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 الشروط واألحكام

 صندوق بلوم السعودي

"BLOM Saudi Arabia Fund" 

 

 

 اسم صندوق االستثمار:  ( أ

 صندوق بلوم السعودي، وهو صندوق استثماري مفتوح مإسس فً المملكة العربٌة السعودٌة ومطروح طرحا عاما.  

 

 اسم مدٌر الصندوق: ( ب

 شركة بلوم لالستثمار السعودٌة.                                          

 

 الصندوق ؼٌر متوافق مع المعاٌٌر الشرعٌة. ج(                                 

 

  ٌفٌد مدٌر الصندوق بؤن شروط وأحكام الصندوق والمستندات األخرى كافة خاضعة لالبحة صنادٌق االستثمار،  د(

 عن الصندوق وهً محدثة ومعدلة.وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحٌحة وؼٌر مضللة 

 

 على كل مستثمر أن ٌقرأ شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وجمٌع المستندات األخرى للصندوق. ه(

 

 على مالك الوحدات توقٌع شروط وأحكام الصندوق وقبولها عند اشتراكه فً أي وحده من وحدات الصندوق.و( 

 

م، كما تم تعدٌل نشرة الشروط 25/04/2011ه الموافق 1432 /21/05تارٌخ  تم إصدار نشرة الشروط واألحكام فً ز(

 م. 2020/ 06/ 15الموافقهـ 23/10/1441واألحكام فً تارٌخ 

 

  .م25/40/2011ه الموافق 21/5/1432وافقت هٌبة السوق المالٌة على تؤسٌس الصندوق وطرح وحداته فً تارٌخ  ح(
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 المصطلحات:
 

ٌعنً شركة بلوم لالستثمار السعودٌة، وهً شركة مساهمة مقفلة مرخصة من هٌبة السوق المالٌة وخاضعة لتنظٌمها  مدٌر الصندوق:
 08094-37بموجب ترخٌص رقم 

 
مزود خدمة الحفظ و المدٌر االداري للصندوق وهً شركة مساهمة مرخصة من مجلس الهٌبة وخاضعة لتنظٌمها  HSBC : شركة

 05008-37ترخٌص رقم بموجب 
 

تحت  -شخص مرخص له بموجب البحة األشخاص المرخص لهم الصادرة عن هٌبة السوق المالٌة ومسإول  المدٌر االداري:
عن المسابل اإلدارٌة للصندوق، ومسك حسابات الصندوق، وإجراءات إشتراك وإسترداد وحدات  -اإلشراؾ العام لمجلس اإلدارة 

 عاراألصول الصافٌة لوحدات الصندوقالصندوق وحساب وتقٌٌم أس
 

شخص مرخص له بموجب البحة األشخاص المرخص لهم الصادرة عن هٌبة السوق المالٌة للقٌام بمهام أمٌن الحفظ  أمٌن الحفظ:
 ، المملكة العربٌة السعودٌة11413الرٌاض  9084وهو: شركة إتش أس بً سً العربٌة السعودٌة المحدودة، ص.ب 

 
 ، المملكة العربٌة السعودٌة11461، الرٌاض 2732إٌرنست آند ٌونػ، برج الفٌصلٌة، طرٌق الملك فهد، ص.ب  :مراجع الحسابات

 
مسإولة عن تطوٌر وتسجٌل وبٌع األوراق المالٌة للعموم -وؼٌرهم كالحكومة، مإسسات أمناء استثمار -هو جهة قانونٌة  المصدر:

 بهدؾ تموٌل مشارٌع
  

 هو سوق األسهم السعودٌة  مؤشر تداول:
 

  هو كل ٌوم ٌتم فٌه احتساب صافً قٌمة األصول، وهو كل ٌوم تعامل ٌوم التقوٌم:
 

هو كل ٌوم اثنٌن وأربعاء ٌكون ٌوم عمل و/أو أي ٌوم عمل آخر ٌحدده مدٌر الصندوق كٌوم تعامل حسب تقدٌره  ٌوم التعامل:
فً الوحدات وإصدارها أو استردادها وإلؽابها، واستكمال اإلجراءات ذات العالقة،  المطلق، وهو الٌوم الذي ٌتم فٌه تنفٌذ االشتراك

وذلك بالنسبة للطلبات المستوفٌة للشروط والتً ُتقدم فً موعٍد أقصاه الساعة الثالثة مساًء )بتوقٌت الرٌاض( فً ٌوم العمل الذي ٌسبق 
 ٌوم التعامل المعنً

 
القٌمة النقدٌة للوحدة الواحدة والمحسوبة بناء على قٌمة األصول تحت االدارة للصندوق تعنً  صافً قٌمة أصول أو سعر الوحدة:

 مخصوماً منها االلتزامات ومقسومة على عدد الوحدات القابمة
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 معلومات عامة: (1

 اسم مدٌر الصندوق ورقم ترخٌصه الصادر عن هٌئة السوق المالٌة:    ( أ

شركة بلوم لالستثمار السعودٌة، وهً شركة مساهمة مؽلقة مرخصة من قبل هٌبة السوق المالٌة وخاضعة 

 37-08094لتنظٌمها بموجب ترخٌص رقم 

 عنوان المكتب الرئٌسً لمدٌر الصندوق: ( ب

، المملكة العربٌة السعودٌة، 11482، الرٌاض 8151بناٌة األولى، الطابق الثالث، طرٌق الملك فهد ص.ب 

 4949551-11-966، فاكس رقم 4949555-11-966اتؾ رقم ه

 الموقع اإللكترونً لمدٌر الصندوق:   ج(

www.blom.sa لكترونً:إ، برٌد info@blom.sa  

 اسم أمٌن الحفظ:   د( 

شركة اتش أس بً سً العربٌة السعودٌة المحدودة وهً شركة مساهمة مرخصة من هٌبة السوق المالٌة 

 37-05008وخاضعة لتنظٌمها بموجب ترخٌص رقم 

 الموقع اإللكترونً ألمٌن الحفظ:  ه( 

www.HSBCsaudi.com 

 

 النظام المطبق: (2

أنه والصندوق خاضعان لنظام السوق المالٌة ولوابحه التنفٌذٌة واألنظمة واللوابح األخرى ذات  ٌقر مدٌر الصندوق

 .بقة فً المملكة العربٌة السعودٌةالعالقة المط

 

 :أهداف صندوق االستثمار (3

 أهداف صندوق االستثمار: ( أ

طوٌل األجل، ٌسعى صندوق بلوم السعودي وهو صندوق استثماري مفتوح إلى تحقٌق نمو فً رأس المال 

ٌكون بصورة ربٌسٌة من خالل االستثمار فً أوراق مالٌة متداولة مدرجة فً مإشر تداول، إما بصورة 

جماعٌة جرى تؤسٌسها وفقاً للقوانٌن وأنظمة المملكة ل صنادٌق أخرى أو برام  استثمارمباشرة أو من خال

 .لٌة متداولة على مإشر تداولعلى االستثمارات فً أوراق ما العربٌة السعودٌة مع تركٌز ربٌسً

 سٌاسات االستثمار وممارساته: ( ب

 فً ظل ظروؾ السوق االعتٌادٌة، سٌتقٌد الصندوق باإلرشادات التالٌة: 

  سٌستثمر الصندوق بصورة ربٌسٌة فً أوراق مالٌة متداولة مدرجة فً مإشر تداول، أو فً وحدات

ها وفقا للقوانٌن وأنظمة المملكة العربٌة صنادٌق أخرى أو برام  استثمار جماعٌة أخرى جرى تؤسٌس

 السعودٌة مع تركٌز ربٌسً على االستثمارات فً أوراق مالٌة متداولة على مإشر تداول.

 كذلك ٌمكن للصندوق  .مركز استثماري فً معظم األحٌان 40-25الصندوق االحتفاظ ب ٌعتزم مدٌر

 ا تقتضٌه الظروؾ.االحتفاظ بعدد أقل أو أكثر من المراكز االستثمارٌة حسبم

  ٌمكن أن ٌستثمر الصندوق فً أوراق مالٌة ٌصدرها مدٌر الصندوق أو فروعه، ٌتم انشاإها فً المملكة

العربٌة السعودٌة )إن وجدت( شرٌطة أن تتم تلك االستثمارات وفقا لهدؾ االستثمار والقٌود على 

 الصندوق.

 

 مدة صندوق االستثمار:  (4

 د األجل.صندوق استثماري مفتوح ؼٌر محد

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blom.sa/
http://www.blom.sa/
mailto:info@blom.sa
http://www.hsbcsaudi.com/
http://www.hsbcsaudi.com/
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 قٌود / حدود االستثمار:  (5

( من البحة صنادٌق 41الصندوق بؤنه ملتزم خالل ادارته للصندوق بالقٌود والحدود التً تفرضها المادة )ٌفٌد مدٌر

 االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

  من صافً قٌمة أصول أي صندوق عام فً وحدات صندوق  ٪25ال ٌجوز استثمار نسبة تزٌد على        

 استثمار أخر.

  من صافً قٌمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته. ٪20ال ٌجوز امتالك نسبة تزٌد على 

  من صافً قٌمة أصول الصندوق العام فً جمٌع فبات أوراق  ٪20ال ٌجوز استثمار نسبة تزٌد على

 مالٌة لمصدر واحد.

 من األوراق المالٌة المصدرة ألي مصدر واحد لمصلحة  ٪10وز امتالك نسبة تزٌد على ال ٌج

 الصندوق العام.

 ( من المادة )( من البحة صنادٌق االستثمار، ال ٌجوز أن تتجاوز 40مع مراعاة أحكام الفقرة )ب

ً قٌمة من صاف ٪25مجموع استثمارات الصندوق فً جهات مختلفة تنتمً لنفس المجموعة ما نسبته 

أصول الصندوق العام، وٌشمل ذلك جمٌع االستثمارات فً األوراق المالٌة الصادرة عن جهات مختلفة 

تنتمً لنفس المجموعة وصفقات سوق النقد، المبرمة مع طرؾ خاضع لتنظٌم مإسسة النقد أو لهٌبة 

موعة والودابع البنكٌة رقابٌة مماثلة للمإسسة خارج المملكة، المبرمة مع جهات مختلفة تنتمً لنفس المج

 لدى جهات مختلفة تنتمً لنفس المجموعة.

  ( من المادة )( من البحة صنادٌق االستثمار، ال ٌجوز استثمار 41مع مراعاة ما ورد فً الفقرة )ب

من صافً قٌمة أصول الصندوق العام فً أي فبة أوراق مالٌة صادرة عن  ٪ 10نسبة تزٌد على 

 :ُمصِدر واحد، باستثناء ما ٌلً

  من صافً قٌمة أصول الصندوق العام فً أسهم ُمصِدر واحد ٪10استثمار أكثر من 

مدرجة فً السوق أو فً أي سوق مالٌة منظمة أخرى، على أال تتجاوز نسبة القٌمة السوقٌة 

لى إجمالً القٌمة السوقٌة لجمٌع األسهم المدرجة فً السوق ذي العالقة، وذلك لإلصدار إ

للصندوق العام الذي ٌهدؾ إلى االستثمار فً األسهم المدرجة فً السوق أو فً أي سوق 

 مالٌة أخرى منظمة.

  من صافً قٌمة أصول الصندوق العام فً عقود المشتقات. ٪10ال ٌجوز استثمار أكثر من 

 تشمل محفظة الصندوق العام أي ورقة مالٌة ٌكون مطلوباً سداد أي مبلػ مستحق علٌها، إال إذا أمكن  ال ٌجوز أن

 أٌام. 5األوراق المالٌة التً ٌمكن تحوٌلها إلى نقد من محفظة الصندوق خالل هذا السداد بالكامل من النقد أو تؽطٌة

  افً قٌمة أصوله.من ص ٪10ال ٌجوز أن ٌتجاوز اقتراض الصندوق العام ما نسبته 

 

 

 العملة: (6

عملة الصندوق هً اللاير السعودي، وسوؾ ٌتم تحوٌل أٌة مبالػ اشتراك تستلم بعملة ؼٌر العملة األساسٌة إلى اللاير 

 السعودي حسب أسعار الصرؾ السابدة لتلك العملة األخرى فً ذلك الوقت فً أسواق المملكة العربٌة السعودٌة.

 

 

 والعموالت واألتعاب:مقابل الخدمات  (7

 تفاصٌل جمٌع المدفوعات من أصول الصندوق، والٌة احتسابها. ( أ

 القٌمة وطرٌقة االحتساب الوصف

تستحق فً كل ٌوم  -سنوٌا من صافً قٌمة أصول الصندوق ٪1.5 رسم اإلدارة 

 تقوٌم وٌدفعها الصندوق فً نهاٌة كل شهر.
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وٌسدد فً نهاٌة كل شهر بالنسبة السنوٌة ٌستحق فً كل ٌوم تقوٌم  رسم المدٌر اإلداري

 ذات الصلة المبٌنة أدناه من صافً قٌمة أصول الصندوق:

 صافً قٌمة أصول الصندوق
رسم المدٌر 

 االداري

 ٪0.10 ملٌون لاير سعودي 187.5من صفر إلى 

 ٪0.08 ملٌون لاير سعودي 187.5ما ٌزٌد عن 

لاير سعودي  7,500بشرط أال ٌقل رسم المدٌراالداري عن 

 شهرٌا.

ٌستحق فً كل ٌوم تقوٌم وٌسدد فً نهاٌة كل شهر بمعدل سنوي  رسم أمٌن الحفظ

 ( من صافً قٌمة أصول الصندوق.٪ 0.10ٌعادل )

 ٪0.05 الصكوك المدرجة فً تداول

 ٪0.05 المرابحات فً المملكة العربٌة السعودٌة 

 ٪0.05 الصكوك المتداول بها عبر ٌوروكلٌر 

 لاير سعودي شهرٌا.20500عن شرط أال ٌقل رسم أمٌن الحفظ 

لاير سعودي سنوٌا ،تستحق فً كل ٌوم تقوٌم وٌدفعها   37,500 أتعاب مجلس االدارة المستقلٌن

 الصندوق فً نهاٌة كل شهر 

لاير سعودي سنوٌا ،تستحق فً كل ٌوم تقوٌم وٌدفعها   45,000 رسوم مراجع الحسابات 

 الصندوق فً نهاٌة كل شهر

لاير سعودي سنوٌا ،تستحق فً كل ٌوم تقوٌم وٌدفعها    7,500 الرسوم الرقابٌة

 الصندوق فً نهاٌة كل شهر

لاير سعودي سنوٌا تخصم من صافً أصول الصندوق،  50000 رسوم نشر المعلومات على تداول 

 ٌومٌا وٌتم دفعها عند المطالبة. تحتسب

 لاير سعودي لكل عملٌة تخصم من الصندوق 131.25 رسوم التعامل الخاصة بؤمٌن الحفظ 

 بموجب الالبحة التنفٌذٌة لضرٌبة القٌمة المضافة، سوؾ تخضع الرسوم والمصارٌؾ والعموالت التً تنطبق علٌها الالبحة مالحظة:                    

 .المعنٌة الجهات تحددها التً النسب وفق ضرٌبة القٌمة المضافةالقتطاع 

 

 رسوم االشتراك واالسترداد، والٌة احتسابها: ( ب

 من قٌمة االشتراك  ٪ 0.50 رسوم االشتراك:

 ال ٌوجد  رسوم االسترداد:

 ال ٌوجد  رسوم نقل الملكٌة:

 

 ال ٌوجد  ج( العموالت الخاصة:

 

 التقوٌم والتسعٌر:  (8

 التقوٌم:أ( كٌفٌة 

I. :األصول التً ٌتضمنها التقوٌم 

 .جمٌع أصول الصندوق ٌجب أن تكون جزءاً من التقوٌم 

  تكون أصول الصندوق شاملة لكل األصول أٌاً كان نوعها وطبٌعتها، بما فً ذلك على سبٌل المثال ال

 الحصر:

 النقود والودابع بما فً ذلك الفوابد المستحقة علٌها. .1

 واجبة الدفع فً شكل أسهم أو نقدٌة أو مستحقات أخرى للصندوق.األرباح والتوزٌعات  .2

 جمٌع االستثمارات واألصول األخرى المملوكة. .3

 أي فابدة متراكمة على أي أصول أو استثمارات. .4

 فً ذلك على سبٌل المثال ال  تكون التزامات الصندوق شاملة لكل االلتزامات أٌا كان نوعها وطبٌعتها، بما

 الحصر:

 وض والذمم الدابنة.جمٌع القر .1

 جمٌع المصارٌؾ والرسوم المستحقة أو المتراكمة على صندوق االستثمار. .2
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II.  :طرٌقة التقوٌم 

  م صندوق االستثمار فً كل ٌوم تقوٌم. كذلك ٌتم التقوٌم على أساس العملة وٌكون تحدٌد التقوٌم بناًء ٌقوَّ

 المستحقات الخاصة بالصندوق فً ذلك الوقت.على جمٌع األصول التً تضمها المحفظة مخصوماً منها 

 على نظام فً أي سوق أوراق مالٌة منظمة أو المتداولةؼالق لألوراق المالٌة المدرجة أوإٌستخدم سعر أخر

 تسعٌر آلً.

  إذا كانت األوراق المالٌة معلقة، فٌنبؽً تقوٌمها وفقاً آلخر سعر قبل التعلٌق، إال إذا كان هناك دلٌل قاطع

 ٌمة هذه األوراق المالٌة قد انخفضت عن السعر المعلق.على أن ق

 .بالنسبة إلى الودابع، القٌمة االسمٌة باإلضافة إلى الفوابد/األرباح المتراكمة 

  أي استثمار آخر، القٌمة العادلة التً ٌحددها مدٌر الصندوق بناًء على الطرق والقواعد التً ٌوافق علٌها

 قبل المحاسب القانونً للصندوق. أمٌن الحفظ. وبعد التحقق منها من

 األصول مخصوما منها المستحقات  ة على أساس إجمالًصافً قٌمة األصول لكل وحد تحتسب

والمصروفات المتراكمة ومقسومة على عدد الوحدات القابمة وقت التقوٌم. وٌجب بٌان أسعار الوحدات 

 بصٌؽة تحتوي أربع عالمات عشرٌة على األقل.

 ب( نقاط التقوٌم:

 سٌتم تقوٌم أصول الصندوق فً كل ٌوم تعامل بعد إؼالق سوق تداول. ٌكون مدٌر الصندوق مسإوالً عن  

 حساب سعر وحدات الصندوق. 

 جراءات المتخذة فً حال الخطأ فً التقوٌم أو التسعٌر:اإل ج(

 ن سٌقوم مدٌر الصندوق بتوثٌق الخطؤ فً تقوٌم أصل من أصول الصندوق أو فً حساب سعر وحدة م

 وحداته.

  بتعوٌض جمٌع مالكً  -دون تؤخٌر -فً حال حدوث خطؤ فً التقوٌم أو التسعٌر، سٌقوم مدٌر الصندوق

 الوحدات المتضررٌن )بما فً ذلك مالكً الوحدات السابقٌن(.

