة تقدي 2,000إلى ما دون 

 وقت الستالم طلبات االسترداد وتحديد مبلغ االسترداد المطلوب وفقاً لما يلي:

 لاير سعودي. 2,000أ. يحتفظ المستثمر برصيد ال يقل عن 

 ب. استرداد رصيد االستثمار بالكامل.

 :سجل مالكي الوحدات

وحفظه في المملكة العربية السعودية ويقدم مدير الصندوق يلتزم مدير الصندوق بإعداد سجل محدث لمالكي الوحدات، 

ملخصا  لسجل مالكي الوحدات الى مالك الوحدات في حال طلبها وبدون أي مقابل مالي، ويظهر سجل مالك الوحدات 

 المعلومات الخاصة باستثمارات مالك الوحدات المعني فقط.

  :االسترداد عملية تأجيل

 :االتية الحــاالت في صندوقال من استرداد طلب أي تلبية نفيذت الصندوق لمدير يجـوز

 أكثر أو( %10) تعامل يوم أي نهاية في تلبيتها والمطلوب الوحدات لمالكي االسترداد طلبات جميع نسبة إجمالي بلغ إذا[: أ]

وفي هذه الحالة يجوز لمدير الصندوق أن يقوم بتنفيذ الطلبات على أساس نسبة وتناسب  .الصندوق أصول قيمة صافي من

 %10بحيث ال يتجاوز إجمالي االستردادات حد الـ 

 .الصندوق وحـدات تقـويم أو استرداد يتـعسر بحيثاألسهم السعودية  سوق في والتداول التعامل تعليق تم إذا[: ب]

قبل طلبات االسترداد الالحقة في يوم التقويم التالي بحيث يكون األولوية  المـؤجلة االسترداد طلبات مع التعـامل يـتموف وس

 .بالتنفيذ للطلبات المقدمة أوال

 

 الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت:

 .ذلك الهيئة طلبت إذا الوحدات استرداد أو االشتراك تعليق الصندوق مدير على يجب

 ال يجوز لمدير الصندوق تعليق االشتراك أو استرداد وحدات الصندوق إال في الحاالت األتية:

 إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات 

  ملكها ي التيأو األصول األخرى يتم فيها التعامل في األوراق المالية  التيإذا علق التعامل في السوق الرئيسة

يرى مدير الصندوق بشكل معقول انها جوهرية  التيالصندوق، إما بشكل عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق 

 لصافي قيمة أصول الصندوق.

 يجب على مدير الصندوق اتخاذ اإلجراءات التالية في حالة أي تعليق يفرضه مدير الصندوق

 تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات. التأكد من عدم استمرار أي 



 .مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة 

  ور فإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات

 انتهاء التعليق واإلفصاح عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.

 للهيئة صالحية رفع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالح مالكي الوحدات

 تؤجل التييجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد  التيبيان اإلجراءات 

ذ قبل طلبات االسترداد الالحقة في يوم التقويم التالي بحيث يكون األولوية بالتنفي المـؤجلة االسترداد طلبات مع التعـامل سيـتم

 .للطلبات المقدمة أوال

 :جمعه الصندوق مدير ينوي الذي للمبلغ األدنى الحد

استثمار االموال لاير سعـودي ومن الممكن  10,000,000الحـد األدنى الذي يمكن معه للصندوق البدء في العـمل هو 

في الودائع المصرفية مع طرف تنظمه مؤسسة النقد العربي السعودي أو هيئة تنظيمية  األولي الطرح فترة خللالمستلمة 

 فئة أدنى بحد ياالئتمان التصنيف على بناء البنوك تلك اختيار وسيتم .األدنىمماثلة خارج المملكة حتى يتم الوصول إلى الحد 

(A )االئتماني للتصنيف موديز كالةو عن والصادر. 

 الصندوق في األدنى الحد ذلك إلى الوصول عدم تأثير مدى

إذا لم يتم جمع الحد األدنى للصندوق فإن مدير الصندوق سيعيد مبالغ االشتراكات إلى المشتركين دون أي حسم ويلغي طرح 

حتى يتم تحقيق  يوم عمل 21 إضافية ال تتجاوزويجوز لمدير الصندوق تمديد فترة الطرح األولي لمدة  وحدات الصندوق

ركوا . وسيتم إخطار مالكي الوحدات الذين اشتوذلك بعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية مبلغ الحد األدنى لبدء تشغيل الصندوق

 األدنى الحد عجم يتم لم حال وفيقبل التمديد عن طريق العناوين المسجلة لدى مدير الصندوق بتاريخ انتهاء فترة االشتراك. 

 حداتو طرح ويلغي حسم أي دون المشتركين إلى االشتراكات مبالغ سيعيد الصندوق مدير فإن ،بعد التمديد للصندوق

 .الصندوق

 أو سعودي لاير مليون 10 البالغ الصندوق أصول قيمة لصافيحد األدنى ال تغطية لضمان المطلوبة التصحيحية اإلجراءات

 :أدنى كحد يعادله ما

بعد تشغيله، سيقوم مدير الصندوق  لاير سعودي 10,000,000إذا انخفض صافي قيمة أصول الصندوق عن الحد األدنى 

 أشهر تةسالمبلغ المتبقي الستيفاء الحد األدنى خالل جمع محاولة الالزمة ل ةبإشعار الهيئة فوراً واتخاذ اإلجراءات التصحيحي

 من تاريخ اإلشعار، وذلك عبر تسويق الصندوق لقاعدة العمالء المحتملين في شركة بيت المال الخليجي.

 قاستثمار مدير الصندوق في الصندو

يحق لمدير الصندوق وفقا لتقديره الخاص، المشاركة في الصندوق كمستثمر، ويحتفظ مدير الصندوق بحقه في زيادة أو 

ياً متى رأي ذلك مناسباً. وسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح في نهاية كل سنة عن أي استثمار تخفيض مشاركته كلياً أو جزئ

 له في الصندوق في ملخص اإلفصاح المالي.

 

 



 خصائص الوحدات   (8

متلك ي بما في ذلك حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات. ذاتها والحقوق والمميزات القيمة لها لوحدات الصندوق ينقسم

مالك وحدات حصة مشاعة في أصول الصندوق بناء على صافي قيمة أصوله. ويمكن لمدير الصندوق إصدار عدد كل 

  المحدود من الوحدات في الصندوق.

 

 المحاسبة وتقديم التقارير (9

 

 :ألولية والسنويةا المالية التقارير

ً لمعاي راجعةوقوائم مالية سنوية م راجعةيقوم المحاسب القانوني بإعـداد قوائم مالية نصف سنوية غير م ير للصندوق وفقا

 المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 وتوفيرها راجعةالمالسنوية ن إعـداد القوائم المالية يتم االنتهاء م، عام كل من ديسمبر 31 في للصندوق المالية السنة تنتهي

ً ( يوم70خالل سبعين ) شتركينللم من نهاية السنة المالية، أما القوائم المالية نصف السنوية فيتم االنتهاء من إعـدادها خالل  ا

 يونيو.  30في  ( يوما من نهاية الفترة35خمسة وثالثون )

 الصندوق مدير يعدّها التي تقاريرتوفر التقارير المالية وال أماكن

التقارير النصف سنوية والسنوية للصندوق على الموقع االلكتروني لمدير يقوم مدير الصندوق بنشر التقارير المالية ضمن  

 الصندوق وموقع السوق المالية السعودية " تداول".

التقارير في حال طلبها عبر البريد االلكتروني أو كنسخة مطبوعة في المقر سيتم موافاة جميع المستثمرين بنسخة من هذه كما 

 قابل مادي في حال طلبها.الرئيسي للشركة وذلك بدون أي م

 مراجعة قائمة ألول المالية السنة تاريخ

 م.2019من ديسمبر  31في  للصندوق المالية السنة نهاية في مراجعة مالية قائمة أولر بتواف يقر مدير الصندوق

 

 مجلس إدارة الصندوق (10

 

 [ أعضاء مجلس اإلدارة:أ]

 ملخص السيرة الذاتية االسم
عضويات مجالس إدارة 

 الصناديق األخرى

 الداود علي الرحمن عبد

 عام، الكويت جامعة من االقتصاد في البكالوريوس شهادة على حاصل

 المال بيت لشركةويشغل حاليا منصب رئيس مجلس اإلدارة  ،م1977

 مناصب عدةخاللها  تقلد استثمارية شركات عدة في عمل وقد، الخليجي

رئيس مجلس إدارة صندوق 

بي ام كي لإلصدارات األولية 

ق بيت المال الخليجي وصندو



 إدارة مجلس رئيس

 الصندوق

إدارية وقيادية وشارك في عضوية عدد من مجالس اإلدارة لشركات في 

دول مختلفة في مجال البنوك واالستثمار والعقار والتأمين والفندقة 

والصناعة واالستشارات والرعاية الصحية، كما شغل عضوية مجلس ادارة 

 خبرة نعبد الرحم للسيد كماعدة صناديق استثمارية في قطاعات مختلفة. 

 اريروالتق األداء متابعة ونظم االستثمارية المحافظ وإدارة إنشاء فية واسع

 الخاصة المستندات كافة وإعداد لتأسيس المنظمةاإللمام باللوائح  مع

 نالتعاو مجلس دول في األشراف جهات ومتطلبات والصناديق بالشركات

 .الخليجي

 

لألسهم السعودية وصندوق 

 بيت النخبة لألسهم الخليجية

 محمد عبد هللا البازعي

 عضو مستقل

 

حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز بجدة )إدارة 

 –تسويق( ويشغل حالياً األستاذ محمد رئيس قسم تسويق المناسبات -اعمال

)قطاع العالقات العامة والتسويق(، كما شغل )رئيس قسم التسويق 

 2005والعالقات العامة( للمشاريع العقارية في شركة الدمام للتعمير من 

 .وقد حصل على العديد من الدورات.2008الى 

عضو مجلس إدارة صندوق 

 بي ام كي لإلصدارات األولية

وصندوق بيت المال الخليجي 

 لألسهم السعودية

 

 محمد مرشد الدوسري

 عضو مستقل

 

منصب الرئيس التنفيذي لمصنع الدوسري للمكرونة  يشغل محمد الدوسري

وهي واحدة من مجموعة مرشد الدوسري وأبناءه للتجارة، حاصل على 

شهادة البكالوريوس من جامعة كولورادو في الواليات المتحدة األمريكية 

مجال التحليل المالي واإلدارة م.لدية العديد من الدورات في 2003عام 

 المخاطر واالستثمار.

 

عضو مجلس إدارة صندوق 

 بي ام كي لإلصدارات األولية

وصندوق بيت المال الخليجي 

 لألسهم السعودية

 30تكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق سنتان وتتجدد تلقائيا ما لم يبدي أحد الطرفين عدم الرغبة بذلك بمدة ال تقل عن 

 من تاريخ انتهاء العقد، وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ موافقة الهيئة على إنشاء الصنـدوق.يوم 

 ]ب[ مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة:

عن كل اجتماع، وبحد كمكافأة لاير سعودي لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس إدارة الصندوق  3,000سيتم دفع مبلغ 

  سعودي سنوياً ألعضاء المجلس المستقلين فقط، وستكون من ضمن مصاريف الصندوق. لاير 12,000اقصى مبلغ 

 ]ج[ مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة ومدة عضوية األعضاء:

لمبرمة ، وال يشمل ذلك العقود ا( الـموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها1)

 .االستثمارية في شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل وفقاً للقرارات

 ( اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.2



المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا  وأ ، ومتى كان ذلك مناسباً، الموافقة( اإلشــراف3)

 ة صناديق االستثمار.لالئح

ً على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام " لجنة المطابقة وااللتزام " لدى مدير الصندوق 4) ( االجتماع مرتين سنويا

 ومسؤول التبليغ عن غسل األموال وتمويل االرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واالنظمة المتبعة.

 توصية يرفعها المصفى في حالة تعيينـه.( إقرار أي 5)

( سواًء أكان عقداً أم غيرهومذكرة المعلومات وأي مستند أخر )التزام شروط وأحكام الصندوق دقة ( التأكـد من اكتمال و6)

 بالئحة صناديق االستثمار، وأي مستند آخر.يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق 

كرة ومذ التأكـد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق( 7)

 وأحكام الئحة صناديق االستثمار. المعلومات

 مصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه. وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص بما يحقق ( العـمل بأمانة8)

 ن محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس.( تدوي9)

 الصندوق ومصالح الصندوق إدارة مجلس عضو مصالح بين محتمل أو متحقق تعار  بأي بيان [د]

، دوقالصن مصالحمع  الصندوق إدارة مجلس عضو مصالح فيها تتضارب حالة أي قـيام دون للحيلولة الصندوق مدير يـسـعى

 .ندوقالص مصالحمع  الصندوق إدارة مجلسوحسب علم مدير الصندوق الحالي ال يوجد أي تعار  في المصالح بين أعضاء 

 فورا علمه بها. سيفصح مدير الصندوق عن أي تعار  مصالح و

  األخرى الصناديق إدارة مجالس في الصندوق إدارة مجلس أعضاء عضوية [هـ]

علي الداود عضوية مجلس إدارة صندوق بيت المال الخليجي لألسهم السعودية وصندوق بي ام  نعبد الرحميشغل السيد :/ 

 كي لإلصدارات األولية وصندوق بيت النخبة لألسهم الخليجية.

عضوية كال  محمد البازعي :/ السيدمحمد بن مرشد الدوسري و:/  السيدو حصوصه ال عايض:/  السيدكما يشغل كالً من 

 من صندوق بيت المال الخليجي لألسهم السعودية وصندوق بي ام كي لإلصدارات األولية.

 لجنة الرقابة الشرعية: (11

 

 :      أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية[ 1]

 والرقابة االستشارات مجال في رائدةال اتشركتعد من ال والتي الشرعية المراجعة دار شركةستتولى القيام بأعمال لجنة الرقابة الشرعية للصندوق 

 في مختلفة دولة 12 على تتوزع الشركات من للعديد شرعي ومستشار كمراقب تعمل حيث المختلفة األعمال لقطاعات خدماتها وتقدم الشرعية،

 .الخليجي التعاون مجلس ودول وآسيا وأفريقيا وأوروبا المتحدة الواليات

 يمكن التي ليلةالق الشرعية االستشارية الهيئات من واحدة يجعلها مما المختلفة العالم دول من عدد في الشرعيين المستشارين من بنخبة الدار وترتبط 

 .دولي نطاق على التجارية واألعمال العمالء احتياجات تلبي أن

 ويمثل شركة دار المراجعة الشرعية كال من:



 اللجنة رئيس  - السلطان أحمد محمد/  الشيخ –أ 

 شيخال. اإلسالمية المصرفية الصناعة في وأكاديمي شرعي كمستشار الخبرة من سنواتلدى الشيخ محمد أكثر من عشر 

 تكمن. ياإلسالم والتمويل الفقه في غزير علم من به يتمتع بما الدار في الشرعية االستشارات إدارة عمل فريق يقود محمد

 مع والتأمين المصرفي القطاع إلى خبرته تمتد كما االستثمار، صناديق وهيكلة التقليدية، المنتجات تصميم إعادة في خبرته

 ستيرالماج شهادة على حاصل الفتوى إدارة في وظيفية وعملية فريدة حلول وتخصيص الموافقة عملية إجراء سرعة ضمان

 دار امعةج من اإلسالمية العلوم في البكالوريوس وشهادة. بباكستان العلوم أحسن جامعة من الفقه وأصول الفقه في العالمية

 .عثماني تقي محمد مفتي الشهير العالم إشراف تحت بباكستان العلوم

 عضو اللجنة – الشلهوب فهد بن صالح الدكتور الشيخ-  ب

 ربيةوالع اإلسالمية الدراسات بقسم مساعد أستاذ منصب شغل المعامالت، وفقه اإلسالمي التمويل في متخصص اكاديمي

 لجنة نهابي من اللجان من عدد عضوية شغل كما والمعادن، للبترول فهد الملك بجامعة والتطبيقية المساندة الدراسات بكلية

 البحوث نم مجموعة وله اإلسالمي، العالم لرابطة التابعة والتمويل لالقتصاد العالمية اإلسالمية بالهيئة واالستثمار التمويل

 وسالبكالوري على حاصل والدولية، المحلية المؤتمرات من عدد في وشارك اإلسالمي التمويل في المتخصصة والدراسات

 جامعة من للدكتوراه باإلضافة االسالمية سعود بن محمد االمام بجامعة للقضاء العالي المعهد من والماجستير الشريعة في

 عديدة صحف في نشرت اإلسالمي المصرفي بالقطاع تتعلق والمقاالت البحوث من العديد كتب المتحدة، بالمملكة ادنبره

 .االقتصادية صحيفة أبرزها

 :بيان بأدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية[ 2] 

  الرد على االستفسارات الموجهة من مدير الصندوق والمتعلقة بعمليات الصندوق أو أنشطته أو الهيكل االستثماري

 الشرعية.والخاصة بااللتزام مع الضوابط 

 .اإلشراف والرقابة المستمرة على عمليات وأنشطة الصندوق لضمان توافقها مع الضوابط الشرعية 

 :تفاصيل مكافأة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية[ 3]

 في وتدفع يومياً  تحتسب سنوياً،( لاير 26,250 يعادل ما) امريكي دوالر 7,000 مبلغ للصندوق الشرعية اللجنة تستحق 

 .المالية السنة بداية

تفاصيل المعايير المطبقة لتحديد شرعية األصول المعدة لالستثمار والمراجعة الدورية لتلك األصول واإلجراءات [ 4]

 :المتبعة في حال عدم توافق مع المعايير الشرعية

  .(تراكمية بصورة) دخلها من %5 عن"( المحرمة األنشطة" أي) التالية األنشطة في الشركات استثمار يزيد أن يجوز ال

 وشراب رةللبي المنتجة الشركات وتشمل الكحولية، للمشروبات المنتجة والشركات والخمارات، التقطير، أجهزة: الكحول 

 .واإلعالنات للبارات والمشغلة المالكة والشركات الشعير،

 التبغ وتوزيع وصناعة إنتاج مجال في العاملة والشركات السجائر: التبغ. 