  أو أكثر 0.5مدٌر الصندوق ملزم بإبالغ الهٌبة فورا عن أي خطؤ فً التقوٌم أو التسعٌر ٌشكل ما نسبته ٪

الوحدة، واإلفصاح عن ذلك فورا فً موقعه اإللكترونً والموقع اإللكترونً للسوق وفً تقارٌر من سعر

 من البحة صنادٌق االستثمار. 71)الصندوق التً ٌعدها مدٌر الصندوق وفقا للمادة )

 ( من البحة صنادٌق 72الصندوق ملزم بؤن ٌقدم فً تقارٌره المطلوبة من قبل الهٌبة وفقا للمادة )مدٌر

 االستثمار ملخصا بجمٌع أخطاء التقوٌم والتسعٌر. 

 طرٌقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفٌذ طلبات االشتراك واالسترداد:    د(

الوحدات لكل من االشتراك واالسترداد فً أي ٌوم تعامل بناء على صافً قٌمة أصول كل وحدة ٌحتسب سعر

 من وحدات الصندوق عند نقطة التقوٌم فً ٌوم التعامل ذي العالقة. 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة: ه( 

إللكترونً لمدٌر سٌتم نشر صافً قٌمة أصول كل وحدة فً ٌوم العمل التالً لٌوم التعامل وذلك فً الموقع ا

 الصندوق والموقع اإللكترونً للسوق.

 

 التعامالت:  (9

 مسؤولٌة مدٌر الصندوق فً شأن طلبات االشتراك واالسترداد:  ( أ

ٌتحمل مدٌرالصندوق مسإولٌة معالجة طلبات االشتراك واالسترداد وٌتضمن ذلك استالمها من العمٌل قبل 

 -وم التعامل، وذلك حسب التوقٌت المحلً لمدٌنة الرٌاضالساعة الثالثة عصرا فً ٌوم العمل الذي ٌسبق ٌ

 المملكة العربٌة السعودٌة، كما ٌتحمل مدٌر الصندوق مسإولٌة إعالم المدٌر االداري بالطلب، 

 عالم العمٌل بتفاصٌل العملٌة.طلب تحوٌل المبلػ فً حال االسترداد، كما ٌنبؽً علٌه إ

 المدة الزمنٌة بٌن طلب االسترداد ودفع متحصالت االسترداد:  ( ب

ٌجب على مدٌر الصندوق أن ٌدفع لمالك الوحدات عوابد االسترداد قبل موعد إقفال العمل فً الٌوم الخامس 

 د عندها سعر االسترداد كحد أقصى.التالً لنقطة التقوٌم التً حد

 ج( قٌود على التعامل فً وحدات الصندوق:

وز االشتراك فً وحدات الصندوق أو استردادها إال فً ٌوم التعامل، وٌجب االلتزام بالموعد النهابً لتقدٌم ال ٌج

 طلبات االشتراك واالسترداد.
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 جراءات المتبعة فً تلك الحاالت:واإل د( تعلٌق أو تأجٌل التعامل فً الوحدات،

I. :تعلٌق االشتراك أو استرداد الوحدات 

  الصندوق تعلٌق االشتراك أو استرداد الوحدات إذا طلبت الهٌبة ذلك.ٌجب على مدٌر 

 :ال ٌجوز لمدٌر الصندوق تعلٌق االشتراك أو استرداد وحدات الصندوق إال فً الحاالت اآلتٌة 

 إذا رأى مدٌر الصندوق بشكل معقول أن التعلٌق ٌحقق مصالح مالكً وحدات الصندوق. (أ )

التً ٌتم فٌها التعامل فً األوراق المالٌة أو األصول األخرى  إذا ُعلق التعامل فً السوق الربٌسة (ب )

التً ٌملكها الصندوق، إما بشكل عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق التً ٌرى مدٌر الصندوق 

 بشكل معقول أنها جوهرٌة لصافً قٌمة أصول الصندوق.

 ٌ فرضه مدٌر الصندوق:ٌجب على مدٌر الصندوق اتخاذ اإلجراءات التالٌة فً حالة أي تعلٌق 

التؤكد من عدم استمرار أي تعلٌق إال للمدة الضرورٌة والمبررة مع مراعاة مصالح مالكً  (أ )

 الوحدات.

مراجعة التعلٌق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمٌن الحفظ حول ذلك  (ب )

 بصورة منتظمة.

إشعار الهٌبة ومالكً سباب التعلٌق، وإشعار الهٌبة ومالكً الوحدات فوراً بؤي تعلٌق مع توضٌح أ (ج )

انتهاء التعلٌق بالطرٌقة نفسها المستخدمة فً اإلشعارعن التعلٌق واإلفصاح عن ذلك الوحدات فور

 فً الموقع اإللكترونً لمدٌر الصندوق والموقع اإللكترونً للسوق.

 .للهٌبة صالحٌة رفع التعلٌق إذا رأت أن ذلك ٌحقق مصالح مالكً الوحدات 

II. عملٌات االسترداد: تأجٌل 

ٌجوز لمدٌر الصندوق تؤجٌل تنفٌذ أي طلب استرداد حتى ٌوم التعامل التالً إذا بلػ إجمالً نسبة جمٌع  

 أو أكثر من صافً قٌمة أصول الصندوق. ٪10طلبات االسترداد لمالكً الوحدات فً أي ٌوم تعامل 

 التً ستؤجل:جراءات التً ٌجري بمقتضاها اختٌار طلبات االسترداد ه( اإل
إذا لم ٌتم تلبٌة كامل طلبات االسترداد فً أي من الحاالت، فسوؾ ٌتم تؤجٌل بقٌة الطلبات لتنفذ فً ٌوم التعامل 
التالً على أساس تناسبً وفقا لنفس قٌود االسترداد وحقوق مدٌر الصندوق المحددة فً البحة صنادٌق االستثمار 

 الصادرة عن هٌبة السوق المالٌة. 
 ذ قبل الطلبات التً ترد بعد ذلك.ه الحالة، تعطى طلبات االسترداد المإجلة األولوٌة وتنفوفً هذ

 و( نقل ملكٌة الوحدات:
ٌمنع صراحة تحوٌل الوحدات سواء بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة إال بموافقة مدٌر الصندوق، وٌجوز عند 

عنها أو رهنها أو إٌداعها على سبٌل الرهن أو  الحصول على هذه الموافقة تحوٌل الوحدات أو بٌعها أو التنازل
 التصرؾ بها بطرٌقة أخرى. ومع ذلك لن ٌصبح المحول إلٌه أو المتنازل له عن أٌة وحدات مالكا بدٌال لها دون:

المحول أو  -التوقٌع على الشروط واألحكام وأٌة تعدٌالت تجري علٌها وتراعً جمٌع التزامات المالك .1
بالوحدات التً سٌتم استبداله كمالك لها، وتقدٌم اآلراء والمستندات القانونٌة التً ٌطلبها  المتعلقة -المتنازل 

 مدٌر الصندوق لتنفٌذ التحوٌل أو التنازل.
 تسجٌل تحوٌل الوحدات من قبل مدٌر الصندوق فً سجل مالكً الوحدات الخاص بالصندوق..2

 
د تنشؤ الطرفٌن )المحول له والمتنازل عنها( أٌة رسوم قال ٌوجد رسوم على طلب نقل الوحدات وإنما ٌتحمل 

 رٌة أو قضابٌة على سبٌل المثال(.داإخالل عملٌات النقل )رسوم 
 ز( استثمار مدٌر الصندوق فً وحدات الصندوق:

ٌحتفظ مدٌر الصندوق بحقه فً االستثمار فً وحدات الصندوق حسب تقدٌره، كما ٌحتفظ بحقه فً استرداد كل 
 التالٌة:راته. طالما تم استٌفاء المعاٌٌرن استثماأو جزء م

ال ٌجب أن تكون شروط اشتراكات مدٌر الصندوق، أو الحقوق المتعلقة بالوحدات التً ٌملكها، أكثر  .1
 تفضٌال من تلك التً ٌملكها مالكً الوحدات األخرى من نفس الفبة.

 ال ٌحق لمدٌر الصندوق التصوٌت على الوحدات التً ٌملكها. .2
 لكترونً للسوق فًأن ٌعلن مدٌر الصندوق عن استثماراته على موقعه اإللكترونً وعلى الموقع اإلٌجب  .3

 .ستثمارمن البحة صنادٌق اال (71)السنوٌة التً ٌعدها وفقا للمادة نهاٌة كل فصل، وفً التقارٌر
 ح( التارٌخ المحدد والمواعٌد النهائٌة لتقدٌم طلبات االشتراك واالسترداد:

االسترداد خالل أي ٌوم عمل. وٌكون الموعد النهابً لتقدٌم المعلومات الخاصة استالم طلبات االشتراك أوٌمكن 
الصندوق الطلب والمبلػ المتعلق بشراء الوحدات المطلوبة ت أو استردادها عندما ٌستلم مدٌربشراء الوحدا

لك حسب توقٌت مدٌنة الرٌاض، عصرا فً ٌوم العمل الذي ٌسبق ٌوم التعامل وذ 3بالصندوق قبل الساعة 
المبلػ بعد الوقت المحدد أعاله فسٌتم معاملته على أنه طلب . وفً حال تسلم الطلب أوالمملكة العربٌة السعودٌة

 لٌوم التعامل التالً.
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 جراءات االشتراك واالسترداد:إط( 

ستلمة قبل الموعد النهابً فً كل ٌوم تعامل، ٌتم تنفٌذ جمٌع طلبات االشتراك واالسترداد المكتملة والم
المعتمد عندبذ وهو سعر الوحدة المعلن فً الٌوم التالً لٌوم الفقرة السابقة، على أساس السعر الموضح فً

صندوق التعامل المعنً. أما فً حال استالم الطلبات بعد الموعد النهابً فسٌتم تنفٌذها بناء على سعر وحدات ال
 فً ٌوم التعامل الذي ٌلٌه.

 ت االشتراك واالسترداد:تعلٌما 
 على المستثمر الذي ٌرؼب باالشتراك أن ٌفتح حسابا لدى مدٌر الصندوق. .1
على المشتركٌن الذٌن ٌرؼبون فً شراء وحدات فً الصندوق تعببة وتسلٌم نموذج طلب االشتراك،  .2

االشتراك لدى ٌداع مبلػ إلى والتوقٌع على الشروط واألحكام وتسلٌمها إلى مدٌر الصندوق باإلضافة إ
 البنك المعتمد )موضح أدناه(:

 ادفع ألمر: شركة بلوم لالستثمار السعودٌة )صندوق بلوم السعودي( . أ
 البنك: . ب
 الحساب: . ت
 :IBAN . ث
 المرجع: . ج

لى اللاير السعودي، وٌتم تنفٌذ إودي فسٌتم تحوٌل المبلػ المستلم إذا تم االشتراك بعملة ؼٌر اللاير السع .3
 لى اللاير السعودي. إس صافً قٌمة المبلػ بعد التحوٌل قٌمة االشتراك على أسا

اك على صافً قٌمة عدد من الوحدات فً ٌوم التعامل وتحسب بقسمة قٌمة االشترٌخصص للمستثمر .4
 فور تخصٌص الوحدات. معنً، وٌبدأ االستثمارؼالق ٌوم التعامل الإالوحدة كما فً 

ثمارٌة، بل ٌتم قٌد جمٌع الوحدات االستثمارٌة ال ٌحصل المستثمر على شهادة ملكٌة للوحدات االست .5
لكترونٌة، إبصٌؽة رقمٌة أو خطٌة أو بوسٌلة  الصندوق،سجل الوحدات الذي ٌحتفظ به مدٌر فً
 شعارا ٌبٌن تفاصٌل الوحدات التً اشتراها المستثمر.إستلم كل مستثمر من مدٌر الصندوق وٌ

داد نها وذلك من خالل تعببة وتقدٌم طلب استرٌمكن للمستثمر طلب استرداد جمٌع وحداته أو جزء م .6
ٌوم عمل عبر الفاكس أو البرٌد موقع من قبل المستثمرإلى مدٌر الصندوق خالل أي  وحدات

 لكترونً على أن ٌتم تسلٌم النسخة األصلٌة قبل ٌوم التعامل.اإل
ستردة بصافً ٌحسب المبلػ الذي ٌستلمه المستثمر نتٌجة طلبه لالسترداد بضرب عدد الوحدات الم .7

 قٌمة األصول للوحدة فً ٌوم التعامل الذي ٌتم فٌه تنفٌذ طلب االسترداد.
مكان تقدٌم الطلبات: تسلم كافة طلبات االسترداد واالشتراك فً مكتب مدٌر الصندوق. عنوان المكتب  .8

، الرٌاض 8151، طرٌق الملك فهد، ص.ب 3الربٌسً لمدٌر الصندوق: بناٌة األولى طابق 
-4949551، فاكس رقم 966-11-4949555لمملكة العربٌة السعودٌة هاتؾ رقم ، ا11482

11-966. 

 ي( الحد األدنى لالشتراك:
 لاير سعودي. 100000حدد مدٌر الصندوق الحد األدنى لالشتراك وهو  
 لاير سعودي. 100000حدد مدٌر الصندوق الحد األدنى للملكٌة وهو  

 مدٌر الصندوق جمعه:دنى للمبلغ الذي ٌنوي ك( الحد األ
 لم ٌكن هناك حد أدنى ٌنوي مدٌر الصندوق جمعه فً فترة الطرح األولً. 

 مالٌٌن لاير سعودي: 10جراءات التصحٌحٌة الالزمة لضمان استٌفاء متطلب ل( اإل
لق ٌتبع مدٌر الصندوق المتطلبات الواردة فً البحة صنادٌق االستثمار والتعامٌم الصادرة من الهٌبة فٌما ٌتع

بالحد األدنى المتطلب استٌفاإه من صافً قٌمة أصول الصندوق، وفً حال قل صافً قٌمة أصول الصندوق 

 الصندوق باتخاذ اإلجراءات التالٌة :( مالٌٌن رٌـال سعودي سٌقوم مدٌر10عن عشرة )

 إبالغ مجلس إدارة الصندوق بهذا الحدث،  .1

 دة ستة أشهر، متابعة أداء الصندوق ومستوى أصوله بشكل متواصل لم .2

ر الصندوق بإنهاء الصندوق وفقا فً حال انقضت فترة الستة أشهر دون التصحٌح، سٌقوم مدٌ .3

 )و( من الفقرة الرابعة من مذكرة المعلومات.هاء المذكورة فً الفقرة الفرعٌة نجراءات اإلإل

  

م، تم إعفاء 2018 نوفمبر 14هـ، الموافق 1440 ربٌع األول 6بؤنه حسب تعمٌم الهٌبة الصادر فً  علما   

 م.2020دٌسمبر  31مدراء الصنادٌق من هذا المتطلب حتى تارٌخ 
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 سٌاسة التوزٌع: (10

 لن ٌقوم الصندوق بتوزٌع أرباح بل سٌتم اعادة استثمارها فً الصندوق. ( أ
 ال ٌنطبق. التارٌخ التقرٌبً لالستحقاق والتوزٌع: ( ب

 ال ٌنطبق. دفع التوزٌعات: كٌفٌة  ج(
 
 

 لى مالكً الوحدات:إتقدٌم التقارٌر  (11
 ٌجب على مدٌر الصندوق إعداد التقارٌر السنوٌة بما فً ذلك القوابم المالٌة السنوٌة المراجعة والتقارٌرالسنوٌة   أ(

 ( من البحة صنادٌق االستثمار.5الموجزة والتقارٌراألولٌة وفقاً لمتطلبات الملحق رقم )

 الصندوق: ٌجب على مدٌر ب(

  وذلك فً المكتب ( ٌوماً من نهاٌة فترة التقرٌر70)تتجاوزالسنوٌة للجمهورخالل مدة ال  إتاحة التقارٌر

 لكترونً لمدٌر الصندوق والموقع اإللكترونً للسوق. اإل الربٌسً للمدٌر وفً الموقع

  المكتب الربٌسً من نهاٌة فترة التقرٌر وذلك ف ٌوماً ( 35التقارٌراألولٌة وإتاحتها للجمهورخالل )إعداد ً

 لكترونً لمدٌر الصندوق والموقع اإللكترونً للسوق.اإل للمدٌر وفً الموقع

ذلك القوابم المالٌة السنوٌة المراجعة الخاصة بالصندوق لمالكً السنوٌة للصندوق بما فً تتاح القوابم المالٌة  ج(
 :الصندوقلمدٌرابل على الموقع اإللكترونً الوحدات وللمستثمرٌن المحتملٌن بدون مق

www.Blom.sa   اإللكترونً للسوق: والموقعwww.tadawul.com.sa  
 

 
 سجل مالكً الوحدات: (12

  السعودٌةٌحتفظ مدٌر الصندوق بسجل لصفقات كل مالكً الوحدات وسٌتم حفظ السجل فً المملكة العربٌة. 

 ٌعد سجل مالكً الوحدات دلٌالً قاطعاً على ملكٌة الوحدات المثبتة فٌه. 

 :على مدٌر الصندوق حفظ المعلومات اآلتٌة فً سجل مالكً الوحدات كحد أدنى 

 .اسم مالك الوحدات وعنوانه 

 بحسب الحال، أو  رقم الهوٌة الوطنٌة لمالك الوحدات أو رقم إقامته أو رقم جواز سفره أو رقم السجل التجاري

 أي وسٌلة تعرٌؾ أخرى.

 .جنسٌة مالك الوحدات 

 .تارٌخ تسجٌل مالك الوحدات فً السجل 

 .بٌانات جمٌع الصفقات المتعلقة بالوحدات التً أجراها كل مالك وحدات 

 .الرصٌد الحالً لعدد الوحدات )بما فً ذلك أجزاء الوحدات( المملوكة لكل مالك وحدات 

 دات المملوكة لكل مالك وحدات.حق على الوحأي قٌد أو 

 ٌُقدم مدٌرٌجب إتاحة سجل مالكً الوحدات لمعاٌنة الهٌبة عن ندوق ملخصاً لسجل الصد طلبها ذلك، وٌجب أن 

ٌُظهر ذلك الملخص جمٌع المعلومات المرتبطة  لى أي مالك للوحدات مجاناإمالكً الوحدات  عند الطلب )على أن 

 بمالك الوحدات المعنً فقط(.

  على مدٌر الصندوق تحدٌث سجل مالكً الوحدات فوراً بحٌث ٌعكس التؽٌٌرات فً المعلومات المشار إلٌها ٌجب

 .انفاً 

 

 اجتماع مالكً الوحدات: (13

 لى عقد اجتماع لمالكً الوحدات:إالظروف التً ٌدعى فٌها   ( أ

 .ٌجوز لمدٌر الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكً الوحدات بمبادرة منه 

  ( أٌام من تسلم طلب كتابً من أمٌن 10الصندوق الدعوة الجتماع مالكً الوحدات خالل )ٌجب على مدٌر

 الحفظ.