 مارواالستث الشركات، وإقرا  لألفراد، البنكية الخدمات في المنخرطة التجارية البنوك: الربوية المالية الخدمات 

 الخدمات تقديم مجال في العاملة والشركات الصلة، ذات والخدمات الرهن، مجال في العاملة والشركات المصرفي،

 ية؛المال األوراق وأسواق االئتمان؛ ووكاالت المتخصص، والتمويل المال، رأس وأسواق التأمين، خدمات وتشمل المالية،

 تأجيري،ال والتمويل االئتمان، وكروت الشخصي، القر  وتشمل االستهالكي، التمويل وخدمات المتخصصة، والمتاجر

 إدارة جالم في أساسي بشكل تعمل التي المالية والمؤسسات الرهن؛ ومكاتب السفر بأنشطة المرتبطة المالية والخدمات

 المج في العاملة والشركات الرسوم، على المعتمدة والخدمات الصلة، ذات المالية واألوراق والحافظات االستثمارات،



 التي ليةالما والمؤسسات المشتركة، االستثمار وشركات المغلقة، االستثمار وصناديق المشتركة؛ االستثمار صناديق

 دماجاتواالن والديون، األسهم اكتتاب وتشمل والسمسرة، لالستثمار، المصرفية الخدمات مجال في أساسي بشكل تعمل

 التأمين سمسرة وشركات االستشارية، الخدمات مجال في العاملة والمؤسسات المالية، األوراق وإقرا  والحيازات،

 على تأمينال أو صابة،اإل حالة في التأمين أو الممتلكات، على التأمين خدمات تقدم التي الشركات وتشمل التأمين، وإعادة

  .اإلضافي الصحي التأمين أو التعويضي، التأمين أو العجز، حالة في أو الحياة،

 الدفاعية، واألجهزة والمنتجات والقطع العسكرية، الطائرات صناعة مجال في العاملة الشركات:  األسلحة/  الدفاع 

 . الفضائية والمعدات اإللكتروني الدفاع وتشمل

 البث ظمن تشغيل مجال في والعاملة المالكة والشركات الموسيقى، وتوزيع إنتاج مجال في العاملة الشركات:  الموسيقى 

  .الراديو

 في العاملة شركاتوال التلفزيونية، والمسلسالت السينمائية األفالم وتصوير وتوزيع إنتاج في العاملة الشركات:  السينما 

 .الفضائي البث أو الكابالت خدمات تقدم والتي التلفزيونية، البث نظم تشغيل مجال

 للبالغين الترفيه وأنشطة منتجات تشغيل مجال في والعاملة المالكة الشركات: للبالغين الترفيه. 

 المؤجل بالبيع أو بالنقد والفضة الذهب تجارة مجال في العاملة الشركات: والفضة الذهب تحوط. 

 بمبادئ لتزمت ال التي التجهيز أو الغذاء إنتاج مجال في العاملة الشركات: التوحيد ومبادئ اإلسالمية للشريعة وفقًا الذبح عدم -

  .الحيوانات بذبح يتعلق فيما التوحيد عقيدة أو اإلسالمية الشريعة

 التي تنطبق عليها المعايير التالية: الشركات في االستثمار الشريعة المبادئ تجيز ال

 %33 يتخطى الماضية شهًرا عشر لإلثني اليومية السوقية القيمة متوسط على الربوي الدين إجمالي -

 شهًرا شرع لإلثني اليومي السوقية القيمة متوسط على متوسط على للربح المدرة المالية واألوراق بالشركة النقد مجموع -

 %33 يتخطى الماضية

 شهًرا شرع لإلثني السوقية للقيمة اليومي المتوسط على ما شركة لدى المدينة والحسابات النقدي والمقابل السيولة مجموع -

 %70 يتخطى الماضية

 %5 عية،الشر الضوابط مع متوافقة غير أنشطة وأي الربوية، الفوائد عائد عن الناتج المحرم الدخل إجمالي يتعدى أال يجب-

  .الشركة تولده الذي الدخل إجمالي من

 الثابت الدخل ذات الممتازة األسهم في االستثمار يجوز ال -

 .االستثمارية الشركات في االستثمار يجوز ال -

 لذلك رمة،مح أنشطة عن ناتًجا دخالً  تقدمها التي المالية الخدمات نظير اإلسالمية المالية المؤسسات عن الناتج الدخل يعتبر ال

  .أعاله المذكورة األنشطة فحص أو المالي الفحص لمعايير اإلسالمية المالية المؤسسات تخضع لن

  :التطهير

 يعاتمب عن الناتج الدخل مثل) الشرعي المنظور من محرمة تعتبر التي والدخول العوائد أشكال جميع المحرم العائد يشمل

 زعهاتو التي األرباح كافة تطهير يجب. الفوائد عن ناتج عائد أي أيًضا يشمل كما.( إلخ والقمار، الكحولية، المشروبات

 متوافقة دالعوائ الشركة تجعل لكي الخيرية األعمال في وصرفها منها التخلص يجب والتي المحرم، الدخل نسبة من الشركات

 .المستثمرين لصالح الشريعة مع

  :كاآلتي األرباح على التطهير نسبة تحتسب



 .الدخل إجمالي/ المحرم الدخل=  األرباح تطهير نسبة

 

 مدير الصندوق (12

 (.37-08123هيئة السوق المالية السعودية )شركة بيت المال الخليجي، ترخيص 

 .10/3/2015التعامل بصفة أصيل بتاريخ: ترخيص الحصول على كما تم  5/11/2008بتاريخ: 

 مليون لاير سعودي. 80برأس مال مدفوع بقيمة 

 المركز الرئيسي ـ الدمام ـ الشاطئ بالزا ـ طريق األمير محمد بن فهد ـ حي الشاطئ

  ـ المملكة العربية السعودية 31413الدمام  9177ص ب: 

 ـ شركة مساهمة مقفلة سعودية 2050065112س ت: 

www.bmk.com.sa  

 0138316600فاكس:    0138316666هاتف: 

 

 :السابقة المالية للسنة واألرباحبالمعلومات المالية لمدير الصندوق مع توضيح اإليرادات  ملخص

 لاير سعودي –األرباح  لاير سعودي – اإليرادات العام

 138,769 660,7376, م2017

 

بخالف تلك األنشطة المرتبطة بأعمال مدير )أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسية لكل عضو 

 الصندوق(:

 العضوية في مجالس إدارة اخرى المنصب االسم

 علي الرحمن عبد

 الداود
 اإلدارةرئيس مجلس 

ام كي  رئيس مجلس إدارة صندوق بي

لإلصدارات األولية وصندوق بيت المال الخليجي 

لألسهم السعودية وصندوق بيت النخبة لألسهم 

 الخليجية

خالد بن احمد 

 الدوسري
  والعضو المنتدب اإلدارةنائب رئيس مجلس 

محمد بن احمد 

 الدوسري 

أحمد بن سعيد 

 الدوسري

 طالل بن حمد الوابل 

 



 مسؤوليات وواجبات مدير الصندوق:

التأكد من دقة شروط وأحكام ومذكرة المعلومات والمستندات ذات العالقة بالصندوق واكتمالها وأنها كاملة وواضحة  -أ

 وصحيحة وغير مضللة.

مدير الصندوق من ناحية ومصلحة  يسعى مدير الصندوق إلى تـجنب أي نـوع من التضارب بين مصلحة -ب

المستثمرين من ناحية أخرى، كما يسعى كذلك إلى عـدم تفضيل مصلحة مجموعة من المستثمرين على مصلحة 

مجموعة أخرى ضمن نفس الصندوق. كما أنه ال يوجد أي نشاط أو مصلحة أخرى ألعضاء مجلس إدارة الصندوق 

صندوق. عالوة على ذلك ال يوجد تعار  في المصالح جوهري أو مدير الصندوق يحتمل تعارضها مع مصالح ال

من طرف مدير الصندوق يحتمل أن يؤثر على وفائه بالتزاماته تجاه الصندوق، كما ولم يكلف مدير الصندوق أي 

 طرف آخر بتأدية أي مهمة تتعلق بالصندوق.

شخاص المرخص لهم، بما في ذلك مدير الصندوق ملتزم بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األ -ج

 األمانة اتجاه مالكي الوحدات والعمل بها لتحقيق مصالحهم وبذل الحرص المعقول.