   ( أٌام من تسلم طلب كتابً من ما10ٌجب على مدٌر الصندوق الدعوة الجتماع مالكً الوحدات خالل )لكا 

 ة وحدات الصندوق.٪ على األقل من قٌم25منفردٌن  الوحدات الذٌن ٌملكون مجتمعٌن أوأو أكثر من مالكً 

 

 

 

 

 جراءات الدعوة:إ ( ب

http://www.blom.sa/
http://www.blom.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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تكون الدعوة الجتماع مالكً الوحدات باإلعالن عن ذلك فً الموقع اإللكترونً لمدٌر الصندوق والموقع   .1

 اإللكترونً للسوق، وبإرسال إشعار كتابً إلى جمٌع مالكً الوحدات وأمٌن الحفظ.

 .قبل عشرة أٌام على األقل من االجتماع 

  ( ٌوما قبل االجتماع.21عن )وبمدة ال تزٌد 

وٌجب أن ٌحدد اإلعالن واإلشعار تارٌخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة، وٌجب على مدٌر  

الصندوق فً حال أرسل إشعاراً إلى مالكً الوحدات بعقد أي اجتماع لمالكً الوحدات إرسال نسخة منه 

 إلى الهٌبة.

٪ 25اً إال إذا حضره عدد من مالكً الوحدات ٌملكون مجتمعٌن ال ٌكون اجتماع مالكً الوحدات صحٌح .2

 على األقل من قٌمة وحدات الصندوق.

ٌُستوؾ النصاب، فٌجب على مدٌر الصندوق الدعوة الجتماع ثان باإلعالن عن ذلك فً موقعه  .3 إذا لم 

وأمٌن الحفظ قبل اإللكترونً والموقع اإللكترونً للسوق وبإرسال إشعار كتابً إلى جمٌع مالكً الوحدات 

ٌُعّد االجتماع الثانً صحٌحاً أٌا كانت نسبة الوحدات 5موعد االجتماع الثانً بمدة ال تقل عن ) ( أٌام. و

 الممثلة فً االجتماع.

 ج( طرٌقة التصوٌت: 
 . ٌجوز لكل مالك وحدات تعٌٌن وكٌل لتمثٌله فً اجتماع مالكً الوحدات.1

واحد فً اجتماع مالكً الوحدات عن كل وحدة ٌمتلكها وقت  لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت . ٌجوز2

 االجتماع.

. ٌجوزعقد اجتماعات مالكً الوحدات واالشتراك فً مداوالتها والتصوٌت على قراراتها بواسطة وسابل 3

 التقنٌة الحدٌثة وفقاً للضوابط التً تضعها الهٌبة.

 

 حقوق مالكً الوحدات:  (14

مالكً وحدات محتملٌن ومدٌر الصندوق على شروط وأحكام الصندوق ذي ٌإسس الصندوق العام بتوقٌع أول  ( أ
( من البحة صنادٌق االستثمار الصادرة 1العالقة والتً ٌجب أن تتضمن المعلومات المطلوبة فً الملحق رقم )

 عن هٌبة السوق المالٌة وكذلك األحكام ذات العالقة فٌها.
حتمل ومدٌر الصندوق بتوقٌعهما على شروط وأحكام الصندوق ذي تنشؤ العالقة التعاقدٌة بٌن مالك الوحدات الم ( ب

 العالقة.
ٌعد مالك الوحدات الذي وقع على شروط وأحكام الصندوق ذي العالقة عمٌال فردا لدى مدٌر الصندوق بموجب  ( ت

 البحة األشخاص المرخص لهم.
شتراك فً ٌوم التعامل التالً تكون الوحدات المشترك فٌها ملكا لمالك الوحدات المحتمل عند تنفٌذ طلب اال ( ث

 للموعد النهابً لتقدٌم طلبات االشتراك واالسترداد.
حق  -على سبٌل المثال ال الحصر -ٌحق لمالك الوحدات ممارسة جمٌع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما فً ذلك  ( ج

 التصوٌت فً اجتماعات مالكً الوحدات.
 

 مسؤولٌة مالكً الوحدات: (15

فٌما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره فً الصندوق أو جزء منه، ال ٌكون مالك ٌفٌد مدٌر الصندوق بؤنه 
 الوحدات مسإوال عن دٌون والتزامات الصندوق. 

 
 خصائص الوحدات: (16

 سٌتم اصدار فبة واحدة من الوحدات المتطابقة من جمٌع النواحً. ( أ
طلب االشتراك فً ٌوم التعامل التالً تكون الوحدات المشترك فٌها ملكا لمالك الوحدات المحتمل عند تنفٌذ  ( ب

 للموعد النهابً لتقدٌم طلبات االشتراك واالسترداد.
حق  -على سبٌل المثال ال الحصر -ٌحق لمالك الوحدات ممارسة جمٌع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما فً ذلك  ( ت

 التصوٌت فً اجتماعات مالكً الوحدات.
ن مدٌر الصندوق وكل مستثمر، وتكون الوحدات قابلة لالسترداد سٌتم إصدار الوحدات بموجب اتفاق تعاقدي بٌ ( ث

 وفق شروط وأحكام الصندوق. 

فٌما عدا خسارته الستثماره فً الصندوق أو جزء منه، ال ٌكون مالك الوحدات مسإوال عن دٌون والتزامات  ( ج
 الصندوق.

 

 

 

 التغٌرات فً شروط وأحكام الصندوق: (17



 
 

11 
 تؤشٌر العمٌل:.........

 أ( األحكام المنظمة:

 ٌجب على مدٌر الصندوق الحصول على موافقة مالكً الوحدات فً الصندوق على التؽٌٌر األساسً المقترح  .1

 من خالل قرار صندوق عادي.

 ٌجب على مدٌر الصندوق بعد الحصول على موافقة مالكً الوحدات، الحصول على موافقة الهٌبة على التؽٌٌر  .2

 األساسً المقترح للصندوق.

 ؽٌري األساسً" أٌاً من الحاالت االتٌة:ٌُقصد بمصطلح "الت .3

 التؽٌٌر المهم فً أهداؾ الصندوق العام أو طبٌعته. .1

 التؽٌٌر الذي ٌكون له تؤثٌر فً وضع المخاطر للصندوق. .2

 االنسحاب الطوعً لمدٌر الصندوق من منصب مدٌر للصندوق. .3

 الصندوق.أي حاالت أخرى تقررها هٌبة السوق المالٌة من حٌن ألخر تبلػ بها مدٌر  .4

ساسٌة فً الموقع تفاصٌل التؽٌٌرات األ ٌجب على مدٌر الصندوق إشعار مالكً الوحدات واالفصاح عن .4

 أٌام من سرٌان التؽٌٌر. 10لكترونً للسوق وذلك قبل والموقع اإللكترونً لمدٌر الصندوق اإل

ً للمادة ساسٌة فً تقارٌر الصندوق التً ٌعّدها مدٌر الصتفاصٌل التؽٌٌرات األ ٌجب بٌان .5 من  (71)ندوق وفقا

 البحة صنادٌق االستثمار الصادرة عن هٌبة السوق المالٌة.

ساسً دون فرض أي رسوم استرداد )إن أداد وحداتهم قبل سرٌان أي تؽٌٌر ٌحق لمالكً وحدات الصندوق استر .6

 ُوجدت(.

ٌٌرات مهمة مقترحه. ٌجب على مدٌر الصندوق إشعار الهٌبة ومالكً الوحدات فً الصندوق كتابٌاً بؤي تؽ .7

 ( ٌوماً قبل الٌوم المحدد من قبل مدٌر الصندوق لسرٌان هذا التؽٌٌر.21عن )تقل فترة االشعار وٌجب أال

ٌُعّد تؽٌٌراً أساسٌاً وفقاً ألحكام المادة )ٌُقصد "بالتؽٌٌرالمهم" أي تؽٌٌر.8 ( من البحة صنادٌق االستثمار 56ال 

 ؤنه أن:الصادرة عن هٌبة السوق المالٌة ومن ش

 لى أن ٌعٌد مالكً الوحدات النظر فً مشاركتهم فً الصندوق.إٌإدي فً المعتاد  .1

لى مدٌر الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إٌادة المدفوعات من أصول الصندوق لى زإٌإدي  .2

 إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منهما.

د من أصول الصندوق، أو .3  ٌقدم نوعاً جدٌداً من المدفوعات تسدَّ

د من أصول الصندوق. .4  ٌزٌد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرى التً تسدَّ

 أي حاالت أخرى تقررها هٌبة السوق المالٌة من حٌن ألخر تبلػ بها مدٌر الصندوق. .5

لكترونً لمدٌر الصندوق المهمة فً الموقع اإل ٌجب عل مدٌر الصندوق االفصاح عن تفاصٌل التؽٌٌرات .9

 .أٌام من سرٌان التؽٌٌر 10ق وذلك قبل لكترونً للسووالموقع اإل

( من البحة 71الصندوق وفقاً للمادة )تقارٌر الصندوق التً ٌعّدها مدٌرٌجب بٌان تفاصٌل التؽٌٌرات المهمة فً .10

 صنادٌق االستثمار الصادرة عن هٌبة السوق المالٌة.

فرض أي رسوم استرداد )إن  ساسً دونأٌحق لمالكً وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل سرٌان أي تؽٌٌر  .11

 ُوجدت(.

ٌجب على مدٌر الصندوق إشعار الهٌبة ومالكً الوحدات كتابٌاً بؤي تؽٌٌرات واجبة االشعار فً الصندوق قبل  .12

 ( أٌام من سرٌان التؽٌٌر.8)

( أو 57ال ٌقع ضمن أحكام التؽٌٌرات المهمة بحسب المادة )أي تؽٌٌر ٌُقصد بمصطلح "التؽٌٌر واجب االشعار" .13

 ( من البحة صنادٌق االستثمار الصادرة عن هٌبة السوق المالٌة.56التؽٌٌرات األساسٌة بحسب المادة )

والموقع لكترونً لمدٌر الصندوق الموقع اإل ٌرات واجبة االشعار فًاالفصاح عن تفاصٌل التؽٌ ٌجب .14

 ( ٌوماً من سرٌان التؽٌر.21لكترونً للسوق وذلك خالل )اإل

 الصندوق وفقاً        ّدها مدٌرالتؽٌٌرات واجبة االشعار فً تقارٌر الصندوق العام التً ٌعٌجب بٌان تفاصٌل  .15
 ( من البحة صنادٌق االستثمار الصادرة عن هٌبة السوق المالٌة.71للمادة )
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 ب( اإلشعار عن التغٌٌرات:

فً الموقع  ساسٌةالتغٌٌرات األٌجب على مدٌر الصندوق إشعار مالكً الوحدات واالفصاح عن تفاصٌل  .1

 أٌام من سرٌان التؽٌٌر. 10لكترونً للسوق وذلك قبل الموقع اإللكترونً لمدٌر الصندوق واإل

فً الموقع  التغٌٌرات المهمةٌجب على مدٌر الصندوق إشعار مالكً الوحدات واالفصاح عن تفاصٌل  .2

 أٌام من سرٌان التؽٌٌر. 10قبل لكترونً للسوق وذلك والموقع اإللكترونً لمدٌر الصندوق اإل

ٌجب على مدٌر الصندوق إشعار الهٌبة وأمٌن الحفظ ومالكً الوحدات كتابٌاً بؤي تؽٌٌرات واجبة اإلشعار فً 

 ( أٌام من سرٌان التؽٌٌر.8الصندوق العام الذي ٌدٌره قبل )

 

 انهاء الصندوق:  (18

( من البحة صنادٌق االستثمار "إنهاء الصندوق العام" 37)ٌجوز لمدٌر الصندوق انهاء الصندوق بناء على المادة  .1
 دون تحمل ؼرامة تجاه أي طرؾ معنً فً الحاالت التالٌة:

 الهٌبة ومالكً الوحدات كتابٌا برؼبته فً ذلك قبل رالصندوق فً إنهاء الصندوق، فٌجب علٌه إشعاإذا رؼب مدٌر
 صندوق فٌه.( ٌوماً من التارٌخ المزمع إنهاء ال21مدة ال تقل عن )

 كما ٌجوز لمدٌر الصندوق إنهاء الصندوق إذا: .2

 .تم إلؽاء ترخٌص الصندوق أو لم ٌعد معتمدا رسمٌا من الهٌبة 

 ألي  أي قانون ٌصبح الصندوق بموجبه ؼٌر قانونً، أو ٌصبح االستمرار فٌه ؼٌر عملً أو ؼٌر مستحسنصدر
 حسب الرأي المعقول لمدٌر الصندوق.سبب آخر

 مدٌر الصندوق البدء فً إجراءات تصفٌة الصندوق العام فور انتهابه. ٌجب على .3
ٌجب على مدٌر الصندوق اإلعالن على موقعه اإللكترونً والموقع اإللكترونً للسوق عن إنتهاء مدة الصندوق العام  .4

 ومدة تصفٌته.

 

 مدٌر الصندوق: (19

 األدوار والمسؤولٌات والواجبات الرئٌسٌة لمدٌر الصندوق:  ( أ

على مدٌر الصندوق أن ٌعمل لمصلحة مالكً الوحدات بموجب أحكام البحة صنادٌق االستثماروالبحة  ٌجب .1

 األشخاص المرخص لهم وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

ٌقع على عاتق مدٌر الصندوق االلتزام بجمٌع المبادئ والواجبات التً نصت علٌها البحة األشخاص المرخص لهم  .2

 واجب األمانة تجاه مالكً الوحدات، والذي ٌتضمن العمل بما ٌحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول.بما فً ذلك 

 ٌكون مدٌر الصندوق مسإوالً عن القٌام باآلتً:  .3

 .إدارة الصندوق 

 .عملٌات الصندوق بما فً ذلك الخدمات اإلدارٌة للصندوق 

 

قام مدٌر الصندوق بتكلٌؾ شركة إتش أس بً سً هذه المهام قد ُكلؾ بها طرؾ ثالث من جانب مدٌر الصندوق: 

العربٌة السعودٌة المحدودة )وهً شركة مساهمة مرخصة من مجلس الهٌبة وخاضعة لتنظٌمها بموجب ترخٌص رقم 

 بمهام المدٌر اإلداري للصندوق. 37-05008

ة المحدودة، كمدٌر إداري م )"اتفاقٌة إدارة"( تم تعٌٌن إتش إس بً سً السعودٌة العرب25/09/2010ٌوفقا التفاق 

 للصندوق.

عن المسابل  -جملة من األمور وباإلضافة إلى - ت اإلشراؾ العام لمجلس اإلدارةتح -المدٌر اإلداري مسإول 

اإلدارٌة للصندوق، ومسك حسابات الصندوق، وإجراءات اشتراك واسترداد وحدات الصندوق وحساب وتقٌٌم أسعار 

 ق.األصول الصافٌة لوحدات الصندو

 طرح وحدات الصندوق.  .4

 التؤكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحٌحة وؼٌر مضللة.  .5

  حق مدٌر الصندوق بتعٌٌن مدٌر صندوق من الباطن:  ( ب

الباطن ألي صندوق استثمار ٌجوز لمدٌر الصندوق تكلٌؾ طرؾ ثالث أو أكثر أو أي من تابعٌه بالعمل مدٌراً للصندوق من 

 ٌدٌره مدٌر الصندوق. وٌدفع مدٌر الصندوق أتعاب ومصارٌؾ أي مدٌر للصندوق من الباطن من موارده الخاصة.
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 عزل مدٌر الصندوق أو استبداله:   ( ح

تدبٌر آخر تراه للهٌبة عزل مدٌر الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعٌٌن مدٌر صندوق بدٌل للصندوق أو اتخاذ أي  .1

 مناسباً، وذلك فً حال وقوع أي من الحاالت اآلتٌة:

 .توقؾ مدٌر الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهٌبة بذلك بموجب البحة األشخاص المرخص لهم 

 .إلؽاء ترخٌص مدٌر الصندوق فً ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعلٌقه من قبل الهٌبة 

 ٌبة من مدٌر الصندوق إللؽاء ترخٌصه فً ممارسة نشاط اإلدارة.تقدٌم طلب إلى اله 

  بالتزام النظام أو لوابحه التنفٌذٌة. -بشكل تراه الهٌبة جوهرٌا  -إذا رأت الهٌبة أن مدٌر الصندوق قد أخل 

 آخر  وفاة مدٌر المحفظة االستثمارٌة الذي ٌدٌر أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص

مسجل لدى مدٌر الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصنادٌق التً ٌدٌرها مدٌر 

 المحفظة.

 

 أمٌن الحفظ:  (20

 أ( مهام أمٌن الحفظ وواجباته ومسؤولٌاته: 

  بشكل مباشر أم كلؾ ٌُعّد أمٌن الحفظ مسإوالً عن التزاماته وفقا ألحكام البحة صنادٌق االستثمار، سواء أدى مسإولٌاته

ٌُع ّد أمٌن الحفظ مسإوالً تجاه بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام البحة صنادٌق االستثمار أو البحة األشخاص المرخص لهم. و

 الصندوق الناجمة بسبب احتٌال أو إهمال أو سوء تصرفه أو تقصٌره المتعمد.مدٌرالصندوق ومالكً الوحدات عن خسابر

  م )"اتفاقٌة الحفظ"( قد تم تعٌٌن إتش إس بً سً السعودٌة العربٌة المحدودة بصفتها أمٌن 25/09/2010وفقا لالتفاقٌة

الحفظ لبعض األصول التابعة للصندوق كما سٌتم تسلٌمها إلى أمٌن الحفظ وسٌتم قبولها من أمٌن الحفظ تحت سٌطرته 

ولها من أمٌن الحفظ من لى وقبإمكن تسلٌمها ً لتلك األصول كما ٌسٌعمل أمٌن الحفظ كوصً وراع .وفقا التفاقٌة الحفظ

ن لم ٌتم بشكل إمسإولٌة ألي أصول أخرى من صندوق لن ٌكون أمٌن الحفظ بمثابة الوصً ولن ٌتحمل أي وقت آلخر.

 .لى وقبولها من أمٌن الحفظ لتكون تحت سٌطرتهإرسمً تسلٌمها 

 حق أمٌن الحفظ بتعٌٌن أمٌن حفظ من الباطن:  ( ب

لتفوٌض أي من واجباته بموجب اتفاقٌة الحفظ ألمناء حفظ من الباطن أو وكالء أو مندوبٌن أمٌن الحفظ مخول 

علٌها فً اتفاقٌة الحفظ، التً ال تشمل نظام المقاصة أو التسوٌة، التً اختارها  "مراسلون"(، وفقا للشروط المنصوص)

 أمٌن الحفظ.

 ج( عزل أمٌن الحفظ واستبداله:        

 عزل أمٌن الحفظ واستبداله: صالحٌة الهٌئة فً .1

  الصندوق أو اتخاذ أي تدبٌر تراه مناسبا فً حال وقوع أي من الحاالت اآلتٌة:ة عزل أمٌن الحفظ المعٌن من مدٌرللهٌب 

 .توقؾ أمٌن الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهٌبة بذلك بموجب البحة األشخاص المرخص لهم 

  ًممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعلٌقه من قبل الهٌبة.إلؽاء ترخٌص أمٌن الحفظ ف 

 .تقدٌم طلب إلى الهٌبة من أمٌن الحفظ إللؽاء ترخٌصه فً ممارسة نشاط الحفظ 

 بالتزام النظام أو اللوابح التنفٌذٌة. -بشكل تراه الهٌبة جوهرٌاً  -إذا رأت الهٌبة أن أمٌن الحفظ قد أخل 

  أنها ذات أهمٌة جوهرٌة. -أسس معقولة بناًء عل -أي حالة أخرى ترى الهٌبة 

 استقالة أو عزل أمٌن الحفظ من قبل مدٌر الصندوق:.2

  ٌجوز لمدٌر الصندوق عزل أمٌن الحفظ المعٌن من قبله بموجب إشعار كتابً إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمٌن

 بذلك فوراً وبشكل كتابً.الهٌبة ومالكً الوحدات لوحدات، وعلى مدٌر الصندوق إشعارالحفظ فً مصلحة مالكً ا

 ( ٌوما من تسلم أمٌن الحفظ اإلشعار الكتابً. 30ٌجب على مدٌر الصندوق إذا عزل أمٌن الحفظ تعٌٌن بدٌل له خالل )

مسإولٌات إلى أمٌن وٌجب على أمٌن الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل مع مدٌر الصندوق لتسهٌل النقل السلس لل

الحفظ المعزول أن ٌنقل، حٌثما كان ذلك ضرورٌاً ومناسباً، إلى أمٌن الحفظ البدٌل جمٌع  وٌجب على أمٌنالحفظ البدٌل.

 العقود المرتبطة بالصندوق.

  ٌجب على مدٌر الصندوق اإلفصاح فوراً على موقعه اإللكترونً عن قٌامه بتعٌٌن أمٌن حفظ بدٌل، وٌجب على مدٌر

 ً للسوق عن قٌامه بتعٌٌن أمٌن حفظ بدٌل للصندوق.الصندوق العام كذلك اإلفصاح فً الموقع اإللكترون

  ٌوماً. 90ٌجوز إنهاء تعٌٌن أمٌن الحفظ بدون سبب بموجب إخطار ال ٌقل عن 

  نهاء مهامه كؤمٌن حفظ للصندوق وفقا ألحكام اإلنهاء المنصوص علٌها فً اتفاقٌة الحفظ.إٌجوز ألمٌن الحفظ 
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 المحاسب القانونً: (21

 القانونً:اسم المحاسب  ( أ

 إٌرنست أند ٌونػ 

 األدوار األساسٌة ومسؤولٌات المحاسب القانونً: ( ب

ٌجب أن ُتعد القوابم المالٌة للصندوق باللؽة العربٌة وبشكل نصؾ سنوي على األقل وتفحص وفقاً لمعاٌٌر  .1

أخر، وفً حال المحاسبة الصادرة عن الهٌبة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌن، وٌجوز إعداد نسخ إضافٌة بلؽات 

 وجود أي تعارض بٌن تلك النسخ، ٌإخذ بالنص العربً.

ٌجب مراجعة القوابم المالٌة السنوٌة للصندوق وفقاً لمعاٌٌر المحاسبة الصادرة عن الهٌبة السعودٌة للمحاسبٌن  .2

 القانونٌن.

ب فً هذه الحالة ( أشهر قبل نهاٌة سنته المالٌة، فٌج9إذا مضى على تؤسٌس الصندوق العام مدة تزٌد على ) .3

 القٌام بعملٌة المراجعة بنهاٌة العام األول.

( أشهر أو أقل قبل نهاٌة سنته المالٌة، فٌجوز فً هذه الحالة القٌام 9إذا مضى على تؤسٌس الصندوق العام مدة ) .4

 .بعملٌة المراجعة فً نهاٌة السنة المالٌة التً تلٌها

 نً لصندوق االستثمار:ج(  األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانو

 ٌجب الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على تعٌٌن أي محاسب قانونً أو تؽٌٌره. .1

ٌجب على مجلس إدارة الصندوق أن ٌرفض تعٌٌن المحاسب القانونً أو أن ٌوجه مدٌر الصندوق بتؽٌٌر  .2

 المحاسب القانونً المعٌن، فً أي من الحاالت االتٌة:

 ومهمة حول سوء السلوك المهنً للمحاسب القانونً تتعلق بتؤدٌة مهامه. وجود ادعاءات قابمة 

 .ًإذا لم ٌعد المحاسب القانونً للصندوق العام مستقال 

  إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن المحاسب القانونً ال ٌملك المإهالت والخبرات الكافٌة لتؤدٌة مهام

 المراجعة بشكل ُمرض.

 ٌَّن فٌما ٌتعلق بالصندوق العام.إذا طلبت الهٌبة وفقاً لتقد  ٌرها المحض تؽٌٌر المحاسب القانونً المع

 

 أصول الصندوق:  (22

ٌَن مدٌر الصندوق شركة إتش أس بً سً العربٌة السعودٌة المحدودة لتتولى حفظ أصول الصندوق بموجب عقد   ( أ قد ع

 مكتوب.

 فصل أصول الصندوق: ( ب

وحماٌتها لصالح مالكً الوحدات، وهو مسإول كذلك عن اتخاذ  ٌُعدُّ أمٌن الحفظ مسإوالً عن حفظ أصول الصندوق .1

 القابلة للتطبٌق فٌما ٌتعلق بحفظ أصول الصندوق. جمٌع اإلجراءات اإلدارٌة الالزمة تبعاً للقوانٌن واألنظمة

أمٌن الحفظ فتح حساب منفصل لدى بنك محلً باسمه لكل صندوق  ىبطلب رسمً من مدٌر الصندوق ٌجب عل .2

 مل أمٌن حفظ له، وٌكون الحساب لصالح صندوق االستثمار ذي العالقة.ٌع استثمار

ٌجب على أمٌن الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري فً سجالته عن أصوله وعن أصول عمالبه اآلخرٌن،  .3

د تلك األصول بشكل مستقل من خالل تسجٌل األوراق المالٌة واألصول األخرى لكل صندوق  وٌجب أن تحدَّ

م أمٌن الحفظ لصالح ذلك الصندوق. وٌجب أن ٌحتفظ بجمٌع السجالت الضرورٌة وؼٌرها من استثمار باس

 المستندات التً تإٌد تؤدٌة التزاماته التعاقدٌة.

ٌجب على أمٌن الحفظ إٌداع جمٌع المبالػ النقدٌة العابدة للصندوق فً الحساب المشار إلٌه، وٌجب علٌه أن ٌخصم  .4

خدمة لتموٌل االستثمارات ومصارٌؾ إدارة الصندوق وعملٌاته وفقاً ألحكام البحة من ذلك الحساب المبالػ المست

صنادٌق االستثمار والنسخة المحدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات التً تلقاها من مدٌر 

ٌّن بموجبه أمٌن حفظ من قبل مدٌر الصندوق.  الصندوق، والعقد الذي ُع

بشكل جماعً لمالكً الوحدات ملكٌة مشاعة. وال ٌجوز أن ٌكون لمدٌر الصندوق أو مدٌر  ن أصول الصندوق مملوكةا ج(

الصندوق من الباطن أو أمٌن الحفظ أو أمٌن الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أّي مصلحة فً أصول 

صندوق من الباطن أو أمٌن الحفظ الصندوق أو مطالبة فٌما ٌتعلق بتلك األصول، إال إذا كان مدٌر الصندوق أو مدٌر ال

أو أمٌن الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكاً لوحدات الصندوق، وذلك فً حدود ملكٌته، أو كان 

مسموحاً بهذه المطالبات بموجب أحكام البحة صنادٌق االستثمار وأُفصح عنها فً هذه الشروط واألحكام أو مذكرة 

 المعلومات.
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 الوحدات: اقرار مالك (23

ٌقر المشترك باالطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الربٌسٌة الخاصة بالصندوق، 

 وكذلك ٌقر بموافقته على خصابص الوحدات التً اشترك فٌها.

 

 

 

 

 التوقٌع : .........................
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      مذكرة المعلومات

 صندوق بلوم السعودي

" Blom Saudi Arabia Fund " 

 

 

 صندوق بلوم السعودي وهو صندوق استثماري مفتوح ، ؼٌر محدد األجل ومطروح طرحا عاما.: أ( اسم صندوق االستثمار

 

 شركة بلوم لالستثمار السعودٌة : ب( اسم مدٌر الصندوق

 

 السعودٌةشركة إتش أس بً سً العربٌة  : ج( اسم أمٌن الحفظ

 

 م. 2018/ 03/ 27هـ الموافق10/07/1439تم إصدار مذكرة المعلومات فً  د(

 

 والمعتمدة من هٌبة السوق المالٌةٌقر مدٌر الصندوق وٌإكد أن مذكرة المعلومات مطابقة ألحكام البحة صنادٌق االستثمار المحدثة  ه(

 ذات العالقة بصندوق االستثمار.وأنها تحتوي على افصاح كامل وصحٌح بجمٌع الحقابق الجوهرٌة 

 

ننصح المستثمرٌن بقراءة محتوٌات مذكرة المعلومات وفهمها. وفً حال تعذر فهم محتوٌات مذكرة المعلومات، ننصح باألخذ  و(

 بمشورة مستشار مهنً.

 إشعار هام                                                   

 

مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة علٌها. وٌتحمل مدٌر الصندوق وأعضاء مجلس إدارة  روجعت مذكرة المعلومات من قبل أ(

الصندوق مجتمعٌن ومنفردٌن كامل المسإولٌة عن دقة واكتمال المعلومات الواردة فً مذكرة المعلومات. كما ٌقر وٌإكد أعضاء 

فً مذكرة المعلومات، كما ٌقرون وٌإكدون على أن مجلس إدارة الصندوق ومدٌر الصندوق بصحة واكتمال المعلومات الواردة 

 المعلومات والبٌانات الواردة فً مذكرة المعلومات ؼٌر مضللة.

 

وافقت هٌبة السوق المالٌة على تؤسٌس صندوق االستثمار وطرح وحداته. ال تتحمل الهٌبة أّي مسإولٌة عن محتوٌات مذكرة  ب(

ها أو اكتمالها، وتخلً نفسها صراحة من أي مسإولٌة مهما كانت، ومن أّي خسارة المعلومات، وال تعطً أّي تؤكٌد ٌتعلق بدقت

تنت  عما ورد فً مذكرة المعلومات أو عن االعتماد على أّي جزء منها. وال تعطً هٌبة السوق المالٌة أّي توصٌة بشؤن جدوى 

ها باالستثمار فٌه أو تؤكٌد صحة المعلومات االستثمار فً الصندوق من عدمه وال تعنً موافقتها على تؤسٌس الصندوق توصٌت

 االستثمار فً الصندوق ٌعود للمستثمر أو من ٌمثله.رة المعلومات، وتإكد على أن قرارالواردة فً الشروط واألحكام ومذك

 

 الصندوق ؼٌر متوافق مع المعاٌٌر الشرعٌة. ج(
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 المصطلحات:

 
ٌعنً شركة بلوم لالستثمار السعودٌة، وهً شركة مساهمة مقفلة مرخصة من هٌبة السوق المالٌة وخاضعة لتنظٌمها  مدٌر الصندوق:

 08094-37بموجب ترخٌص رقم 
 

مزود خدمة الحفظ و المدٌر االداري للصندوق وهً شركة مساهمة مرخصة من مجلس الهٌبة وخاضعة لتنظٌمها  HSBC : شركة
 05008-37بموجب ترخٌص رقم 

 
تحت  -شخص مرخص له بموجب البحة األشخاص المرخص لهم الصادرة عن هٌبة السوق المالٌة ومسإول  المدٌر االداري:

عن المسابل اإلدارٌة للصندوق، ومسك حسابات الصندوق، وإجراءات إشتراك وإسترداد وحدات  -اإلشراؾ العام لمجلس اإلدارة 
 ة لوحدات الصندوقالصندوق وحساب وتقٌٌم أسعاراألصول الصافٌ

 
شخص مرخص له بموجب البحة األشخاص المرخص لهم الصادرة عن هٌبة السوق المالٌة للقٌام بمهام أمٌن الحفظ  أمٌن الحفظ:

 ، المملكة العربٌة السعودٌة11413الرٌاض  9084وهو: شركة إتش أس بً سً العربٌة السعودٌة المحدودة، ص.ب 
 

 ، المملكة العربٌة السعودٌة11461، الرٌاض 2732ٌونػ، برج الفٌصلٌة، طرٌق الملك فهد، ص.ب إٌرنست آند  مراجع الحسابات:
 

المصدر هو جهة قانونٌة )كالحكومة، مإسسات، أمناء استثمار وؼٌرهم( مسإولة عن تطوٌر، وتسجٌل وبٌع األوراق المالٌة  مصِدر:
 للعموم بهدؾ تموٌل مشارٌع

 
 دٌة هوسوق األسهم السعو مؤشرتداول:

 
 هو كل ٌوم ٌتم فٌه احتساب صافً قٌمة األصول، وهو كل ٌوم تعامل ٌوم التقوٌم:

 
وهو كل ٌوم اثنٌن وأربعاء ٌكون ٌوم عمل، وهو الٌوم الذي ٌتم فٌه تنفٌذ االشتراك فً الوحدات وإصدارها أو  ٌوم التعامل:

الساعة  ة للطلبات المستوفٌة للشروط والتً ُتقدم فً موعٍد أقصاه استردادها وإلؽابها، واستكمال اإلجراءات ذات العالقة، وذلك بالنسب
 الثالثة مساًء )بتوقٌت الرٌاض( فً ٌوم العمل الذي ٌسبق ٌوم التعامل المعنً

 
تعنً القٌمة النقدٌة للوحدة الواحدة والمحسوبة بناء على قٌمة األصول تحت االدارة للصندوق  صافً قٌمة أصول أو سعر الوحدة:

 مخصوماً منها االلتزامات ومقسومة على عدد الوحدات القابمة
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 صندوق االستثمار: .1

  :اسم الصندوق (أ )

 صندوق بلوم السعودي 

  تارٌخ إصدارالشروط واألحكام: (ب )

م ، وتم تحدٌثها فً تارٌخ   25/04/2011 هـ الموافق1432/05/21تم إصدار نشرة الشروط واألحكام فً تارٌخ 

 م. 15/06/2020الموافق،هـ 23/10/1441

 :تارٌخ موافقة الهٌئة على تأسٌس الصندوق وطرح وحداته (ج )

هـ الموافق 1432/05/21وافقت هٌبة السوق المالٌة على تؤسٌس الصندوق وطرح وحداته فً تارٌخ 

 م  25/04/2011

 مدة الصندوق:  (د )

 استثماري مفتوح )ؼٌرمحدد األجل(.صندوق 

 عملة الصندوق: (ه )

عملة الصندوق هً اللاير السعودي وفً حال استالم طلبات اشتراك بعملة أخرى سٌتم تحوٌلها إلى اللاير السعودي 

 حسب السعر السابد فً السوق.

 

 ه:سٌاسات االستثمار وممارسات .2

 األهداف االستثمارٌة للصندوق: (أ )

 ٌق نمو فً رأس المال طوٌل األجل.ٌهدؾ الصندوق إلى تحق

 نوع األوراق المالٌة التً سوف ٌستثمر الصندوق فٌها بشكل أساسً:  (ب )

سٌستثمرالصندوق فً أوراق مالٌة متداولة مدرجة فً مإشرتداول إما بصورة مباشرة، أو من خالل صنادٌق أخرى 

استثمارجماعٌة جرى تؤسٌسها وفقا للقوانٌن وأنظمة المملكة العربٌة السعودٌة، هذا وسٌستثمرالصندوق فً أو برام  

أدوات الدخل الثابت قصٌرة األجل وصنادٌق أسواق المال إضافة إلى النقد وما ٌعادل النقد مثل حسابات الودابع ألجل 

 المخاطر وإدارة السٌولة. خفٌؾ منوالودابع عند الطلب، وذلك فً ظل سعً الصندوق للت

 سٌاسة لتركٌز االستثمار: (ج )

 إشر تداول.ستتركز استثمارات الصندوق بشكل ربٌسً فً أوراق مالٌة متداولة على م

 أسواق األوراق المالٌة التً ٌحتمل أن ٌشتري وٌبٌع الصندوق فٌها استثماراته: (د )

مإشر تداول، أو فً وحدات صنادٌق أخرى أو  سٌقوم مدٌر الصندوق بشراء وبٌع أوراق مالٌة متداولة ومدرجة فً

 أنظمة المملكة العربٌة السعودٌة.برام  استثمار جماعٌة أخرى جرى تؤسٌسها وفقا للقوانٌن و

أنواع المعامالت واألسالٌب واألدوات التً ٌمكن لمدٌر الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ القرارات االستثمارٌة  (ه )

 لصندوق االستثمار: 

 دوق بصورة ربٌسٌة فً أوراق مالٌة متداولة مدرجة فً مإشر تداول، أو فً وحدات صنادٌق سٌستثمرالصن

ً للقوانٌن وأنظمة المملكة العربٌة السعودٌة مع تركٌز  أخرى أو برام  استثمار جماعٌة أخرى جرى تؤسٌسها وفقا

 ربٌسً على االستثمارات فً أوراق مالٌة متداولة على مإشر تداول.

 ( مركز استثماري فً معظم األحٌان. وٌمكن للصندوق االحتفاظ بعدد 40-25صندوق االحتفاظ ب )ٌعتزم مدٌر ال

 أقل أو أكثر من المراكزاالستثمارٌة حسبما تقتضٌه الظروؾ.

  ٌمكن أن ٌستثمر الصندوق فً أوراق مالٌة ٌصدرها مدٌر الصندوق أو فروعه، ٌتم انشاإها فً المملكة العربٌة

 ، شرٌطة أن تتم تلك االستثمارات وفقا لهدؾ االستثمار والقٌود على الصندوق.السعودٌة )إن وجدت(
 أنواع األوراق المالٌة التً ال ٌمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق: (و )

 ما تم ذكره فً الشروط واألحكام. لن ٌقوم مدٌر الصندوق باالستثمار فً أي أوراق مالٌة أخرى سوى 

 قٌود االستثمار: (ز )

( من البحة 41ٌفٌد مدٌر الصندوق بؤنه ملتزم خالل ادارته للصندوق بالقٌود والحدود التً تفرضها علٌه المادة )               

 صنادٌق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
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مدٌرالصندوق أو الحد الذي ٌمكن فٌه استثمار أصول الصندوق فً وحدات صندوق أو صنادٌق استثمار ٌدٌرها  (ح )

 مدٌرو صنادٌق آخرون:

من  ٪25ال ٌجوز للصندوق تملك وحدات صندوق استثمار آخر إذا تجاوز إجمالً الوحدات التً تم تملكها ما نسبته 

من صافً قٌمة أصول الصندوق الذي تم تملك  ٪20صافً قٌمة أصول الصندوق الذي قام بالتملك، أو ما نسبته 

 وحداته.