(، 08123 – 37يتم إدارة الصندوق من قبل شركة بيت المال الخليجي بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم ) -د

ما في ذلك الخدمات اإلدارية وطرح وحدات وعليه يتم تحديد كل ما هو متعلق من أهداف وعمليات الصندوق ب

 الصندوق.

 المهام التي كلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار:

 أمين الحفظ ليتولى حفظ أصول الصندوق (أ)

 المحاسب القانوني للقيام بمهام التدقيق والمراجعة (ب)

 ثمارات الصندوق للضوابط الشرعيةلجنة الرقابة الشرعية للقيام بتأكد من مطابقة است (ت)

 مزود بيانات المؤشر االرشادي الحتساب قيم المؤشر االرشادي.  (ث)

أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية أو من الممكن أن تتعار  مع أنظمة صندوق  أي

 االستثمار

 ندوقص مصلحة مع تضارب أي أو المستثمرين مصالح مع مصالحه فيها تتضارب حالة أي قـيام دون للحيلولة الصندوق مدير يـسـعى

 مع المصالح في تضارب أي عن الصندوق مدير وسيفصح دائما، المستثمرين لمصالح األولوية الصندوق مدير ويعطي يديره أخر

 .ممثليه أو المستثمر عن نيابة التصرف بعدم ويتعهد يديره أخر صندوق أي أو المستثمرين

 المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدالهاالحكام 

 ( في الئحة صناديق االستثمار.20للهيئة الحق في عزل مدير الصندوق أو استبداله بناًء على الفقرة )أ( من المادة )

 

 

 أمين الحفظ (13

 من ومنظمة مرخصة سعودي لاير مليون 200 مدفوع مال برأس سعودية مقفلة مساهمة شركة – شركة الريا  المالية

  م.19/6/2007 بتاريخ الصادر (07070-37) رقم الترخيص بموجب السعودية العربية المملكة في المالية السوق هيئة قبل

 3712-12331 العليا الريا - التخصصي شارعالعنوان:  

 11475الرمز البريدي:  21116ص.ب:             

 المملكة العربية السعودية            



 +966 11 486 5866/  486 5858هاتف:             

www.riyadcapital.com              

 :ومسؤوليات أمين الحفظ األساسيةاألدوار 

  ف ى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلأديعد أمين الحفظ مسؤوالً عن التزاماته وفقاً ألحكام الئحة صناديق االستثمار سواء

 المرخص لهم. األشخاصبها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام الئحة صناديق الستثمار أو الئحة 

  يعد أمين الحفظ مسؤوالً اتجاه مدير الصندوق ومالك الوحدات عن خسائر الصندوق الناتجة عن احتيال أو اهمال أو

 سوء تصرف أو تقصير معتمد من قبل امين الحفظ.

  الصندوق وحمايتها لصالح مالك الوحدات وهو مسؤول عن اتخاذ جميع  أصوليعد أمين الحفظ مسؤوالً عن حفظ

 االزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق. اإلدارية اإلجراءات

 كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بصندوق االستثمار التيالمهام 

 لقيام بمهام تتعلق بصندوق االستثمارلم يعين أمين الحفظ طرفاً ثالثاً ل

 صالحية الهيئة في عزل امين الحفظ واستبداله 

الحاالت وقوع أي من  في حالمناسباً  تدبير تراهأي  اتخاذأو  المعين من مدير الصندوق حفظن اليللهيئة عزل أم

 التالية:

 المرخص لهم األشخاصئحة الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون اشعار الهيئة بذلك بموجب الن يتوقف أم (أ)

 المرخص لهم األشخاصالغاء ترخيص امين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ دون اشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة  (ب)

 تقديم طلب الهيئة من امين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ (ت)

 التنفيذية هالنظام أو لوائحإذا رات الهيئة ان امين الحفظ قد أخل بشكل تراه الهيئة جوهرياً بالتزام  (ث)

كما يجوز لمدير الصندوق عزل امين الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في *

 .مصلحة مالكي الوحدات، ويرسل مدير الصندوق فوراً إشعار بذلك الهيئة ومالكي الوحدات

 

 

 

 

 المحاسب القانوني (14

 عضو مجموعة تي جي إس الدولية واستشاريونمحاسبون قانونيون  العقيل بعبد الوهامكتب 

 11666الريا   106255ص.ب: 

 المملكة العربية السعودية

 90004947هاتف: 

 0112390980 فاكس:

http://www.riyadcapital.com/


www.tgs-glbal.com 

www.al-ageel.com 

 المحاسب القانوني: ومسؤوليات األساسيةاألدوار 

ايير للصندوق وفقاً لمع راجعةوقوائم مالية سنوية م راجعةيقوم المحاسب القانوني بإعـداد قوائم مالية نصف سنوية غير م 

 المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

قوائم ال توفيرسيتم و راجعةن إعـداد القوائم المالية الميتم االنتهاء م، عام كل من ديسمبر 31 في للصندوق المالية السنة تنتهي

من نهاية السنة المالية، أما القوائم المالية نصف السنوية فيتم االنتهاء من  اً ( يوم70خالل سبعين ) شتركينللم المالية السنوية

 . ( يوما من نهاية الفترة35إعـدادها خالل خمسة وثالثون )

 معلومات أخرى (15

 

  الصندوق للحيلولة دون قـيام أي حالة تتضارب فيها مصالحه مع مصالح المستثمرين أو أي تضارب مع يـسـعى مدير

مصلحة صندوق أخر يديره ويعطي مدير الصندوق األولوية لمصالح المستثمرين دائما، وسيفصح مدير الصندوق عن 

يه. لتصرف نيابة عن المستثمر أو ممثلأي تضارب في المصالح مع المستثمرين أو أي صندوق أخر يديره ويتعهد بعدم ا

كما سيعامل جميع المستثمرين على حد سواء دون تقديم مستثمر على آخر. كما سيقوم مدير الصندوق بتقديم اإلجراءات 

 .بدون أي رسوم التي ستتبع لمعالجة تضارب المصالح عند طلبها

  في السلع والخدمات قد يحصل عليها مدير يحق لمدير الصندوق أن يبرم ترتيبات عمولة الخاصة تكون محصورة

الصندوق على أن تكون متعلقة بتنفيذ الصفقات نيابة عن الصندوق االستثمار أو بتقديم أبحاث لمصلحة الصندوق وفقاً 

 لالئحة األشخاص المرخص لهم.

 ة مسؤولية إخراجال يتولى مدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات االستثمارية عن المستثمرين وتقع على مالك الوحد 

 زكاة ما يملك من وحدات استثمارية.

  يتحمل الصندوق ضريبة القيمة المضافة أو أي رسوم ضريبية تحددها حكومة المملكة العربية السعودية على كافة

 الرسوم واألجور المذكورة في بند مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب لصندوق.

 ( أيام من قِبل:10مالكي الوحدات بعد استالم طلب كتابي خالل ) على مدير الصندوق الدعوة لالجتماع من 

 .أمين الحفظ 

  على األقل قيمة وحدات  %25من مالك أو أكثر من مالكي وحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين

 الصندوق.

إرسال اإللكتروني للسوق، وبسيتم اإلعالن الجتماع مالكي الوحدات في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع 

( وبمدة ال تزيد 2( قبل عشرة أيام عل األقل من االجتماع. 1إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ 

 يوماً قبل االجتماع. ويجب أن يحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة، 21عن 

ضور اجتماع مالكي الوحدات وله ان يوكل عنه شخص اخر وذلك لتمثيله في االجتماع، لكل مالك وحدة الحق في ح

كما يمكن لكل مالكي وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع. 

طة على قراراتها بواسكما يحق لمدير الصندوق عقد اجتماعات لمالكي الوحدات واالشتراك في مداولتها والتصويت 

 وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تقرها الهيئة.

  جميع وحدات الصندوق من فئة واحدة، حيث يتمتع جميع مالكي الوحدات من هذه الفئة بحقوق متساوية، وطبقاً للوائح

من الوحدات ولهذا يلتزم مدير  هيئة السوق المالية ال يجوز أن يتمتع مالكو فئة من الوحدات بحقوق مالكو فئة أخرى

 الصندوق بتقديم جميع الحقوق بتساوي ودون أي تمييز أو تفضيل. 

http://www.tgs-glbal.com/


 تعيين وكيل تمثيل في اجتماع مالكي الوحدات طلب عقد اجتماع لمالكي الوحدات، و يحق لمالكي الوحدات في الصندوق

الموافقة على التغييرات األساسية المقترحة والتصويت في اجتماع مالكي الوحدات. كما ويحق لهم عزل مدير الصندوق و

من قبل مدير الصندوق واسترداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير أساسي دون فر  أي رسوم. وأيضاً الحصول على 

 كما يحق لمالكي الوحدات االتي: .على إشعار بالعمليات والتغييرات الوحدات والحصولالتقارير المقدمة لمالكي 

 مقابل بدون العربية باللغة المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من حديثة نسخة على الحصول. 