 : صالحٌات االقتراض (ط )

  من صافً قٌمة أصوله.10ال ٌجوز أن ٌتجاوز اقتراض الصندوق العام ما نسبته ٪ 

 :بالنسبة لالقتراض لتنفٌذ طلبات االسترداد 

 .على مدٌر الصندوق بذل جمٌع الجهود الالزمة لالحتفاظ بسٌولة كافٌة لتنفٌذ طلبات االسترداد 

  لتنفٌذ طلبات االسترداد ؼٌر كافٌة، فٌجوز لمدٌر إذا كانت األموال المتوافرة فً حساب الصندوق المخصص

 الصندوق أن ٌقترض لتؽطٌة تلك الطلبات.

  المنصوص علٌها أعاله.10ال ٌخضع االقتراض لتنفٌذ طلبات االسترداد لنسبة ال ٪ 

 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظٌر: (ي )

 ة أصوله.من صافً قٌم ٪ 25الحد األعلى  لتعامل الصندوق مع الطرؾ النظٌر هو 

 بٌان سٌاسة مدٌر الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق: (ك )

سٌسعى مدٌر الصندوق للتخفٌؾ من المخاطر وإدارة السٌولة من خالل تنوٌع استثماراته فً مجموعة من الشركات 

والقطاعات  المختلفة، باإلضافة إلى االستثمار بالنقد وما ٌعادل النقد. وذلك اعتمادا على فرص االستثمار وظروؾ 

من خالل االستثمار فً أدوات الدخل الثابت قصٌرة  السوق واحتٌاجات السٌولة. كما سٌسعى إلى تقلٌل المخاطر

 األجل كسندات الخزٌنة. 

 المؤشر االسترشادي: (ل )

  :المإشرTadawul All Share Index 

 .الجهة المزودة للمإشر: تداول 

  :األسس والمنهجٌة المتبعة لحساب المإشر 

طالع على المتبعة ٌرجى اإل المنهجٌة أكثر عن ولتفاصٌل ٌتم حساب المإشر بناء على طرٌقة وزن القٌمة،

  www.tadawul.com.saالموقع اإللكترونً الخاص بشركة تداول 

 استخدام عقود المشتقات:  (م )

 الٌنوي مدٌر الصندوق االستثمار بالمشتقات.

 ال ٌنطبقاعفاءات الهٌئة على قٌود االستثمار:  (ن )
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 الرئٌسة لالستثمار فً الصندوق:المخاطر .3

هناك اعتبارات معٌنة ٌنبؽً دراستها قبل االستثمار فً الصندوق إضافة إلى المخاطر التً تصاحب عادة االستثمار  (أ )

فً األوراق المالٌة. وهكذا، فإن االستثمار فً الصندوق مناسب فقط للمستثمرٌن المدركٌن للمخاطر التً ٌنطوي 

 االستثمار والقادرٌن والمستعدٌن على تحمل خطرالتعرض للخسارة من جراء االستثمار فً الصندوق.علٌها هذا 

ٌنطوي االستثمار فً الصندوق على درجة عالٌة من المخاطرة بالنظر إلى طبٌعة االستثمار واالستراتٌجٌات 

المشار إلٌها أدناه.  لمخاطرعلى سبٌل المثال ال الحصر ااصة بالصندوق. وتشمل تلك المخاطراالستثمارٌة الخ

ابدة لمالك الصندوق بؤن ال ٌشكل االستثمار فً الصندوق جزءا كبٌرا من المحفظة االستثمارٌة العوٌوصً مدٌر

من أن هذا االستثمار قد ال ٌكون مناسبا لجمٌع المستثمرٌن. وال ٌمكن إعطاء أي تؤكٌد بؤن الوحدات المعنً وٌحذر

من استثماراتهم، بل وٌمكن أن ٌخسروا استثماراتهم كلٌا أو جزبٌا. وال تمثل البٌانات  ٌحقق مالكو الوحدات أرباحاً 

بالمخاطر الواردة أدناه شرحا كامال لجمٌع المخاطر التً ٌنطوي علٌها االستثمار فً الصندوق. وباإلضافة   الخاصة

الستثمار فً الوحدات قد ٌخضع إلى ذلك، فمع تطور محفظة استثمارات الصندوق وتؽٌرها مع مرور الوقت، فإن ا

لعوامل مخاطرة أخرى و/أو مختلفة. وبناء علٌه، ٌتوجب على كل مستثمر محتمل أن ٌدرس نشرة المعلومات هذه 

بكاملها وأن ٌستشٌر مستشارٌه المهنٌٌن قبل أن ٌقرر التقدم بطلب لالشتراك فً الوحدات. بالرؼم من أن على 

 ا ال ٌقصد منه بؤن ٌكون شامالً. المخاطر هذ المستثمرٌن أن ٌدركوا بؤن استعراض

 األداء السابق للصندوق وللمؤشر:  (ب )

ٌُعّد مإشراً على أداء الصندوق والمإشر فً المستقبل. ا    ألداء السابق للصندوق وللمإشر ال 

األداء  ال ٌوجد ضمان لمالكً الوحدات أن األداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمإشر سوؾ ٌتكررأو ٌماثل (ج )

 السابق.

 بنك: أي ىإن وحدات الصندوق لٌست ودائع لد (د )

ٌُعّد إٌداعاً لدى أي بنك. ٌنبه المدٌر المستثمرٌن من أن االستثمار فً الصندو   ق ال 

 مخاطر خسارة األموال عند االستثمار فً الصندوق: (ه )

إن االستثمار فً الصندوق مناسب فقط للمستثمرٌن المدركٌن للمخاطر التً ٌنطوي علٌها هذا االستثمار والقادرٌن      

والمستعدٌن على تحمل خطر التعرض للخسارة من جراء االستثمار فً الصندوق. ٌنطوي االستثمار فً الصندوق 

 ر واالستراتٌجٌات االستثمارٌة الخاصة بالصندوق.على درجة عالٌة من المخاطرة بالنظر إلى طبٌعة االستثما

 المخاطر الرئٌسٌة المتعلقة بالصندوق: (و )

 :حداثة عمل الصندوق  

داء المستقبلً ستثمرٌن االستناد علٌه لتقٌٌم األالصندوق حدٌث التؤسٌس ولٌس لدٌه سجل تشؽٌلً سابق ٌمكن للم

لصندوق أو المسإولٌن لدٌه وشركاته التابعة كمإشر للصندوق. وال ٌجوز تفسٌر أي أداء استثماري سابق لمدٌر ا

عتبار، عند على النتاب  المستقبلٌة لالستثمار فً الصندوق. كما ٌجب على المستثمرٌن فً الصندوق األخذ بعٌن اال

االستثماري، بؤن تقدٌرات وتوقعات مدٌرالصندوق المتعلقة باالستثمارؼٌرمضمونة وقد  تقٌٌم برنام  الصندوق

 .دم صحتها مما سٌنعكس سلباً على أسعار الوحداتٌتبٌن ع

 عتماد على موظفً مدٌر الصندوق: مخاطر اال 

ٌعتمد نجاح استثمار أصول الصندوق بدرجة كبٌرة على مهارات وخبرات اإلدارة والموظفٌن المهنٌٌن العاملٌن 

استمرار أي من هإالء الموظفٌن لدى مدٌر الصندوق، إضافة إلى عوامل أخرى. وال ٌمكن إعطاء أي تؤكٌد بشؤن 

 .فً وظٌفته الحالٌة أو فً العمل لدى مدٌر الصندوق وبالتالً قد ٌوثر ذلك على أداء الصندوق بشكل سلبً

 مخاطر تضارب المصالح : 

ٌزاول مدٌر الصندوق مجموعة من األنشطة التً تتضمن استثمارات مالٌة وخدمات استشارٌة. وقد تنشؤ هناك 

 ٌها مصالح مدٌر الصندوق مع مصالح الصندوق. حاالت تتضارب ف

الصندوق فً بعض األحٌان بتمثٌل مشترٌن وبابعٌن محتملٌن فً صفقات تموٌل أو تقوم شركات تابعة لمدٌر

استحواذ أو ؼٌرها من الصفقات المشابهة، بما فٌها اإلدارٌٌن والمساهمٌن والمإسسات المالٌة ومستثمرٌن محترفٌن 

 راض، وستواصل قبول مثل هذه المهام بعد تؤسٌس الصندوق. وفً هذه الحالة، قد ٌقوم عمالء ٌعتمدون على االقت

مدٌر الصندوق والشركات التابعة له بمنع مدٌر الصندوق والشركات التابعة له من السماح للصندوق باالستثمار فً 

الصندوق أن تعرض على الصندوق فرصة االستثمار فً تلك الشركات أو شركة المستهدفة، أو قد ٌرفض مدٌرال

 التوصٌة بتلك الفرصة. 

ٌمكن أن تنخرط الشركات التابعة لمدٌر الصندوق ضمن سٌاق العمل االعتٌادي فً العمل كمستشار مالً لشركات 

أخرى بهدؾ بٌع تلك الشركات أو شركات فرعٌة أو أقسام تابعة لها، وستواصل قبول مثل هذه المهام بعد تؤسٌس 

 ق والشركات التابعة العمل نٌابة عنه بصفة الصندوق. وفً مثل هذه الحاالت، قد ٌطلب البابع من مدٌر الصندو
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ار فً الصندوق والشركات التابعة له من أن ٌعرض على الصندوق فرصة االستثمحصرٌة، األمر الذي ٌمنع مدٌر

التوصٌة بتلك الفرصة. وقد ٌكلؾ بابع ما الصندوق بمهام معٌنة تسمح لمدٌر الصندوق الشركة التً ٌجري بٌعها أو

الصندوق والشركات من تضارب المصالح بالنسبة لمدٌر ألمر الذي قد ٌنشؤ عنه حاالت معٌنةبالعمل كمشتري، ا

 التابعة له.

وقد ٌإدي مدٌر الصندوق خدمات إدارة صنادٌق وخدمات استثمارٌة واستشارات استثمارٌة وخدمات أخرى 

ت اإلدارة والخدمات لعمالء آخرٌن ؼٌر الصندوق. وقد تنشؤ حاالت تضارب فً المصالح من حٌث تخصٌص وق

أو المهام بٌن الشركات التً ٌقدم الصندوق لها مثل هذه الخدمات. وهنا، سٌخصص مدٌر الصندوق ذلك الوقت 

 لشإون الصندوق كما ٌراه ضرورٌا وفقا لتقدٌره المطلق للقٌام بتسسٌٌر أعمال الصندوق بالصورة المالبمة. 

 :مخاطر تركٌز االستثمارات 

 40إلى  25أن ٌحتفظ الصندوق فً أي وقت بمراكز استثمارٌة ٌتراوح عددها ما بٌن ٌنوي مدٌر الصندوق 

مركز استثماري، ؼٌر أنه ٌمكن للصندوق أن ٌحتفظ فً أي وقت معٌن، بمراكز استثمارٌة عددها أقل مما ٌحتفظ 

أو حتى استثمار  به عادة صندوق استثمارمشترك متنوع، وتبعا لذلك فإن األحداث التً تإثر فً بضعة استثمارات

واحد من استثمارات الصندوق ٌمكن أن ٌكون لها انعكاس أعلى نسبٌا على صافً قٌمة أصول الصندوق مما قد 

 ٌتؤثر به صندوق استثمارمشترك متنوع.

  :إطار مراقبة المخاطر 

ال ٌخلو أي نظام لمراقبة المخاطر من األخطاء أو اإلخفاقات المحتملة، وال ٌمكن تقدٌم أي تؤكٌد بؤن أي إطار 

مراقبة مخاطر ٌستخدمه مدٌر الصندوق سٌحقق هدفه. وٌمكن أن تستند حدود المخاطر المستهدفة التً ٌحددها 

الٌة والسندات التً ٌستثمر فٌها الصندوق.  وال مدٌر الصندوق على أنماط سابقة لعابدات وارتباطات األوراق الم

 ٌمكن تقدٌم أي تؤكٌد بؤن تعطً األنماط السابقة توقعاً دقٌقا حول األنماط المستقبلٌة. 

 المخاطر السٌاسٌة واالقتصادٌة: 

ه قد تتؤثر قٌمة استثمارات الصندوق بالتطورات السٌاسٌة والتؽٌرات فً السٌاسات والقوانٌن الحكومٌة. وبوج 

خاص األنظمة واللوابح الضرٌبٌة التً تإثر فً استثمارات الصندوق. كما ٌمكن أن ٌتؤثر أداء الصندوق بالتؽٌرات 

 فً األوضاع االقتصادٌة والسوقٌة.

  لى استثمارات محددة:إمخاطر االفتقار  

محددٌن ولٌس من  ال ٌوجد حالٌاً على الصندوق أٌة التزامات جوهرٌة لالستثمار فً أوراق مالٌة ألي مصدرٌن

المضمون أن تكون لدى الصندوق قدرة على االشتراك فً الطرح العام األولً أو طرح أسهم أخرى. ونتٌجة لذلك 

فإن عدم التٌقن ومخاطر االستثمار فً الصندوق تتزاٌد إلى حد أن مالكً الوحدات المحتملٌن لن ٌكونوا قادرٌن 

الصندوق ٌن علٌهم االعتماد على قدرة مدٌرٌة الستثمارات الصندوق وٌتععلى القٌام بؤنفسهم بتقٌٌم المٌزة االقتصاد

 استثمارات معٌنة لٌقوم بها الصندوق. حدٌد فرص استثمار مالبمة واختٌارإلٌجاد وت

 :مخاطرالسوق والسٌولة  

ٌّم بصورة  صحٌحة ٌعتمد نجاح برنام  االستثمار فً الصندوق إلى حد كبٌر على قدرة مدٌر الصندوق فً أن ٌق

المسار المستقبلً لحركة أسعار األوراق المالٌة التً ٌرؼب باالستثمار فٌها. ولٌس باإلمكان تقدٌم تؤكٌد بؤن ٌتوقع 

مدٌرالصندوق تلك الحركات بصورة صحٌحة. وعلى أٌة حال، وكما هو شؤن أي صندوق عام للمتاجرة باألوراق 

ت تذبذبا ٌومٌا تبعا لحركة أسواق األوراق المالٌة مما ٌإثرعلى المالٌة، فإنه من المحتمل أن تشهد قٌمة االستثمارا

األوراق المالٌة المدرجة على نظام تداول بصورة عامة وكذلك فً االستجابة ألنشطة الجهات المصدرة لألوراق 

ٌتعٌن على  ٌد بؤن قٌمة تلك األوراق سترتفع.التً ٌستثمر فٌها الصندوق، وبالتالً ال ٌمكن إعطاء أي تؤك

المستثمرٌن المحتملٌن إدراك أن سوق تداول قد تكون بوجه عام قلٌلة السٌولة وكثٌرة التقلبات. وقد تإدي قلة 

السٌولة إلى تقلبات كبٌرة فً صافً قٌمة أصول الوحدة، مما ٌعكس عوامل أخرى عدا عن الخصابص الربٌسٌة 

انخفاضها بالنسبة لألوراق المالٌة التً ٌستثمر الستثمارات الصندوق األساسٌة. وإن انعدام السٌولة فً السوق أو 

فٌها الصندوق قد ٌحد من قدرته على تعدٌل مراكزه االستثمارٌة. وقد ال ٌكون ممكنا دوماً للصندوق تنفٌذ أمر 

شراء أو بٌع فً سوق تداول باألسعارالمرؼوبة أو تسٌٌل مركز مفتوح بسبب أحوال السوق، بما فٌها تطبٌق حدود 

االستثمارات منعدمة السٌولة من ؼٌر الممكن أمام مدٌر الٌومٌة. وقد تجعل األسواق و/ أوسعار تذبذبات األ

الصندوق تحقٌق أرباح أو الحد من الخسابر. وٌضاؾ إلى ذلك أن التداول فً سوق تداول قد ٌتم تعلٌقه أو فرض 

ٌراها مدٌر الصندوق مقبولة. وقد  قٌود علٌه مما ٌمنع الصندوق من تنفٌذ صفقات أو إؼالق مراكز بالشروط التً

الصندوق على تنفٌذ أوامر حركات السوق سلباً على قدرة مدٌرٌإثر انعدام السٌولة واإلخفاق فً التوقع الدقٌق لت

 التداول باألسعار المرؼوبة فً سوق ٌشهد انخفاضاً.
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 :مخاطر عملٌات االسترداد الكبرى  

و الحد منها فً ظروؾ معٌنة. وعالوة على ذلك، إذا كانت هناك ٌحق لمدٌرالصندوق تعلٌق عملٌات استرداد أ

طلبات استرداد كبٌرة خالل فترة محدودة من الزمن، ولم ٌقم مدٌرالصندوق بتعلٌق طلبات االسترداد تلك أوالحد 

ٌٌل دون اللجوء إلى تس  منها فقد ٌكون من الصعب على الصندوق توفٌر المبالػ الكافٌة لتلبٌة طلبات االسترداد

مبكر لبعض المراكز قبل أوانها وفً وقت ؼٌر مناسب أو بشروط ؼٌرمناسبة. مما قد ٌإدي إلى خسابركبٌرة 

 ٌتكبدها الصندوق. 

 :مخاطر الحفظ 

سٌتم االحتفاظ بؤصول الصندوق عموماً بحوزة أمٌن الحفظ بصورة مباشرة أو من خالل أمناء حفظ فرعٌٌن أو 

وٌجوز ألمٌن الحفظ، بناء على تعلٌمات مدٌر الصندوق، أن ٌفتح ٌن مفوضٌن بموجب اتفاقٌة الحفظ. وكالء أو ممثل

حسابات لدى أي بنك أو مإسسة مالٌة )بما فً ذلك أي بنك أو مإسسة مالٌة لٌسوا أعضاء فً مجموعة شركة 

النقدي للصندوق فً تلك  الصندوق وٌودع المبلػإتش إس بً سً( ٌوافق علٌها مدٌر بنوك هونػ كونػ وشنؽهاي

الحسابات. وسٌقوم أمٌن الحفظ بمراقبة وتشؽٌل ومتابعة تلك الحسابات المصرفٌة ولكنه لن ٌكون مسإوال أو 

ملتزماً تجاه أي شخص مهما كان )بما فً ذلك الصندوق( فٌما ٌتعلق بؤٌة خسابر فً أموال الصندوق الموجودة فً 

أمٌن الحفظ أو ؼٌر موجودة بحٌازته نتٌجة تسٌٌل أصول ذلك البنك  تلك الحسابات أو لم ٌتم إٌداعها ألمر

وٌنبؽً على المستثمرٌن أن ٌدركوا أن وحدات الصندوق لٌست ودابع المالٌة أو إفالسها أو إعسارها. أوالمإسسة 

لٌست مضمونة من قبل بنك ٌرعى الصندوق أو ٌبٌع وحداته أو مرتبطا به، وك أو التزامات ألي بنك أولدى أي بن

 مضمونة من قبل أٌة جهة حكومٌة.

 :مخاطر االستثمار   

إن اإلستثمار فً أسواق األسهم بشكل عام ٌعتبر من االستثمارات ذات المخاطر المرتفعة إذ تكون أسعار األسهم  

حدوث عرضة لتقلباٍت ٌومٌة تإدي إلى تذبذبات قد تإثر سلباً على قٌمة استثمارات الصندوق إضافًة إلى إمكانٌة 

هبوط مفاجا فً قٌمتها واحتمال خسارة جزء من رأس المال. وبالتالً ٌتؤثر سعر وحدات الصندوق بهذا الهبوط 

 أو التذبذب سلباً.

 

 معلومات عامة: .4

 المستثمرٌن األكثر مالءمة لالستثمار فً الصندوق:  (أ )

المخاطر التً تصاحب عادة االستثمار هناك اعتبارات معٌنة ٌنبؽً دراستها قبل االستثمار فً الصندوق إضافة إلى 

فً األوراق المالٌة. وهكذا، فإن االستثمار فً الصندوق مناسب فقط للمستثمرٌن المدركٌن للمخاطر التً ٌنطوي 

 ة من جراء االستثمار فً الصندوق.علٌها هذا االستثمار والقادرٌن والمستعدٌن على تحمل خطر التعرض للخسار

 سٌاسة توزٌع األرباح:  (ب )

 لن ٌقوم الصندوق بتوزٌع أرباح بل سٌتم اعادة استثمارها فً الصندوق. 

 األداء السابق للصندوق:  (ج )

 العابد الكلً لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات: .1

 

 

 

 

 أو منذ التؤسٌس(.نوات العشرالماضٌة )جمالً العابدات السنوٌة لكل من السإ .2

 من تارٌخ إنشاء الصندوق إلى نهاٌة السنة. 2011*األداء فً          

 

 أداء صندوق االستثمار بالمقارنة مع المإشر االسترشادي منذ التؤسٌس:  .3

خمس سنوات 
(2014-2019) 

ثالث سنوات 

(2016-2019) 

 سنة 
(2019) 

 أداء الصندوق  ٪13.46 ٪24.92 ٪1.61 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
-5.30٪ 7.46٪ 31.65٪ 18.38٪ -19.91٪ 3.68٪ -0.39٪ 11.17% 

13.46
 الصندوق أداء  %

-2.94٪ 5.98٪ 25.50٪ -2.37٪ -17.06٪ 4.32٪ 0.22٪ 8.31%  8.90% 
المؤشر أداء  

 االسترشادي
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 ال ٌوجدتارٌخ توزٌع األرباح على مدار السنوات المالٌة الثالث الماضٌة:  .4

 لكترونً لمدٌر الصندوق.الطالع الجمٌع من خالل الموقع اإللى أن تقارٌرالصندوق متاحة إٌفٌد مدٌرالصندوق  .5

 حقوق مالك الوحدات:   (د )

ٌإسس الصندوق العام بتوقٌع أول مالكً وحدات محتملٌن ومدٌر الصندوق على شروط وأحكام الصندوق ذي  .1

( من البحة صنادٌق االستثمار الصادرة 1العالقة والتً ٌجب أن تتضمن المعلومات المطلوبة فً الملحق رقم )

 عن هٌبة السوق المالٌة وكذلك األحكام ذات العالقة فٌها.

التعاقدٌة بٌن مالك الوحدات المحتمل ومدٌر الصندوق بتوقٌعهما على شروط وأحكام الصندوق ذي تنشؤ العالقة  .2

 العالقة.

ٌعد مالك الوحدات الذي وقع على شروط وأحكام الصندوق ذي العالقة عمٌال فردا لدى مدٌر الصندوق بموجب  .3

 البحة األشخاص المرخص لهم.

حدات المحتمل عند تنفٌذ طلب االشتراك فً ٌوم التعامل التالً تكون الوحدات المشترك فٌها ملكا لمالك الو .4

 للموعد النهابً لتقدٌم طلبات االشتراك واالسترداد.

حق  -على سبٌل المثال ال الحصر -ٌحق لمالك الوحدات ممارسة جمٌع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما فً ذلك  .5

 التصوٌت فً اجتماعات مالكً الوحدات.

 حدات: مسؤولٌات مالك الو (ه )

ون والتزامات عن دٌ ٌكون مالك الوحدات مسإوال خسارته الستثماره فً الصندوق أوجزء منه، ال فٌما عدا

 الصندوق.

 إنهاء الصندوق: (و )

 ( من البحة صنادٌق االستثمار "إنهاء الصندوق العام" 37ٌجوز لمدٌر الصندوق إنهاء الصندوق بناء على المادة )

 معنً فً الحاالت التالٌة:دون تحمل ؼرامة تجاه أي طرؾ 

  ًإذا رؼب مدٌر الصندوق فً إنهاء الصندوق، فٌجب علٌه إشعار الهٌبة ومالكً الوحدات كتابٌا برؼبته ف

 ( ٌوماً من التارٌخ المزمع إنهاء الصندوق فٌه.21ذلك قبل مدة ال تقل عن )

 :كما ٌجوز لمدٌرالصندوق انهاء الصندوق إذا 

  لم ٌعد معتمدا رسمٌا من الهٌبة.تم إلؽاء ترخٌص الصندوق أو 

  صدر أي قانون ٌصبح الصندوق بموجبه ؼٌر قانونً، أو ٌصبح االستمرار فٌه ؼٌر عملً أو ؼٌر

 مستحسن ألي سبب آخر حسب الرأي المعقول لمدٌر الصندوق.

 .ٌجب على مدٌر الصندوق البدء فً إجراءات تصفٌة الصندوق العام فور انتهابه 

 ق اإلعالن على موقعه اإللكترونً والموقع اإللكترونً للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ٌجب على مدٌر الصندو

 العام ومدة تصفٌته.

 

 تقوٌم المخاطر:  (ز )

ٌقر مدٌر الصندوق بوجود آلٌة داخلٌة لتقوٌم المخاطر المتعلقة بؤصول الصندوق. لكن ال ٌخلو أي نظام لمراقبة 

، وال ٌمكن تقدٌم أي تؤكٌد بؤن أي إطار مراقبة مخاطر ٌستخدمه مدٌر المخاطر من األخطاء أو اإلخفاقات المحتملة

الصندوق سٌحقق هدفه. وٌمكن أن تستند حدود المخاطر المستهدفة التً ٌحددها مدٌر الصندوق على أنماط سابقة 

األنماط السابقة لعابدات وارتباطات األوراق المالٌة التً ٌستثمر فٌها الصندوق. وال ٌمكن تقدٌم أي تؤكٌد بؤن تعطً 

 توقعاً دقٌقا حول األنماط المستقبلٌة.

 

-5.30% 

7.46% 

31.65% 

18.38% 

-19.91% 

3.68% 

-0.39% 

11.17% 
13.46% 

-2.94% 

5.98% 

25.50% 

-2.37% 

-17.06% 

4.32% 0.22% 

8.31% 8.90% 
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 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: .5

 صول صندوق االستثمار:أالمدفوعات من  (أ )

 

 جدول الرسوم المصارٌف: (ب )

 القٌمة وطرٌقة االحتساب الوصف

تستحق فً كل ٌوم تقوٌم  -سنوٌا من صافً قٌمة أصول الصندوق ٪1.5 رسم اإلدارة 

 وٌدفعها الصندوق فً نهاٌة كل شهر.

بالنسبة السنوٌة ذات ٌستحق فً كل ٌوم تقوٌم وٌسدد فً نهاٌة كل شهر  رسم المدٌر اإلداري

 الصلة المبٌنة أدناه من صافً قٌمة أصول الصندوق:

 رسم المدٌر االداري صافً قٌمة أصول الصندوق

 ٪0.10 ملٌون لاير سعودي 187.5من صفر إلى 

 ٪0.08 ملٌون لاير سعودي 187.5ما ٌزٌد عن 

 لاير سعودي شهرٌا.  7,500بشرط أال ٌقل رسم المدٌراالداري عن 

ٌستحق فً كل ٌوم تقوٌم وٌسدد فً نهاٌة كل شهر بمعدل سنوي ٌعادل  أمٌن الحفظرسم 

 ( من صافً قٌمة أصول الصندوق.٪ 0.10)

 ٪0.05 الصكوك المدرجة فً تداول

 ٪0.05 المرابحات فً المملكة العربٌة السعودٌة 

 ٪0.05 الصكوك المتداول بها عبر ٌوروكلٌر 

 لاير سعودي شهرٌا. 2,500شرط أال ٌقل رسم أمٌن الحفظ عن 

لاير سعودي سنوٌا ،تستحق فً كل ٌوم تقوٌم وٌدفعها    37,500 دارة المستقلٌنأتعاب مجلس اإل

 الصندوق فً نهاٌة كل شهر 

لاير سعودي سنوٌا ،تستحق فً كل ٌوم تقوٌم وٌدفعها    45,000 رسوم مراجع الحسابات 

 الصندوق فً نهاٌة كل شهر

لاير سعودي سنوٌا ،تستحق فً كل ٌوم تقوٌم وٌدفعها    7,500 الرسوم الرقابٌة

 الصندوق فً نهاٌة كل شهر

رسوم نشر المعلومات على 

 تداول

لاير سعودي سنوٌا تخصم من صافً أصول الصندوق، تحتسب  50000

 ٌومٌا وٌتم دفعها عند المطالبة.

رسوم التعامل الخاصة بؤمٌن 

 الحفظ 

 عملٌة تخصم من الصندوقلاير سعودي لكل  131.25

حة القتطاع بموجب الالبحة التنفٌذٌة لضرٌبة القٌمة المضافة، سوؾ تخضع الرسوم والمصارٌؾ والعموالت التً تنطبق علٌها الالبمالحظة:                 

 .المعنٌة الجهات تحددها التً النسب وفق ضرٌبة القٌمة المضافة

 

 

 

  رسوم االشتراك واالسترداد: (ج )

 من قٌمة االشتراك ٪0.50االشتراك:  رسوم

 رسوم االسترداد: ال ٌوجد

 ٌوجد رسوم نقل الملكٌة: ال 

 

 العموالت الخاصة: (د )

 ال ٌوجد عموالت خاصة 

 دارة.رسوم اإل   داري.إرسم مدٌر 

 .رسم أمٌن الحفظ  دارة. أتعاب مجلس اإل 

  .رسوم مراجع الحسابات 

 المعلومات على نشر رسوم

 تداول.

 .رسوم رقابٌة 

 .رسم التعامل الخاص بؤمٌن الحفظ 
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 مثال افتراضً: (ه )

لاير سعودي، وبافتراض أن  1000000المصارٌؾ التقرٌبٌة التً ٌتم تحصٌلها على أساس مبلػ االشتراك االفتراضً 

 ملٌون لاير سعودي. 30حجم الصندوق هو 

 المبلغ السنوي  النسبة/ المبلغ  أنواع الرسوم 

 مبلػ االشتراك االفتراضً 
 

100,000 

مبلػ االشتراك )ٌدفع مرة واحدة  عند االشتراك فقط من ؼٌر مبلػ 
 500 0.5٪ االستثمار(

 المبلغ المستثمر فً الصندوق 
 

99,500 

 1.5٪ رسوم اإلدارة 
        
1,492.50  

،  ٪0.08أو  ٪0.10رسوم المدٌر اإلداري)قد تكون النسبة 
 وذلك اعتمادا على صافً قٌمة أصول الصندوق(

لاير سعودي سنوٌا  900000
  298.5 

 رسوم أمٌن الحفظ
لاير سعودي  300000 

 سنوٌا 

99.5 
 
 

لاير سعودي سنوٌا  370500 أتعاب مجلس اإلدارة المستقلٌن   124.375 

لاير سعودي سنوٌا  450000 رسوم مراجع الحسابات   149.25 

لاير سعودي سنوٌا   الرسوم الرقابٌة  7,500 24.875 

لاير سعودي سنوٌا   رسوم السوق المالٌة السعودٌة  5,000 16.583 

 إجمالً الرسوم والمصارٌف
 

   2,285.502 

      

 صافً قٌمة الوحدات 
 

 
97,294.417 

 

 

 والتسعٌر:التقوٌم  .6

 )أ( كٌفٌة التقوٌم:

III. :األصول التً ٌتضمنها التقوٌم 

 .جمٌع أصول الصندوق ٌجب أن تكون جزءاً من التقوٌم 

 :تكون أصول الصندوق شاملة لكل األصول أٌاً كان نوعها وطبٌعتها، بما فً ذلك على سبٌل المثال ال الحصر 

 النقود والودابع بما فً ذلك الفوابد المستحقة علٌها. .1

 األرباح والتوزٌعات واجبة الدفع فً شكل أسهم أو نقدٌة أو مستحقات أخرى للصندوق. .2

 جمٌع االستثمارات واألصول األخرى المملوكة. .3

 أي فابدة متراكمة على أي أصول أو استثمارات. .4

 ال الحصر:سبٌل المثال  ىتكون التزامات الصندوق شاملة لكل االلتزامات أٌا كان نوعها وطبٌعتها، بما فً ذلك عل 

 جمٌع القروض والذمم الدابنة. .1

 جمٌع المصارٌؾ والرسوم المستحقة أو المتراكمة على صندوق االستثمار. .2

IV.  :طرٌقة التقوٌم 

  م صندوق االستثمار فً كل ٌوم تقوٌم. كذلك ٌتم التقوٌم على أساس العملة وٌكون تحدٌد التقوٌم بناًء على جمٌع ٌقوَّ

 مخصوماً منها المستحقات الخاصة بالصندوق فً ذلك الوقت.األصول التً تضمها المحفظة 

  ٌستخدم سعر أخر إؼالق لألوراق المالٌة المدرجة أو المتداولة فً أي سوق أوراق مالٌة منظمة أو على نظام تسعٌر

 آلً.

 ٌل قاطع على أن قٌمة إذا كانت األوراق المالٌة معلقة، فٌنبؽً تقوٌمها وفقاً آلخر سعر قبل التعلٌق، إال إذا كان هناك دل

 هذه األوراق المالٌة قد انخفضت عن السعر المعلق.

 .بالنسبة إلى الودابع، القٌمة االسمٌة باإلضافة إلى الفوابد/األرباح المتراكمة 

 عد التً ٌوافق علٌها أمٌن أي استثمار آخر، القٌمة العادلة التً ٌحددها مدٌر الصندوق بناًء على الطرق والقوا

 التحقق منها من قبل المحاسب القانونً للصندوق. وبعدالحفظ.
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  تحتسب صافً قٌمة األصول لكل وحدة على أساس إجمالً األصول مخصوما منها المستحقات والمصروفات

المتراكمة ومقسومة على عدد الوحدات القابمة وقت التقوٌم. وٌجب بٌان أسعار الوحدات بصٌؽة تحتوي أربع عالمات 

 عشرٌة على األقل.

 (  نقاط التقوٌم:ب(

 واألربعاء بعد إؼالق سوق تداول. سٌتم تقوٌم أصول الصندوق فً ٌوم اإلثنٌن                 

 ج( التقوٌم أو التسعٌر الخاطئ:              (

  فً حال تقوٌم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطا أو حساب سعر وحدة بشكل خاطا، ٌجب على مدٌر

 ذلك.الصندوق توثٌق 

  على مدٌر الصندوق تعوٌض جمٌع مالكً الوحدات المتضررٌن )بما فً ذلك مالكً الوحدات السابقٌن( عن جمٌع

 أخطاء التقوٌم أو التسعٌر دون تؤخٌر.

  أو أكثر من سعر  ٪0.5على مدٌر الصندوق إبالغ الهٌبة فوراً عن أي خطؤ فً التقوٌم أو التسعٌر ٌشكل ما نسبته

ن ذلك فوراً فً موقعه اإللكترونً والموقع اإللكترونً للسوق وفً تقارٌر الصندوق التً ٌعّدها الوحدة واإلفصاح ع

 ستثمار.( من البحة صنادٌق اال71ة )مدٌرالصندوق وفقاً للماد

 ( من هذه الالبحة ملخصا بجمٌع أخطاء 72على مدٌر الصندوق أن ٌقدم فً تقارٌره للهٌبة المطلوبة وفقا للمادة )

 التسعٌر.التقوٌم و

 د(  طرٌقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفٌذ طلبات االشتراك واالسترداد: (

ٌُحتسب سعر الوحدات لكل من االشتراك واالسترداد فً أي ٌوم تعامل بناًء على صافً قٌمة أصول كل وحدة من 

 قوٌم فً ٌوم التعامل ذي العالقة.وحدات الصندوق عند نقطة الت

 ر الوحدة:مكان ووقت نشر سع  ه((

 ٌجب على مدٌر الصندوق نشر صافً قٌة أصول كل وحدة فً ٌوم العمل التالً لٌوم التعامل وذلك فً الموقع  

 .اإللكترونً لمدٌر الصندوق والموقع اإللكترونً للسوق

 

 التعامل: .7

 الطرح األولً:  (أ )

م، أي استمر  02/07/2011وانتهى فً تارٌخ م  06/2011/ 14بدأ الطرح األولً لوحدات الصندوق فً تارٌخ 

ت ٌوما. هذا وقد قبل مدٌر الصندوق طلبات االشتراك خالل فترة الطرح األولً بالسعر األولً لوحدا 15لمدة 

 لاير سعودي.  1000الصندوق وهو 

 التارٌخ المحدد والمواعٌد النهائٌة لتقدٌم طلبات االشتراك واالسترداد: (ب )

سترداد خالل أي ٌوم عمل. وٌكون الموعد النهابً لتقدٌم المعلومات الخاصة بشراء شتراك واالطلبات اال ٌمكن إستالم     

استردادها عندما ٌستلم مدٌرالصندوق الطلب والمبلػ المتعلق بشراء الوحدات المطلوبة بالصندوق قبل  الوحدات أو

عربٌة السعودٌة، مدٌنة عصراً فً ٌوم العمل الذي ٌسبق ٌوم التعامل وذلك حسب توقٌت المملكة ال 3:00الساعة 

 الرٌاض. وفً حال تسلم الطلب أو المبلػ بعد الوقت المحدد أعاله، فسٌتم معاملته على أنه طلب لٌوم التعامل التالً.

 سترداد: شتراك واالاجراءات اال  (ج )

 3:00)الساعة  ٌتم تنفٌذ جمٌع طلبات االشتراك واالسترداد المكتملة والمستلمة قبل الموعد النهابً فً كل ٌوم تعامل،

عصراً من الٌوم الذي ٌسبق ٌوم التعامل(، على أساس السعر الُمعَتمد عندبذ وهو سعر الوحدة المعلن فً الٌوم الالحق 

لٌوم التعامل المعنً. أما فً حال استالم الطلبات بعد الموعد النهابً فٌتم تنفٌذها بناًء على سعر وحدات الصندوق فً 

 .ٌوم التعامل الذي ٌلٌه

 

 

 

  :الحد األدنى لالشتراك 

 لاير سعودي 100000شتراك وهو حدد مدٌر الصندوق الحد األدنى لاللقد 

 :الحد األدنى للملكٌة 

 لاير سعودي 100000لقد حدد مدٌر الصندوق الحد األدنى للملكٌة وهو  

  :مكان تقدٌم الطلبات 
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بناٌة  عنوان المكتب الربٌسً لمدٌر الصندوق:تسلم كافة طلبات االشتراك واالسترداد فً مكتب مدٌر الصندوق. 