 وصافي يمتلكها التي الوحدات وعدد الصندوق، وحدات أصول قيمة صافي يتضمن تقرير على الحصول 

 .صفقة كل من يوم 15 خالل يقدم الصفقات بجميع وسجل قيمتها،

 طلبها عند مقابل بدون للصندوق المراجعة المالية القوائم على الحصول 

 ريانهس قبل التغيير بهذا ملخص وإرسال المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في تغيير بأي اإلشعار 

 .االستثمار صناديق الئحة في المحددة والمدة التغيير لنوع وفقا

 الصندوق إدارة مجلس في تغير بأي اإلشعار 

 واألتعاب الرسوم تظهر سنويا المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من محدثة نسخة على الحصول 

 طلبها عند الصندوق أداء ومعلومات الفعلية

 تقويميا يوما 21 عن تقل ال بمدة االنهاء قبل االستثمار صندوق بإنهاء الصندوق مدير برغبة االشعار  

 لوحدةا مالك مع االتفاق تم حالة في إال الصندوق، وأحكام شروط في المحددة األوقات في االسترداد عوائد دفع 

 .الصندوق مدير إرادة عن خارجة لظروف نظراً  ذلك تعذر أو مختلفة أوقات على

 اجتماع عقد إلى الدعوة في الحق  

 الصندوق مدير من طلبها عند الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات على الحصول 

  عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً برغبته في ذلك قبل مدة إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق، فيجب

 يوماً من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات. 21ال تقل عن 

 ه أن إذا تبين ل ،المشتركين على جــزاء أي ذلك على يتـرتب أن دون الصـنـدوق إنهـاء بحـق الصنـدوق مـدير يحـتفظ

حجم أصول الصندوق ال يبرر استمرار تشغيله بشكل مجدي، أو بسبب حدوث بعض التغييرات في اللوائح التنظيمية 

 الصادرة من هيئة السوق المالية والتي تحكم عمل الصندوق.

 ( ماليين لاير سعودي ولم 10في حال انخفا  صافي قيمة أصول الصندوق عن الحد األدنى لتشغيل الصندوق البالغ )

خالل المدة المحددة من هيئة السوق المالية  الصندوق أصول قيمة صافييتمكن مدير الصندوق من استيفاء الحد األدنى ل

 يجب على مدير الصندوق إنهاء الصندوق وإشعار مالكي الوحدات بذلك.

  دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق سيعمل مدير الصندوق على إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه، وذلك

 ومذكرة المعلومات.

 .سيعلن مدير الصندوق في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام ومدة تصفيته 

 ات تقديم ديفيد مدير الصندوق أن اإلجراءات المتعلقة بالشكاوى سيتم تقديمها عند طلبها دون مقابل، ويمكن لمالكي الوح

( أو عن طريق خدمة www.bmk.com.saالشكاوى عن طريق تعبئة نموذج شكوى العميل في موقع مدير الصندوق )

 العمالء. 

 .يحال أي نزاع ينشأ بين مدير الصندوق والمستثمرين إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية 

  المستندات المتاحة لمالكي الوحدات عند طلبها وبدون مقابل:قائمة 

  قابلم بدون العربية باللغةملخص المعلومات الرئيسية و المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من حديثة نسخة -

 العقود المذكورة في مذكرة المعلومات وشروط وأحكام الصندوق -

 القوائم المالية لمدير الصندوق -

 سنوية )بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة( والتقارير السنوية الموجزة والتقارير األولية للصندوق.التقارير ال -

 صافي قيمة األصول الحالية للصندوق وجميع أرقام صافي قيمة األصول السابقة. -

 ير الصندوق أو مدير تعد ملكية أصول الصندوق االستثماري لمالكي الوحدات ملكية مشاعة، وال يحق أن يكون مد

صندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم مشورة أو موزع أي مصلحة في أصول الصندوق 

أو المطالبة فيما يتعلق بتلك األصول، اال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق بالباطن أو مقدم مشوره او موزع 

http://www.bmk.com.sa/


ي حدود ملكيته، أو كان مسموحاً بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار مالكاً لوحدات الصندوق، وذلك ف

 وتم اإلفصاح عنها في الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات.

  ال توجد أي معلومات إضافية تساهم في عملية اتخاذ قرارات االستثمار لمالكي الوحدات الحاليون أو المحتملون، أو

 مجلس اإلدارة الصندوق أو المستشارون المهنيون ولم يتم ذكرها.مدير الصندوق، أو 

  لم يقم مدير الصندوق بطلب أي إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار 

  بعد التشاور مع مسؤول المطابقة وااللتزام، يـوافق مجلس إدارة الصندوق على السياسات العامة المتعلقة بممارسة حقوق

ندوق بموجب األوراق المالية التي تشكل جزءا من أصوله. ويقرر مدير الصندوق طبقا لتقديره التصويت الممنوحة للص

وسيتم تزويد مالكي الوحدات  ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصويت بعد التشاور مع مسؤول المطابقة وااللتزام.

 بتلك السياسة عند طلبها وبدون مقابل.

 



 لخص المعلومات الرئيسةم
 

 

  المتوافق مع الضوابط الشرعية  السعودية لألسهم المرنصـندوق بيت المال الخليجي 

BMK Saudi Freestyle Equity Fund Sharia Compliant  

  عام مفتوح  –استثماري  صندوق

 

  الصندوق مدير

 شركة بيت المال الخليجي

 

 

 

      أمين الحفظ

 

 

صندوق بيت المال الخليجي المرن لألسهم السعودية على انه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية تم اعتماد "

 "المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة لصندوق االستثمار

 اتخاذ قبل ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالقة واألحكام الشروط قراءة المحتملين المستثمرين على"

 " الصندوق في باالستثمار قرار أي

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق االستثمار

 اسم الصندوق

 BMK Saudi Freestyle Equity) الشرعيةالمتوافق مع الضوابط السعـودية لألسهم  المرن صندوق بيت المال الخليجي

Fund Sharia Compliant)  

 

     االستثمارية األهداف

 

 األهداف االستثمارية للصندوق 

 لمدىا على المال رأس تنمية إلى يهدف مفتوح، عام استثماري أسهم صندوق هو السعودية لألسهم المرن الخليجي المال بيت صندوق

 السوق يف األولي العام الطرح فترة خالل( ريت) المتداولة العقارية والصناديق السعودية الشركات أسهم في االستثمار خالل من البعيد

 صناديق يف واالستثمار األولوية، حقوق ذلك في بما( تاسي) الرئيسية السوق مؤشر في المدرجة واألسهم السعودية لألسهم الرئيسية

 ضوابط عم المتوافقة النقد أسواق وصناديق األولية اإلصدارات وصناديق المشابهة االستثمارية االستراتيجية ذات العامة االستثمار

 الشرعية اللجنة ضوابط مع المتوافقة النقد أسواق بأدوات الصندوق سيستثمر كما. المالية السوق هيئة من والمرخصة الشرعية اللجنة

 والصادرة المنخفضة ومخاطرها العالية بسيولتها تتسم والتي التجارة تمويل وعقود المرابحات في االستثمار طريق عن مباشر بشكل

 التصنيف على بناء البنوك تلك اختيار وسيتم المملكة، خارج مماثلة تنظيمية هيئة أو السعودي العربي النقد مؤسسة تنظمه طرف قبل من

 .(A)فئة أدنى وبحد موديز وكالة عن الصادر االئتماني

 .وقالس لمؤشرات النسبية باألوزان أو معين بمؤشر االرتباط دون نشطة بطريقة األسهم في االستثمار الى الصندوق إدارة وتهدف

 المحققة رباحاأل استثمار إعادة سيتم حيث المستثمرين على أرباح أي بتوزيع الصندوق يقوم ولن المال، رأس تنمية إلى الصندوق يهدف

 .الصندوق في

 شركة قبل من الصادر الشرعية اللجنة ضوابط مع المتوافقة السعودية لألسهم كي ام بي مؤشر هو لصندوق اإلرشادي المؤشر سيكون

 بشكل اإلرشادي المؤشر ومكونات االستثماري المجال تحديث وسيتم. الصندوق أداء لمقارنة معيار اإلرشادي المؤشر ويعد. ريتنغ أديل

 .الصندوق لمدير اإللكتروني الموقع خالل من اإلرشادي المؤشر ماتمعلو على الحصول يمكن كما. سنوي ربع

 

 يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي نوع )أو أنواع( األوراق المالية التي سوف

ط اللجنة والمتوافقة مع ضواب (تاسي) الرئيسية السوق مؤشر ضمنفي األسهم المدرجة بشكل أساسي سيستثمر الصندوق 

 االستثمار صناديقكما يمكن ان يستثمر الصندوق في  ،االولية تواإلصدارا حقوق األولوية، بما في ذلك الشرعية

وصناديق أسواق النقد المرخصة من هيئة السوق المالية والمجازة  المدرجة في السوق المالية السعودية المتداولة العقارية

  من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق.