، المملكة العربٌة السعودٌة هاتؾ رقم 11482، الرٌاض 8151، طرٌق الملك فهد، ص.ب 3األولى طابق 

 .966-11-4949551، فاكس رقم 4949555-11-966

 سترداد:سترداد ودفع متحصالت االالمدة بٌن طلب اال 

لوحدات عوابد االسترداد قبل موعد إقفال العمل فً الٌوم الخامس التالً ٌجب على مدٌر الصندوق أن ٌدفع لمالك ا

 صى.لنقطة التقوٌم التً ُحدد عندها سعر االسترداد كحًدّ أق

 سجل مالكً الوحدات:  (د )

 ٌحتفظ مدٌر الصندوق بسجل لصفقات كل مالكً الوحدات وسٌتم حفظ السجل فً المملكة العربٌة السعودٌة. 

  ًالوحدات دلٌالً قاطعاً على ملكٌة الوحدات المثبتة فٌهٌعد سجل مالك. 

 :على مدٌر الصندوق حفظ المعلومات اآلتٌة فً سجل مالكً الوحدات كحد أدنى 

 .اسم مالك الوحدات وعنوانه 

  رقم الهوٌة الوطنٌة لمالك الوحدات أو رقم إقامته أو رقم جواز سفره أو رقم السجل التجاري بحسب

 تعرٌؾ أخرى. الحال، أو أي وسٌلة

 .جنسٌة مالك الوحدات 

 .تارٌخ تسجٌل مالك الوحدات فً السجل 

 .بٌانات جمٌع الصفقات المتعلقة بالوحدات التً أجراها كل مالك وحدات 

 .الرصٌد الحالً لعدد الوحدات )بما فً ذلك أجزاء الوحدات( المملوكة لكل مالك وحدات 

 حدات.أي قٌد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك و 

  ٌُقدم مدٌر الصندوق ملخصاً لسجل ٌجب إتاحة سجل مالكً الوحدات لمعاٌنة الهٌبة عند طلبها ذلك، وٌجب أن 

ٌُظهر ذلك الملخص جمٌع المعلومات المرتبطة  مالكً الوحدات الى أي مالك للوحدات مجانا عند الطلب )على أن 

 بمالك الوحدات المعنً فقط(.

  سجل مالكً الوحدات فوراً بحٌث ٌعكس التؽٌٌرات فً المعلومات المشار إلٌها ٌجب على مدٌر الصندوق تحدٌث

 .انفاً 

  )ه( استثمار مبالغ االشتراكات خالل مدة الطرح األولً:

ال ٌجوزاستثمار أي من مبالػ االشتراك حتى تكتمل مدة الطرح األولً أو إلى حٌن الوصول إلى الحد األدنى من المبلػ 

استثمارها فً الودابع البنكٌة وصفقات سوق النقد، والمبرمة مع طرؾ خاضع لتنظٌم مإسسة النقد أو المطلوب، باستثناء 

 لمملكة.لهٌبة رقابٌة مماثلة للمإسسة خارج ا

 الحد األدنى الذي ٌنوي مدٌر الصندوق جمعه: ( و)

 ندوق جمعه فً فترة الطرح األولً.لم ٌكن هناك حد أدنى ٌنوي مدٌر الص

 دنى لصافً قٌمة األصول:أمالٌٌن لاير سعودي كحد  10حٌحٌة الالزمة لضمان استٌفاء متطلب ح( اإلجراءات التص(

ٌتبع مدٌر الصندوق المتطلبات الواردة فً البحة صنادٌق االستثمار والتعامٌم الصادرة من الهٌبة فٌما ٌتعلق بالحد األدنى 

( مالٌٌن 10قٌمة أصول الصندوق عن عشرة ) المتطلب استٌفاإه من صافً قٌمة أصول الصندوق، وفً حال قل صافً

 رٌـال سعودي سٌقوم مدٌر الصندوق باتخاذ اإلجراءات التالٌة :

 إبالغ مجلس إدارة الصندوق بهذا الحدث،  .1

 متابعة أداء الصندوق ومستوى أصوله بشكل متواصل لمدة ستة أشهر،  .2

نهاء بإنهاء الصندوق وفقا الجراءات اإلفً حال انقضت فترة الستة أشهر دون التصحٌح، سٌقوم مدٌر الصندوق  .3

 المذكورة فً الفقرة الفرعٌة  )و( من الفقرة الرابعة من مذكرة المعلومات. 

 

إعفاء مدراء م، تم 2018 نوفمبر 14هـ، الموافق 1440 ربٌع األول 6علما بؤنه حسب تعمٌم الهٌبة الصادر فً 

 م.2020دٌسمبر  31الصنادٌق من هذا المتطلب حتى تارٌخ 

 

 

 

 

 ط(  تعلٌق االشتراك أو استرداد الوحدات:(

 .ٌجب على مدٌر الصندوق تعلٌق االشتراك أو استرداد الوحدات إذا طلبت الهٌبة ذلك 

  ًالحاالت اآلتٌة:ال ٌجوز لمدٌر الصندوق تعلٌق االشتراك أو استرداد وحدات الصندوق إال ف 
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 إذا رأى مدٌر الصندوق بشكل معقول أن التعلٌق ٌحقق مصالح مالكً وحدات الصندوق.  (أ )

إذا ُعلق التعامل فً السوق الربٌسة التً ٌتم فٌها التعامل فً األوراق المالٌة أو األصول األخرى التً  (ب )

مدٌر الصندوق بشكل معقول  ٌملكها الصندوق، إما بشكل عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق التً ٌرى

 أنها جوهرٌة لصافً قٌمة أصول الصندوق.

 :ٌجب على مدٌر الصندوق اتخاذ اإلجراءات التالٌة فً حالة أي تعلٌق ٌفرضه مدٌر الصندوق 

 التؤكد من عدم استمرار أي تعلٌق إال للمدة الضرورٌة والمبررة مع مراعاة مصالح مالكً الوحدات.  (أ )

منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمٌن الحفظ حول ذلك بصورة   مراجعة التعلٌق بصورة  (ب )

 منتظمة.

إشعار الهٌبة ومالكً إشعار الهٌبة ومالكً الوحدات فوراً بؤي تعلٌق مع توضٌح أسباب التعلٌق، و  (ج )

انتهاء التعلٌق بالطرٌقة نفسها المستخدمة فً اإلشعار عن التعلٌق واإلفصاح عن ذلك فً الوحدات فور

 الموقع اإللكترونً لمدٌر الصندوق والموقع اإللكترونً للسوق.

 .للهٌبة صالحٌة رفع التعلٌق إذا رأت أن ذلك ٌحقق مصالح مالكً الوحدات 

 )ي( تأجٌل عملٌات االسترداد:                

  ًنسبة جمٌع طلبات ٌجوز لمدٌر الصندوق تؤجٌل تنفٌذ أي طلب استرداد حتى ٌوم التعامل التالً إذا بلػ إجمال

  أو أكثر من صافً قٌمة أصول الصندوق. ٪10االسترداد لمالكً الوحدات فً أي ٌوم تعامل 

  إذا لم ٌتم تلبٌة كامل طلبات استرداد فً أي من هذه الحاالت، فسوؾ ٌتم تؤجٌل بقٌة الطلبات لتنفذ فً ٌوم التعامل

ق مدٌر الصندوق المحددة فً البحة صنادٌق االستثمار التالً على أساس تناسبً وفقا لنفس قٌود االسترداد وحقو

الصادرة عن هٌبة السوق المالٌة. وفً هذه الحالة، تعطى طلبات االسترداد المإجلة األولوٌة وتنفذ قبل طلبات 

 االسترداد التً ترد بعد ذلك.

 

 خصائص الوحدات: .8

 سٌتم اصدار فبة واحدة من الوحدات المتطابقة من جمٌع النواحً. (أ )

تكون الوحدات المشترك فٌها ملكا لمالك الوحدات المحتمل عند تنفٌذ طلب االشتراك فً ٌوم التعامل التالً للموعد  (ب )

 النهابً لتقدٌم طلبات االشتراك واالسترداد.

حق  -على سبٌل المثال ال الحصر -ٌحق لمالك الوحدات ممارسة جمٌع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما فً ذلك  (ج )

 جتماعات مالكً الوحدات.التصوٌت فً ا

سٌتم إصدار الوحدات بموجب اتفاق تعاقدي بٌن مدٌر الصندوق وكل مستثمر، وتكون الوحدات قابلة لالسترداد وفق  (د )

 شروط وأحكام الصندوق. 

 فٌما عدا خسارته الستثماره فً الصندوق أو جزء منه، ال ٌكون مالك الوحدات مسإوال عن دٌون والتزامات الصندوق. (ه )

 

 سبة وتقدٌم التقارٌر:المحا .9

على مدٌر الصندوق إعداد التقارٌر السنوٌة بما فً ذلك القوابم المالٌة السنوٌة المراجعة والتقارٌر السنوٌة  ٌجب (أ )

 ( من البحة صنادٌق اإلستثمار.5الموجزة والتقارٌراألولٌة وفقاً لمتطلبات الملحق رقم )

 ٌجب على مدٌرالصندوق: (ب )

   ( ٌوماً من نهاٌة فترة التقرٌر وذلك فً المكتب الربٌسً 70للجمهورخالل مدة ال تتجاوز )إتاحة التقارٌرالسنوٌة

  للمدٌر وفً الموقع اإللكترونً لمدٌر الصندوق والموقع اإللكترونً للسوق.

 ( ٌوما من نهاٌة فترة التقرٌر وذلك فً المك35إعداد التقارٌراألولٌة وإتاحتها للجمهور خالل )ٌر تب الربٌسً للمد

 لكترونً لمدٌرالصندوق والموقع اإللكترونً للسوق.وفً الموقع اإل

 م.  12/2011/ 31تم توفٌرأول قابمة مالٌة مراجعة فً نهاٌة السنة المالٌة  (ج )

 لى مالكً الوحدات مجانا عند طلبها.إعة سٌقوم مدٌرالصندوق بتزوٌد القوابم المالٌة السنوٌة المراج (د )

 

 

 

 دارة الصندوق: إمجلس  .10

 دارة الصندوق: إسماء أعضاء مجلس أ (أ )

 )األستاذ/ سعد أزهري )ربٌس المجلس 
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 )الدكتور/ فادي توفٌق عسٌران )عضوؼٌرمستقل 

 )األستاذ/ فادي عربٌد )عضو مستقل 

 )األستاذ/ خلٌل عبد العزٌز راشد الحمٌد )عضومستقل 

 دارة الصندوق:إنبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس  (ب )

 أزهري )ربٌس المجلس( -األستاذ/ سعد نعمان

. السٌد أزهري حاصل على درجة الماجستٌر فً هندسة الكمبٌوتر وبعد ذلك درجة الماجستٌر فً إدارة األعمال من 

م فً بنك بً ب 1991م الى 1986جامعة مٌشٌؽان آن آربر بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة. عمل السٌد/أزهري من عام 

بً إس فً زٌورخ بسوٌسرا، حٌث تمت ترقٌته لٌدٌر من زٌورخ عملٌات البنك فً زد براٌفٌت، وهو تابع لمجموعة ٌو 

م. 1991الشرق االوسط ومكتب هونػ كونػ. التحق السٌد/أزهري بالعمل لدى مجموعة بنك لبنان والمهجر فً عام 

ش. م. ل. كما ٌشؽل حالٌا منصب ربٌس مجلس اإلدارة لبنك لبنان والمهجر ش. م. ل. وبنك لبنان والمهجرلألعمال 

 .م نابباً للربٌس المنتخب لجمعٌة مصارؾ لبنان2001جرى تعٌنه منذ عام 

 الدكتور/ فادي توفٌق عسٌران )عضو ؼٌر مستقل(

د. عسٌران عضو فً مجلس إدارة شركة بلوم لالستثمار العربٌة السعودٌة ومدٌر عام فً بنك لبنان والمهجر   

م تولى بعدها 1987ة الدكتوراه فً االقتصاد من جامعة نٌوٌورك عام لألعمال ش.م.ل. حصل د. عسٌران على درج

م 1990م.  فً عام 1993مهام مهنٌة فً معهد االموال والمصارؾ فً الجامعة األمرٌكٌة فً بٌروت لؽاٌة سنة 

 م، ثم أصبح بعد ذلك المدٌر1994التحق د. عسٌران للعمل لدى مجموعة مٌد، حٌث عمل فً مناصب مختلفة لؽاٌة 

العام لبنك لبنان والمهجر لألعمال ش. م. ل. عمل د. عسٌران فً مناصب مختلفة فً مإسسات مثل جمعٌة مصارؾ 

لبنان وجمعٌة اإلدارة اللبنانٌة والمركز اللبنانً لدراسة السٌاسات. د. عسٌران فً الوقت الحاضر عضو مجلس الجمعٌة 

طاء. نشر د. عسٌران عددا من المقاالت والكتب المتعلقة باالقتصاد االقتصادٌة اللبنانٌة وربٌس الجمعٌة اللبنانٌة للوس

 واألعمال المصرفٌة فً لبنان.  

 األستاذ/ فادي عربٌد )عضو مستقل(

السٌد/عربٌد هو الربٌس التنفٌذي لشركة أموال الخلٌ ، وهً شركة رابدة فً تموٌل مشروعات الملكٌة الخاصة فً 

م، شؽل السٌد عربٌد منصب نابب الربٌس 2010م و2006الرٌاض. بٌن سنة  دٌة ومقرهاالمملكة العربٌة السعو

م بعد وقت 2006التنفٌذي والربٌس اإلقلٌمً لشركة أموال الخلٌ . انضم السٌد عربٌد إلى شركة أموال الخلٌ  فً عام 

اوضات، وإتمامها. قصٌرمن تؤسٌسها وعمل فً أسواق السعودٌة والخلٌ  على عملٌات االصدار، والهٌكلة واجراء المف

وقبل انضمامه إلى شركة أموال الخلٌ ، كان السٌد عربٌد مدٌرالمشاركة فً بوز ألن هاملتون التً تعمل فً مجال 

الخدمات المالٌة، والتعلٌم، والتجزبة، وعمالء النفط والؽاز فً أوروبا والشرق األوسط. كما وعمل السٌد عربٌد 

سٌتً جروب فً لندن.  فً وقت سابق من حٌاته المهنٌة، قضى بضع  كمساعد فً قسم اإلستثمار المصرفً فً

األلمانٌة الدولٌة فً بارٌس. السٌد عربٌد ٌخدم حالٌا  Henkel KgaAسنوات ٌعمل كمدٌر الماركات التجارٌة لشركة 

على )السعودٌة(، والخدمات البحرٌة الصناعٌة )المدرجة  BodyMastersفً مجالس مدارس الرواد )السعودٌة( و

بورصة أوسلو(، وعلى لجنة االكتتاب العام لشركة الطٌار. وانتخب اٌضا عضوا فً مجلس خرٌجً كلٌة وارتون 

م. وهو أٌضا مإسس وعضو مجلس سند للرعاٌة الصحٌة، وهً شركة رابدة مقرها فً 2008العالمً منذ تموز 

اضر زابر فً عملٌات تموٌل . السٌد عربٌد هو أٌضا محFortune 500 companiesالرٌاض، والتً تمثل 

مشروعات ذات ملكٌة خاصة لطالب الماجستٌر فً إدارة األعمال فً السنة الثانٌة فً كلٌة وارتون. وهو حاصل على 

ماجستٌر فً إدارة األعمال من كلٌة وارتون بجامعة بنسلفانٌا، مع تخصص مزدوج فً اإلدارة المالٌة وتنظٌم 

ا فً تحلٌل األعمال من جامعة النكستر، المملكة المتحدة، وماجستٌر فً اإلدارة من المشارٌع، ودبلوم الدراسات العلٌ

 ت العلٌا لألعمال نانت فً فرنسا.كلٌة الدراسا

 الدكتور/ خلٌل عبد العزٌز راشد الحمٌد )عضو مستقل(

شركة تملك وتدٌر  السٌد/الحمٌد هو عضو مجلس ادارة وربٌس الهٌبة التنفٌذٌة لشركة القصٌم للخدمات الطبٌة، وهً

مستشفى من مبة سرٌر وأثنً وثالثون عٌادة فً منطقة القصٌم فً المملكة العربٌة السعودٌة. عمل السٌد/الحمٌد فً 

م. كما سبق وأن 2009م لؽاٌة 1993عدد من الوظابؾ اإلدارٌة العلٌا فً البنك العربً الوطنً فً الرٌاض من سنة 

 م حٌث شؽل مناصب عدٌدة 1993م لؽاٌة 1984الهولندي فً الرٌاض من سنة  عمل السٌد/الحمٌد فً البنك السعودي

السٌد/الحمٌد حاصل على درجة البكالورٌوس فً اإلدارة من جامعة مٌلتون ماساتشوستس فً فً اإلدارة العلٌا.

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.

 دارة الصندوق: إأدوار ومسؤولٌات أعضاء مجلس  (ج )

 مجلس إدارة الصندوق اآلتً:تشمل مسإولٌات أعضاء 

 على  –جمٌع العقود والقرارات والتقارٌر الجوهرٌة التً ٌكون الصندوق طرفاً فٌها، وٌشمل ذلك  ىالموافقة عل

الموافقة على عقود تقدٌم خدمات اإلدارة للصندوق، وعقود تقدٌم خدمات الحفظ، وال  –سبٌل المثال ال الحصر 
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لقرارات االستثمارٌة فً شؤن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سٌقوم بها فً ٌشمل ذلك العقود المبرمة وفقاً ل

 المستقبل.

 .اعتماد سٌاسة مكتوبة فٌما ٌتعلق بحقوق التصوٌت المتعلقة بؤصول الصندوق 

 .اإلشراؾ، ومتى كان ذلك مناسباً، الموافقة أو المصادقة على أي تعارض مصالح ٌفصح عنه مدٌر الصندوق 

 تٌن سنوٌاً على األقل مع لجنة المطابقة وااللتزام لدى مدٌر الصندوق أو مسإول المطابقة وااللتزام االجتماع مر

على سبٌل المثال ال  –لدٌه لمراجعة التزام الصندوق بجمٌع القوانٌن واألنظمة واللوابح ذات العالقة، وٌشمل ذلك 

 ستثمار.الالمنصوص علٌها فً البحة صنادٌق االمتطلبات  –الحصر 

  التؤكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وأي مستند آخر سواء أكان عقداً أم ؼٌره

ما سبق مع ٌتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدٌر الصندوق وإدارته للصندوق، إضافة إلى التؤكد من توافق 

 ستثمار.أحكام البحة صنادٌق اال

 ستثمار دات وفقا ألحكام البحة صنادٌق االولٌاته بما ٌحقق مصلحة مالكً الوحالتؤكد من قٌام مدٌر الصندوق بمسإ

 وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

 .العمل بؤمانة وحسن نٌة واهتمام ومهارة وعناٌة وحرص وبما ٌحقق مصلحة مالكً الوحدات 

 لتً اتخذها المجلس.تدوٌن محاضر االجتماعات التً تبٌن جمٌع وقابع االجتماعات والقرارات ا 

 دارة الصندوق:إمكافاّت أعضاء مجلس  (د )

لاير سعودي سنوٌا من  370500والتً تبلػ  دارة الصندوق.إق جمٌع التكالٌؾ المتعلقة بمجلس سٌتحمل الصندو

 وم تقوٌم وتخصم فً نهاٌة كل شهر.صافً قٌمة أصول الصندوق تستحق فً كل ٌ

 تعارض المصالح: (ه )

دارة الصندوق إعضاء مجلس أمصالح متحقق أو محتمل بٌن مصالح ٌفٌد مدٌر الصندوق بعدم وجود تعارض 

 ومصالح الصندوق.