 

 

 

 



   سياسات استثمار

 سياسة تركيز االستثمار

 مختلفة ةمجموع في االستثمار خالل من االستثمارية محفظته استثمارات بتنويع سيقوم الصندوق فإن المخاطر إدارة أجل من

 ضوابط مع ةالمتوافق السعودية األسهم في الصندوق استثمارات تركيز سيتم. السعودية لألسهم الرئيسية السوق قطاعات من

 ةلسعوديا الرئيسية لألسهم السوق في المدرجة الشركات السهم األولوية وحقوق األولية الطروحات ذلك في بما الشرعيةاللجنة 

 اراالستثم صناديق في االستثمار للصندوق يحق كما الصندوق، أصول إجمالي من %100 نسبة وحتى %50 أدنى بحد وذلك

 الصندوق، أصول إجمالي من %30 أقصى وبحد السعودية لألسهم الرئيسية السوقفي  (الريت صناديق) المتداولة العقارية

 المشابهة تثماريةاالس االستراتيجية وذات المحلية األسهم في تستثمر التي االستثمار صناديق في االستثمار للصندوق ويمكن

أسواق النقد  تبأدواسيستثمر الصندوق  كما. الصندوق أصول إجمالي من %25 أقصى وبحد األولية اإلصدارات وصناديق

 تتسم لتيوا التجارة تمويل وعقود المرابحاتطريق االستثمار في  عنالشرعية بشكل مباشر اللجنة المتوافقة مع ضوابط 

 مماثلة ميةتنظي هيئة أو السعودي العربي النقد مؤسسة تنظمه طرف قبل من والصادرة المنخفضة رهاومخاط العالية بسيولتها

 كما(. A) ةفئ أدنى وبحد موديز وكالة عن الصادر االئتماني التصنيف على بناء البنوك تلك اختيار وسيتم المملكة، خارج

دراسة من إجمالي أصول الصندوق وذلك بعد  % 50أقصى  وبحدأسواق النقد صناديق يحق للصندوق االستثمار في 

 من قبل مدير الصندوق.  للصندوق المستهدف وتحليل العوائد والمخاطر

 

 الحد األعلى الحد األدنى االستثمارنوع 

األولية  األسهم المدرجة، االصداراتاألسهم السعودية )

 *ية(واألولوحقوق 
50% 100% 

 %30 %0 )صناديق الريت( - المتداولة العقارية االستثمار صناديق

 %50 %0 أدوات أسواق النقد بشكل مباشراو النقدية  ةالسيول

 %50 %0 صناديق أسواق النقد

 %25 %0 السعودية واإلصدارات األولية األسهم االستثمارصناديق 

 

 لقيماالحاد في  نخفا اال الى تؤدي ان الممكن من جيوسياسية او اقتصادية أزمات توقع حال في الصندوق لمدير يحق*

 لظروفا تحسن حتى الصفر الى السعودية األسهم في لالستثمار األدنى الحد يخفض أن، العام المؤشر لمكونات السوقية

 .لالستثمار المناسبة

 

 المالية التي سيتم التعامل فيها أسواق األوراق

 ألسهم السعودية.الرئيسية لسوق السيقوم الصندوق باالستثمار في 

 إلدارة محفظة الصندوق االستثماريةاألدوات والتقنيات المستخدمة 

  شر المحلية المدرجة ضمن المؤ سهماأل في ارثماالست هو الصندوق في األساسية االستثمار استراتيجية إن

 الستثماريةا المحفظة استثمارات تنويعل اخرى أدواتيمكن االستثمار في و ،(تاسي) الرئيسية لسوقالعام ل

 .المخاطر لتقليل للصندوق



  اختيار االستثمار في األسهم بناًء على التحليل التصاعدي، والمتمثل في تحليل أداء الشركة التشغيلي سيتم

واألرباح الحالية والمتوقعة إضافة إلى تحليل النمو المتوقع للقطاع والمؤشرات االقتصادية التي قد تؤثر 

 على أداء األسهم.

 داولة )صناديق الريت( في السوق الرئيسية لألسهم يمكن لصندوق االستثمار في الصناديق العقارية المت

للعقارات  مالسعودية، وذلك بعد االطالع على نوعية العقارات التي يمتلكها الصندوق وعلى تقارير التقيي

 والعوائد المتوقعة منها وسياسة توزيع األرباح.

 ناديق تثمارية المشابه وصيمكن للصندوق االستثمار في صناديق األسهم المحلية ذات االستراتيجية االس

اإلصدارات األولية المرخصة من هيئة السوق المالية وذلك بعد تحليل العوائد ومؤشرات المخاطر 

 للصندوق المستهدف.

  نقد أو أدوات استثمارية منخفضة  بصورةمن االصول  %50الصندوق االحتفاظ وبحد أعلى يمكن لمدير

بعد االطالع على التصنيف  كثر من البنوك السعوديةالمخاطر كوديعة قصيرة األجل لدى بنك او أ

االئتماني للبنك أو لمدير الصندوق ومقارنة العوائد بين صناديق أسواق النقد ومؤشر معدل االقترا  بين 

 البنوك السعودية ) سايبور(. 

 اع األوراق المالية الغير مشمولةأنو

 /ب( أعاله.2مع الفقرة ) قأي أوراق مالية ال تتواف

 قيد آخر على نوع )أو أنواع( األوراق المالية التي يمكن للصندوق االستثمار فيها: أي

ال تتوافق مع الضوابط الشرعية المعتمدة من الهيئة الشرعية التابعة ر الصندوق في أية أوراق مالية لن يستثم

 المالية. لصادرة عن هيئة سوقللصندوق كما يلتزم الصندوق بقيود االستثمار الواردة في الئحة صناديق االستثمار ا

الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها ذلك المدير أو مديرو 

 صناديق اخرون

 ديقوصنااألسهم المحلية ذات االستراتيجية االستثمارية المشابهة  يجوز للصندوق أن يستثمر في صناديق

من  %50وبحد أقصى والمطروحة طرحاً عاماً أسواق النقد المرخصة من الهيئة  اديقوصن األولية اإلصدارات

من صافي قيمة أصول الصندوق  %25تتجاوز قيمة الوحدات المملوكة في صندوق واحد ما نسبته  أصوله على أال

 من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته. %20او ما نسبته 

 تراض:صالحيات الصندوق في االق

 ال يــقـوم الصـندوق باالقـتـرا  لتعـزيز استثماراته، وسيـكتفي باستثمار أصــوله فقـــط.

كما ويحق لمدير الصندوق االقترا  من أحد البنوك السعودية لتغطيه طلبات االسترداد لوحدات الصندوق، وبحد 

سبعة أيام، وفي حال تجاوز مدة من صافي قيمة أصول الصندوق على أال تزيد مدة االقترا  عن  %10أقصى 

 االقترا  السبعة أيام سيتم إشعار الهيئة بذلك.

 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير:

 بقواعد الصندوق يلتزم كما الصندوق، أصول صافي من بالمئة 25 هو النظير الطرف مع للتعامل األعلى الحد

 سوق ةهيئ عن الصادرة التنفيذية اللوائح في الواردة التعليمات حسب وجوده حال في النظير الطرف مع التعامل

 .المالية

 



 مخاطر الصندوق: ةسياسة مدير الصندوق لإلدار

يحرص مدير الصندوق على إدارة الصندوق وفقاً ألفضل ممارسات االستثمار التي يحقق أهداف الصندوق 

الصندوق المذكورة في شروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات االخرى  ةوالمتماشية مع استراتيجي

 قة يشمل ذلك ما في وسعه للتأكد من االتي ذات العال

 توافر السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد متوقع من الصندوق •

دم االخالل بأهداف االستثمار أن استثمارات الصندوق تقوم على توزيع المخاطر بشكل حذر مع ع •

 وسياسته وشروط احكام الصندوق.

متابعة مجلس إدارة الصندوق لمخاطر التشغيلية ومخاطر االئتمان ومخاطر مخالفة قيود االستثمار بشكل  •

 دوري.

 االرشاديلمؤشر ا

ويتم  .ريتنغ أديل شركة قبل من الصادر الشرعية اللجنة ضوابط مع المتوافق السعودية لألسهم كي ام بي مؤشر

احتساب قيم المؤشر بطريقة المتوسط المرجح باألوزان للقيمة السوقية لألسهم الحرة لشركات المتوافقة مع ضوابط 

 اللجنة الشرعية.

 تعامل مع أسواق المشتقات الماليةال

 لن يستثمر الصندوق في مشتقات األوراق المالية.

 ن أي قيود أو حدود على االستثمارمالية بشأأي إعفاءات موافق عليها من قبل هيئة سوق ال

   ال يوجد.

 المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصـنـدوق

 .تثماراتهاس تكوين بسبب مرتفعة لتقلبات االستثمار صندوق يتعر  وقد المخاطر مرتفع الصندوق يعتبر

 .المستقبل في مشـابـه أداء على مؤشرا يعـتبر ال للصندوق السـابق األداء إن

 ءاألدا يماثل أو يتكرر سوف بالمؤشر مقارنة أداءه أو للصندوق المطلق األداء أن الوحدات لمالكي ضمان يوجد ال

 .السابق

 ألوراقا يسوق أو يبيع محلي بنك مع بنكية وديعة ليس الصندوق هذا في االستثمار أن يدرك أن المستثمر على

 الناتجة ائرالخس باستثناء خسائر أية عن مسؤوالً  يكون ال الصندوق مدير فإن وعليه. الصندوق لمدير تابع أو المالية

 صـولأل الصافية القيمة أن يعلم أن المستثمر على ويتعين. المتـعـمـد التصرف سوء أو التقصير أو اإلهمال عن

ً  او لياك الصندوق في استثمره الذي المبلغ المستثمر يستلم ال فقد وعليه تنخفض، أن المحتمل من الصنـدوق  . جزئيا

 .ثمارهاست حدود في الصندوق في االستثمار على تترتب قد مالية خسائر أي عن المسئولية المستثمر يتحمل

 لسعوديةا األسهم سوق في المدرجة الشركات أسهم في السعودية لألسهم المرن الخليجي المال بيت صندوق يستثمر

 ينـطوي األسهـم في االستثمار بأن ويـدرك يعـلم أن الـمستثمر عـلى ويـجب الشرعية، اللجنة ضوابط مع المتوافقة

 لمثالا سيبل على الصـنـدوق، في االستـثمـار يواجها أن يحـتـمل التي الرئيسة المخـاطر ومن عـالية، مخـاطر على

   يلي مـا الحصر ال

 يؤثر محليةوال واإلقليمية العالمية السياسية التغيرات عن تنتج التي اليقين عدم حاالت إن  السياسية المخاطر[ 1]

 .الصندوق أصول قيمة صافي على وبالتالي السعودية األسهم سوق على سلبي بشكل



 ال لمثالا سبيل على تشمل والتي العامة االقتصادية والسياسات األوضاع في التغير إن  االقتصادية المخاطر[ 2]

 لفائدة،ا سعر االستهالك، والتصدير، االستيراد حركة االستثمار، الحكومي، اإلنفاق سياسة في التغير الحصر

 أداء ىعل سلبي بشكل تؤثر السعودية، األسهم سوق في االسهم تذبذبات الصرف، سعر في التغير التضخم،

 .الصندوق

 سيأسا بشكل البشري العـنصر على الصنـدوق مـدير يعـتمد  الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخـاطر[ 3]

 لمرتبطينا والموظفين التنفيذيين المدراء بخسارة سلبا يتأثر قد الصندوق فأن وبالتالي للصندوق، إدارته خالل

 بشكل ذلك ويؤثر القصير الـمدى على الخـبرة من ذاته المستوى على بـدائل تـوفير وصعـوبة الصندوق بأعمال

 .الصندوق أداء على سلبي

 يولةالس نقص نتيجة االسترداد عمليات تنفيذ على القدرة عدم لمخاطر الصندوق يتعر   السيولة مخاطر[ 4]

 .الوحدات مالكي على سلبا يؤثر مما السعودية األسهم سوق في التعامل أحجام انخفا  عن الناجم

 التغير لمخاطر معرضة بها االستثمار يتم التي واألصول االستثمار صناديق  التشريعات في التغير مخاطر[ 5]

 لرسميةا السلطات قبل من الصادرة واإلجراءات للتشريعات وفقا سيعمل الصندوق مدير ان حيث التشريعات في

 على لمفروضةا التعديالت لطبيعة وفقا سلبا الصندوق أداء يتأثر وقد عليها والرقابة واإلشراف بالتنظيم المختصة

 .الصندوق إدارة

 أو إلدارةا في لتغيرات نتيجة للمصدر المالية األوضاع في التغيير مخاطر وهي  بالمصدر المتعلقة المخاطر[ 6]

 ميقو مخالفات بسبب قانونية إلجراءات المصدر تعر  المخاطر هذه وتشمل كما والخدمات المنتجات أو الطلب

 . الصندوق اداء على سلبي بشكل يؤثر قد مما أسهمه قيمة انخفا  إلى يؤدي قد مما بها

 األسهم سوق قطاعات من عدد في الصندوق استثمارات تركز عن الناتجة المخاطر وهي  التركيز مخاطر[ 7]

 األمر اعاتالقط بتلك الخاصة األوضاع في التغير نتيجة للتقلبات عرضة الصندوق أداء يجعل قد والذي السعودية

 .  الصندوق أداء على سلبا يؤثر الذي

 التعامل على تنطوي التي االستثمارية األنشطة من المخاطر هذه تنشأ  األخرى واألطراف االئتمان مخاطر[ 8]

 لك على المخاطر أن حيث المرابحة، عمليات أو النقدية اإليداعات خالل من األخرى المالية المؤسسات مع مباشرة

 للمبلغ ندوقالص خسارة في يتسبب قد ما التعاقدية بالتزاماته يتقيد ال قد االخر الطرف ان في يكون العقد من طرف

 .األنشطة هذه في المستثمر

 مدير قرار واستقاللية موضوعية فيها تتأثر التي األوضاع في المخاطر هذه تنشا  المصالح تضارب مخاطر[ 9]

 .أدائه على سلبا يؤثر مما الصندوق، حساب على تهمه معنوية أو مادية شخصية بمصلحة الصندوق

 الطبيعية الظواهر من وغيرها والفيضانات األعاصير الزالزل، البراكين، إن  الطبيعية الكوارث مخاطر[ 10]

 لقطاعاتا كافة أداء على سلبي بشكل تؤثر وقد عليها، السيطرة يمكن ال للممتلكات كبير دمار تسبب قد التي

 . الصندوق أداء على تؤثر وبالتالي واالستثمارية االقتصادية

 أن وأ الوحدات لمالكي العوائد تحقيق من سيتمكن الصندوق بأن ضمان يوجد ال  الوحدة سعر تقلبات مخاطر[ 11]

 حكام،واأل الشروط هذه في عليها المنصوص التعامالت وطبيعة الصندوق في االستثمار مخاطر مع متناسبة تكون

 الستثمارا تم الذي المبلغ كامل أو بعض الوحدات مالكي يخسر أن او الوحدات قيمة تنخفض أن المحتمل من وبالتالي

 .به



 بيرك تقلب الى يؤدي أن يمكن السعودية األسهم سوق تذبذب إن  األسهم سوق في المحتملة التقلبات مخاطر[ 12]

 . الصندوق أداء على سلبا يؤثر مما الصندوق أصول قيمة صافي في

 غير بيانات وجود بإمكانية اإلفصاح مخاطر تتعلق  األولية الطروحات إصدار نشرات إفصاح مخاطر[ 13]

 الصندوق مدير العتماد وبالنظر فيها جوهرية بيانات إغفال أو األولية الطروحات إصدار نشرات في صحيحة

 كاتالشر تصدرها التي االصدار نشرات في ترد التي المعلومات على االستثمار قرار اتخاذ في جوهري بشكل

 .الصندوق اداء على سلبا ينعكس قد مما قائمة تبقى مناسب غير استثماري قرار اتخاذ مخاطر فان

 للشركات ياألول الطرح خالل السهم سعر تحديد في الصندوق مدير يعتمد  المستقبلية المالية التوقعات مخاطر[ 14]

 انحراف لىا يؤدي مما للتغير عرضة هي التوقعات تلك أن إال المطروحة للشركات المالية النتائج توقعات على بناء

 .الصندوق أداء على سلبا ينعكس األسهم سعر في

 في بالمشاركة تتعلق صعوبات تواجه ان الممكن من  األولية الطروحات في المشاركة فرص مخاطر[ 15]

 على سلبا يؤثر مما المشاركة دعوة الصندوق بتلقي ضمان يوجد ال حيث الشركات ألسهم األولية الطروحات

 .المشاركة عدم بسبب الصندوق ايرادات

 ستحقق دوقالصن استثمار استراتيجيات بان تعهدات اي الصندوق مدير يقدم ال  االستثمار استراتيجية مخاطر[ 16]

 .الصندوق أصول قيمة صافي على سلبي بشكل ذلك ويؤثر به، الخاص االستثمار أغرا 

 لثابتا الدخل ذات المالية لألدوات االئتمان جودة مدى بتقييم المتعلقة المخاطر  االئتماني التصنيف مخاطر[ 17]

 .الصندوق أصول قيمة على سلبا يؤثر والذي السوق، وتقلبات كمخاطر األدوات تلك تصنيف في

 لىا المالية األوراق من مجموعة أو ككل السوق في التداول تعليق يؤدي قد  بالسوق التداول تعليق مخاطر[ 18]

 مام الشراء، أو البيع على المقدرة عدم عن الناتج االستثمارية الفرص من عدد ضياع او النقد توفر عدم مخاطر

 .الصندوق أداء على سلبا يؤثر

 السوق، في بها المكتتب الشركات إدراج في تأخر يحدث قد  فيها المكتتب الشركات إدراج في التأخر مخاطر[ 19]

 الستثماريةا الفرص استغالل أو االسترداد طلبات تلبية في صعوبة إلى يؤدي مما بيعها، على القدرة عدم وبالتالي

 .الصندوق أداء على سلبا يؤثر مما األخرى

 ألخرىا االستثمار صناديق لها تتعر  قد التي المخاطر جميع هي  األخرى الصناديق في االستثمار مخاطر[ 20] 

 يؤدي مما افيه مستثمرا الصندوق يكون التي األخرى االستثمار صناديق لها تتعر  قد التي البند هذا في الواردة

 . الصندوق وحدات قيمة انخفا  إلى

 نتيجة رخسائ حدوث الى األولوية حقوق أسهم في االستثمار يتسبب قد  األولوية حقوق في االستثمار مخاطر[ 21]

 يؤدي مام المستحقة األولوية حقوق أسهم تداول او شراء في حقة للصندوق االستثمارية المحفظة مدير استخدام عدم

 سائرخ حدوث في تتسبب قد األولوية حقوق في االستثمار إن لذلك إضافة الصندوق وحدات قيمة انخفا  الى

 لها خضعت التي النسبة يفوق األولوية حقوق تداول ألسعار بها المسموح التذبذب نسبة أن حيث للصندوق، جوهرية

 (.ونزوالً  صعوداً  % 10 بنسبة الممثلة) السعودية األسهم سوق في المدرجة األسهم أسعار

 االئتماني التصنيف وكاالت قبل من االئتماني التصنيف في خفض أي أن  االئتماني التصنيف خفض مخاطر [22] 

ً  يؤثر الصندوق فيها يستثمر الى االستثمارية المنتجات من ألي  سلباً  يؤثر لتاليوبا االستثمارات تلك قيمة على سلبا

 .الصندوق أصول قيمة صافي على



 مع قةالمتواف األسهم على للصندوق االستثماري المجال يقتصر  الشرعية اللجنة بضوابط االلتزام مخاطر[ 23]

 حال فيو المدرجة، الشركات إفصاح على بناء سنوي ربع بشكل تحديثها يجري والتي الشرعية، اللجنة ضوابط

 من لصالتخ الى الصندوق مدير سيضطر الشرعية اللجنة ضوابط مع متوافقة غير الشركات بعض أسهم أصبحت

ً  يؤثر مما شرائها تكلفة أو العادلة قيمتها عن النظر بغض ببيعها األسهم تلك  .الصندوق ولأص قيمة صافي على سلبا

 سيولةال نقص نتيجة االسترداد عمليات تنفيذ على القدرة عدم لمخاطر الصندوق يتعر   التمويل مخاطر[ 24]

 بطلبات للوفاء تمويل على الحصول وصعوبة السعودية األسهم سوق في التعامل أحجام انخفا  عن الناجم

 .الوحدات مالكي على سلبا يؤثر مما االسترداد

 العوامل من للعديد عرضة العقارية االستثمارات على العائد يكون  العقاري لالستثمار العامة المخاطر [25]

 والظروف لدولية،ا أو اإلقليمية أو المحلية االقتصادية الظروف في السلبية التغييرات فيها بما بينها، فيما المترابطة

 صروفاتم في والتغييرات العقارات، وبائعي ومشتري لمستأجري المالية والظروف المحلية، السوق في السلبية

 المالية، اتوالسياس الحكومية القوانين من وغيرها المناطق تقسيم وقوانين. البيئية واللوائح والقوانين التشغيل،

 نع الناتجة والمخاطر العقارات، ومواقع أنواع مختلف على النسبي اإلقبال مدى في والتغيرات الطاقة، وأسعار

 إلى افةباإلض البناء، مواد بعض توفر عدم عن الناشئة التشغيل ومخاطر ومشاكل النقدية التدفقات على االعتماد

 ساهمي قد الصندوق، مدير سيطرة عن الخارجة العوامل من وغيرها للتأمين القابلة غير والخسائر القاهرة، الظروف

 توليد على الصندوق وقدرة الصندوق أصول قيمة على سلبا تؤثر جوهرية بمخاطر التسبب في العوامل هذه من أي

 .استثماراته على عوائد أي

 درجة لبوتتق السائلة، غير األصول فئة من العقارات تعتبر  السيولة ونقص العقارات قيمة في التقلبات [26]

 العقارية هاستثمارات لتسييل بحاجة الصندوق كان وإن االستثمارات من النوع هذا في والرغبة للطلب تبعا سيولتها

 بالتالي،و العقارية، لممتلكاته اإلجمالية الدفترية القيمة من أقل الصندوق عائدات تكون فقد مناسب، غير وقت في

 الذي العائد على كبير وبشكل سلبا تؤثر قد أصوله في التصرف في الصندوق يواجها قد صعوبة أو تأخير أي فإن

 .الوحدات مالكي عليه يحصل
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 ندوقالص لمدير االلكتروني الموقع خالل من الجميع الطالع متاحة لتكون( توفرها فورا) الصندوق تقارير نشر سيتم
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 واألتعاب مقابل الخدمات والعموالت

 ذلكل تبعا ويتحملها المضافة القيمة الى أضافه أدناه المـذكورة واألتعاب والعموالت الخدمات مقابل الصـنـدوق يتـحـمل

 :كالتالي وهي" الوحدات مالكي"  المشتركون

ً  % 1.90  الصندوق إدارة رسـوم [1]  لرسوما دفع ويتم تقـويمي، يوم كل في تحتسب الصندوق أصول قيمة صافي من سنويا

 .شهرياً  الصندوق لمدير المستحقة



 لمستحقةا الرسوم دفع ويتم تقـويمي يوم كل في تحتسب الصندوق أصول قيمة صافي من سنوياً  %0.10  الحـفـظ رسـوم [2]

ً  الحفظ ألمين  .شهرياً  لاير 1,000 مبلغ عن تقل اال على شهريا

 كل عن اإلدارة مجلس أعضاء من مستقل عضو لكل سعودي لاير 3,000 مبلغ دفع سيتم  اإلدارة مـجلس أعضاء مكافأة [3]

ً  سعودي لاير 12,000 مبلغ اقصى وبحد اجتماع،  .فقط المستقلين المجلس ألعضاء سنويا

 26,250 يعادل ما)  امريكي دوالر 7,000 مبلغ للصندوق الشرعية اللجنة تستحق   الشرعية اللجنة أعضاء مكافأة [4]

 .المالية السنة بداية في وتدفع يوميا تحتسب سنوياً،( لاير

 يعادل ما) امريكي دوالر 8,000 مبلغ للصندوق اإلرشادي المؤشر خدمات مقدم يستحق  اإلرشادي المؤشر رسوم [5]

ً ( لاير 30,000  .المالية السنة بداية في وتدفع يوميا تحتسب أعلى، أيهما الصندوق أصول صافي من % 0.05 أو سنويا

  .االشتراك مبلغ من %2 أقصى بحد اشتراك كل قيمة من اشتراك رسم الصندوق مدير يستحق  االشتراك رسوم [6]

 .يوجد ال  االسترداد رسوم [7]

 .افةالمض القيمة ضريبة مبلغ عليها يضاف للصندوق مالية سنة كل عن سعودي لاير 20,000  الحسابات مراجع أتعاب [8]

ً  ثالثين خالل االسترداد طلب حالة في المستردة الوحدات قيمة من %1  المبكر االسترداد رسوم [9] ً  يوما  يختار من تقويميا

 .االشتراك

 .المالية السنة بداية في وتدفع يوميا تحتسب سعودي لاير 7,500 تبلغ سنوية رسوم  الرقابية الرسوم [10]

 يوميا تحتسب سعودي لاير 5,000 تبلغ سنوية رسوم"(  تداول)" السعودية المالية السوق في المعلومات نشر رسوم [11]

 .المالية السنة بداية في وتدفع

 الفعلية المصاريف خصم وسيتم الصندوق، أصول قيمة صافي من %0.5 المصاريف هذه تتجاوز لن  أخرى رسوم [12]

 :يلي ما وتشمل. فقط

 .والتشغيل اإلدارة بخدمات متعلقة اخرى مصروفات واي الصندوق أداء عن التقارير نشر مصاريف [12.1] 

 .الوحدات مالكي اجتماع مصاريف [12.2] 

 سائدةال العموالت حسب األسهم وبيع شراء عمليات عن الناتجة التداول عموالت الصندوق يتحمل  التعامل مصاريف [13] 

   .سنوية والنصف السنوية التقارير في قيمتها إجمالي عن االفصاح وسيتم األسهم سوق في

 عند واحده مره تدفع ملكيتها نقل المراد الوحدات قيمة من % 2 الصندوق مدير يستحق  الوحدات ملكية نقل رسوم[ 14]

 .الوحدات ملكية نقل عن كرسوم الطلب قبول

 كيفية الحصول على معلومات إضافية

 يستطيع العميل الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق عن طريق االتي 
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