 دارة:إمجالس  (و )

 أزهري -األستاذ/ سعد نعمان     

 )عضو مجلس إدارة صندوق مإشر بلوم ام اس سً اي السعودي لعامل التباٌن االدنى )ربٌس المجلس 

 بلوم المتوازن لألسواق العربٌة )ربٌس المجلس( عضو مجلس إدارة صندوق 

 )عضو مجلس إدارة صندوق بلوم للطروحات األولٌة السعودٌة )ربٌس المجلس 

 الدكتور/ فادي توفٌق عسٌران      

 )عضو مجلس إدارة صندوق مإشر بلوم ام اس سً اي السعودي لعامل التباٌن االدنى )عضو ؼٌر مستقل 

 م المتوازن لألسواق العربٌة )عضو ؼٌر مستقل(عضو مجلس إدارة صندوق بلو 

 )عضو مجلس إدارة صندوق بلوم للطروحات األولٌة السعودٌة )عضو ؼٌر مستقل 

 ستاذ / فادي فاروق أبو عربٌد ألا     

 )عضو مجلس إدارة صندوق بلوم المتوازن لألسواق العربٌة )عضو مستقل 

   السعودٌة )عضو مستقل(عضو مجلس إدارة صندوق بلوم للطروحات األولٌة 

 الدكتور/ خلٌل عبد العزٌز راشد الحمٌد      

 )عضو مجلس إدارة صندوق بلوم المتوازن لألسواق العربٌة )عضو مستقل 

 )عضو مجلس إدارة صندوق بلوم للطروحات األولٌة السعودٌة )عضو مستقل 

 

 

 

 

 

 

 

 لجنة الرقابة الشرعٌة: .11

 الٌنطبق  ومؤهالتهم:أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعٌة،  ( أ)

 ال ٌنطبق  لٌات لجنة الرقابة الشرعٌة:وبٌان بأدوار ومسؤ ( ب)

 ال ٌنطبق  تفاصٌل مكافأت أعضاء لجنة الرقابة الشرعٌة: )ج(
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والمراجعة الدورٌة لتلك األصول واإلجراءات  صول المعدة لالستثمارتفاصٌل المعاٌٌر المطبقة لتحدٌد شرعٌة األ )د(

 ال ٌنطبق  التوافق مع المعاٌٌر الشرعٌة:المتبعة فً حال عدم 

 

 مدٌر الصندوق: .12

 اسم مدٌر الصندوق: (أ )

 شركة بلوم لالستثمار السعودٌة 

 رقم الترخٌص الصادر عن هٌئة السوق المالٌة: (ب )

 37-08094 

 عنوان مدٌر الصندوق: (ج )

، المملكة العربٌة السعودٌة هاتؾ رقم 11482، الرٌاض 8151، طرٌق الملك فهد، ص.ب 3بناٌة األولى الدور  

 .966-11-4949551، فاكس رقم 4949555-11-966

 تارٌخ الترخٌص الصادر عن هٌئة السوق المالٌة:  (د )

 م. 30/01/2008الموافق  21/01/1429

 بٌان رأس المال المدفوع لمدٌر الصندوق: (ه )

 لاير سعودي 24500000000 رأس المال المدفوع لمدٌر الصندوق             

 ملخص بالمعلومات المالٌة لمدٌر الصندوق: (و )

 شركة بلوم لالستثمار السعودٌة

 قابمة المركز المالً

 2019دٌسمبر   الوصف

 األصول

 152,848383, صافً األصول

 المطلوبات

 44,804,572 صافً المطلوبات

 المساهمٌنحقوق 

 338,348,276 صافً حقوق المساهمٌن

 383,152,848 صافً  المطلوبات و حقوق المساهمٌن

 

 

 

 

 

 

 

مدٌر الصندوق وأنشطة العمل الرئٌسة لكل عضو بخالف تلك األنشطة المرتبطة أسماء أعضاء مجلس إدارة  (ز )

 بأعمال مدٌر الصندوق إذا كانت تمثل أهمٌة جوهرٌة ألعمال مدٌر الصندوق.

 /الفوزان فوزان السٌد 

 م2019 ٌولٌو من  اعتبارا السعودٌة لالستثمار بلوم شركة ادارة لمجلس ربٌس الفوزان فوزان السٌد انتخاب تم

شركات  )تارٌخ انتهاء مدة المجلس الحالً(. ٌشؽل السٌد الفوزان عضوٌة مجالس ادارة سنوات 3 ولمدة

أخرى شقٌقة أو من ضمن المجموعة، وله شركات  7عدة أبرزها شركة الفوزان القابضة باإلضافة الى 

.م 1994خبرة واسعة فً ادارة الشركات منذ عام   

 

 .م1993 عام سعود الملك جامعة من محاسبة تخصص ادارة علوم بكالورٌوس شهادة على الفوزان/ السٌد حاز

 السٌد/ سعد األزهري 

السٌد أزهري حاصل على درجة الماجستٌر فً هندسة الكمبٌوتر وبعد ذلك درجة الماجستٌر فً إدارة األعمال 

م فً 1991م الى 1986من جامعة مٌشٌؽان آن آربر بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة. عمل السٌد/أزهري من عام 

بنك بً ب زد براٌفٌت، وهو تابع لمجموعة ٌو بً إس فً زٌورخ بسوٌسرا، حٌث تمت ترقٌته لٌدٌر من زٌورخ 

عملٌات البنك فً الشرق االوسط ومكتب هونػ كونػ. التحق السٌد/ أزهري بالعمل لدى مجموعة بنك لبنان 

 م. 1991والمهجر فً عام 

 شركة بلوم لالستثمار السعودٌة

 قابمة الدخل

 2019دٌسمبر  الوصف

 52,666,926 جمالً المبٌعاتإ

 (27,794,071) المصارٌؾ

 24,872,855 صافً الدخل
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اإلدارة لبنك لبنان والمهجر ش. م. ل. وبنك لبنان والمهجر لألعمال ش. م. ل. ٌشؽل حالٌا منصب ربٌس مجلس 

 بٌس المنتخب لجمعٌة مصارؾ لبنان.م نابباً للر2001كما جرى تعٌنه منذ عام 

 الدكتور/ فادي عسٌران 

بنك م، ومدٌر عام فً 2007د. عسٌران عضو فً مجلس إدارة شركة بلوم لالستثمار العربٌة السعودٌة منذ عام 

م. حصل د. عسٌران على درجة الدكتوراه فً االقتصاد من 1994لبنان والمهجر لألعمال ش.م.ل. منذ عام 

م تولى بعدها مهام مهنٌة فً معهد االموال والمصارؾ فً الجامعة األمرٌكٌة فً 1987جامعة نٌوٌورك عام 

ضاء مجلس الجمعٌة االقتصادٌة م. كما أن د. عسٌران فً الوقت الحاضر عضو من أع1993بٌروت لؽاٌة سنة 

صاد اللبنانٌة وربٌس الجمعٌة اللبنانٌة للوسطاء. نشر د. عسٌران عددا من المقاالت والكتب المتعلقة باالقت

 واألعمال المصرفٌة فً لبنان.

 السٌد/ مروان جارودي 

 م. 1959ولد السٌد/مروان جارودي فً عام 

 عضو مجلس إدارة بلوم بنك فرنسا

 ش.م.ل رة بنك لبنان والمهجر لألعمالعضو مجلس إدا

 عضو مجلس إدارة بلوم السعودٌة لالستثمار

 م2008عضو مجلس اإلدارة ونابب ربٌس مجلس إدارة بنك بلوم قطر منذ عام 

 .ش.م.ل عضو مجلس إدارة شركة آروب للتؤمٌن

 عضو مجلس إدارة شركة آروب سورٌة

 Banorabe S.A., SPF عضو مجلس إدارة

 .ش.م.ل  ارة بنك بلوم للتنمٌةعضو مجلس إد

 ربٌس مجلس لجنة إدارة المخاطر بنك لبنان والمهجر ش.م.ل 

 عضو فً مجلس االستشارات االستراتٌجٌة ولجنة الحاكمٌة المإسسٌة لبنك لبنان والمهجر. ش.م.ل

 .ش.م.ل ربٌس مجلس لجنة الترشٌح والمكافآت لبنك لبنان والمهجر

 .ش.م.ل  بنان والمهجرعضو مجلس لجنة التدقٌق لبنك ل

 عضو مجلس لجنة التدقٌق لبلوم بنك فرنسا

 

 .ش.م.ل عضو مجلس لجنة التدقٌق لبنك بلوم للتنمٌة.

 .ش.م.ل ربٌس مجلس لجنة الحوكمة لبنك بلوم للتنمٌة.

 .ش.م.ل عضو مجلس لجنة التدقٌق لبنك لبنان والمهجر لألعمال

 ش.م.ل والمهجر لألعمالربٌس مجلس لجنة إدارة المخاطر لبنك لبنان 

 .ش.م.ل ربٌس مجلس لجنة الترشٌح والمكافآت لبنك بلوم للتنمٌة.

 .ش.م.ل  ربٌس مجلس لجنة الترشٌح والمكافآت لبنك لبنان والمهجر لألعمال

 :ٌشؽل السٌد مروان جارودي حالٌا منصب عضو مجلس إدارة الشركات التالٌة

 

Industry Intelligence Inc.  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، وشركة  -لوس أنجلوسInc.  Forestweb ،

 .لوس أنجلوس، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

كالٌفورنٌا، منذ عام  -لوس أنجلوس  .Industry Intelligence Inc وهو المإسس المشارك، مدٌر شركة

 م.2007

 

 

لوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ، لوس أنجلوس، ا Inc.  Forestwebشؽل منصب المإسس المشارك ومدٌر شركة

 م.1999منذ عام 

الشوٌفات،   - Pulptrade م، كان المإسس المشارك والعضو المنتدب ل1999م حتى عام 1996من عام 

م، احتل السٌد جارودي عددا من المناصب اإلدارٌة فً البنك السعودي 1995م حتى عام 1985لبنان. من عام 

 .الهولندي فً جدة

 .م، كان المإسس المشارك والمدٌر المالً فً شركة الخلٌ  الطبٌة المحدودة1991ى عام م حت1989من عام  

فً نٌوٌورك وحاصل على  Syracuseالسٌد جارودي حابز على درجة الماجستٌر فً االقتصاد من جامعة 

 من الجامعة األمرٌكٌة فً بٌروت. درجة البكالورٌوس فً االقتصاد

  /عادل مرعب السٌد 
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ٍْصبه  فٍ .اىبْنٍ االضتثَار ٍجاه فٍ ضْت ٥١ عِ َسَذ ٍا خاله عذة اضتثَارَت ٍْاصب ٍرعب عاده شغو

اىحاىٍ  مرئُص قطٌ االضتثَار ىذي شرمت اىفىزاُ اىقابضت فٍ اىََينت اىعربُت اىطعىدَت ، َذَر عاده عَيُاث 

 عاىٍَ. االضتثَار اىتابعت ىيَجَىعت واىتٍ تتْىع بَختيف ٍجاالث االضتثَار اىَحيٍ واى

قبو رىل، شغو عاده ٍْاصب عذة ىذي بْىك اضتثَارَت فٍ دبٍ حُث ترأش قطٌ أضىاق اىَاه ىذي شرمت شعاع 

مابُتاه باإلضافت اىً ٍْصبه مَذَر فٍ قطٌ اىخسَْت و أضىاق اىَاه ىذي بْل اىَشرق. مَا وماُ ىعاده متاباث 

شىّاه" و"ارابُاُ بسّص" و دائَا ٍا ماُ ضُفا عذَذة عِ األضىاق ٍْها ٍا ّشر فٍ صحف األعَاه ٍثو " را ّا

عربُت مخبُر اقتصادٌ وٍحيو ٍاىٍ. حاز عاده عيً شهادة بناىىرَىش فٍ   CNBCىذي شاشت اىعربُت و 

 ً. 3002األعَاه و اإلدارة اىَاىُت ٍِ اىجاٍعت األٍرَنُت فٍ بُروث عاً 

  /هٌثم الفرٌح السٌد 

 اعتبارا لالستثمار بلوم شركة ادارة مجلس فً مستقل كعضو( الجنسٌة كوٌتً) الفرٌح هٌثم السٌد انتخاب تم

 الفرٌح السٌد ٌشؽل(. الحالً المجلس مدة انتهاء تارٌخ) سنوات 3 ولمدة 2019 ٌونٌو من

 المحلل منصب سابقا شؽل كما لالستثمار الخلٌ  أموال شركة فً الربٌس نابب منصب

 وعضو إدارة مجلس عضو منصب ٌشؽل كما(.م2005)القابضة المهٌدٌب شركة فً المالً

.أخرى شركات 5 من أكثر فً لجان  

 

 حاز كما م2001 عام تٌنٌسً جامعة من معمارٌة هندسة بكالورٌوس على الفرٌح السٌد حاز

 .م2003 عام بالتٌمور جامعة من أعمال ادارة ماجستٌر شهادة على

 

 السٌد/ ولٌد الصغٌر 

عبدالعزٌز الصؽٌر القابضة، الرٌاض و ربٌس مجلس اإلدارة: شركة مسكن نابب ربٌس مجلس اإلدارة: شركة 

العربٌة، الرٌاض، وعضو مجلس اإلدارة: شركة بلوم السعودٌة لالستثمار، الرٌاض، وعضو مجلس اإلدارة: 

الشركة المتحدة لإللكترونٌات )اكسترا(، المملكة العربٌة السعودٌة، وعضو مجلس اإلدارة: شركة بصمة 

 .ٌةالعقار

( من الجامعة األمٌركٌة فً MBAم )2006 -م 2004السٌد الصؽٌر حامل ماجستٌر فً إدارة األعمال 

رٌاض، م من جامعة الملك سعود، ال1992 –م 1988بٌروت، بٌروت، لبنان، وبكالورٌوس إدارة األعمال 

 المملكة العربٌة السعودٌة.

 السٌد/ فهد المعجل 

بكالورٌوس العلوم فً اإلدارة الصناعٌة تخصص تسوٌق من جامعة الملك فهد السٌد معجل حابز على شهادة فً 

 .للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربٌة السعودٌة

  سنة فً مإسسات مالٌة راقٌة البٌبة والثقافة 24لدٌه خبرة تقدمٌة تزٌد عن 

 ات واالستثمارخلفٌة قوٌة فً مجال الخدمات المصرفٌة الخاصة والخدمات المصرفٌة للشرك. 

 مدرب ومستشار. 

 اثبت قدرته القٌادٌة واالدارٌة بسجل حافل. 

 .عضو مجلس اإلدارة للعدٌد من الشركات التً تلعب دورا كبٌرا فً سوق العقارات 

 السٌد/ حازم آل الشٌخ مبارك 

الخاصة فً من ذوي الخبرة فً االستثمار وإدارة األصول والصنادٌق االستثمارٌة )األسهم  C تنفٌذي مستوى

الشإون المالٌة، العقارات، محافظ وقابٌة(، والمخاطر، الخدمات المصرفٌة للشركات، خلق القٌمة واإلدارة 

 .التنفٌذٌة

وتشمل مهاراته إدارة العالقات وتطوٌراألعمال والتنفٌذ والتخطٌط االستراتٌجً. وتشمل نجاحاته إدارة المرحلة 

رٌع لشركة تدار باحتراؾ، وتعزٌز األداء، وتسرٌع النمو وإعادة الهٌكلة االنتقالٌة لشركة من شركة تنظٌم المشا

 والعقلنة.

فً األسهم الخاصة، عمل على مستوى العملٌات للشركة: تطوٌر، دفع، تعزٌز، إعادة توجٌه الشركات والفرق 

 واالستثمارات عبر

اإلداري ومدٌر مإسسات تعلٌمٌة عدة،  دوره فً مجلس اإلدارة واللجنة التنفٌذٌة: السٌد الشٌخ مبارك هو الشرٌك

 اإلدارة لصنادٌق استثمار معروفة.فً داخل المملكة وخارجها، وعضو مجلس 

 األدوار والمسؤولٌات والواجبات الرئٌسة لمدٌر الصندوق: (ح )
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 ستثمار والبحة دات بموجب أحكام البحة صنادٌق االٌجب على مدٌر الصندوق أن ٌعمل لمصلحة مالكً الوح

 المرخص لهم وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.األشخاص 

  ٌقع على عاتق مدٌر الصندوق االلتزام بجمٌع المبادىء والواجبات التً نصت علٌها البحة األشخاص المرخص

لهم بما فً ذلك واجب األمانة تجاه مالكً الوحدات، والذي ٌتضمن العمل بما ٌحقق مصالحهم وبذل الحرص 

 المعقول.

 ٌر الصندوق مسإوالً عن القٌام باآلتً:ٌكون مد 

 .إدارة الصندوق 

 .عملٌات الصندوق بما فً ذلك الخدمات اإلدارٌة للصندوق 

 .طرح وحدات الصندوق 

  التؤكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحٌحة وؼٌر

 مضللة.

 انب مدٌر الصندوق: المهام التً ُكلف بها طرف ثالث من ج (ط )

قام مدٌر الصندوق بتكلٌؾ شركة إتش أس بً سً العربٌة السعودٌة المحدودة )وهً شركة مساهمة مرخصة من 

 ( بمهام المدٌراإلداري للصندوق. 05008-37مجلس الهٌبة وخاضعة لتنظٌمها بموجب ترخٌص رقم 

ً سً السعودٌة العربٌة المحدودة كمدٌر إداري م )"اتفاقٌة إدارة"( تم تعٌٌن إتش إس ب25/09/2010وفقا التفاق 

 للصندوق. 

عن المسابل  -وباإلضافة إلى جملة من األمور -تحت اإلشراؾ العام لمجلس اإلدارة  -المدٌر اإلداري مسإول 

سترداد وحدات الصندوق وحساب وتقٌٌم اشتراك واومسك حسابات الصندوق، وإجراءات  اإلدارٌة للصندوق،

هذا وقد قام مدٌرالصندوق بتعٌن شركة إتش أس بً سً العربٌة السعودٌة صافٌة لوحدات الصندوق.راألصول الأسعا

 المحدودة بصفة أمٌن حفظ.

 أو أعضاء مجلس أي نشاطات عملٌة أو مصالح أخرى مهمة لدى موظفً أو/ ومسإولً مدٌر الصندوق ال ٌوجد (ي )

فصاح اه الصندوق وفً حال وجدت سٌتم اإلابهم اتجدأتمل أن تتعارض مع مسإولٌاتهم أو دارة الصندوق من المحإ

  عنها.

 

كما ال ٌوجد أي تضارب مصالح جوهري مع العلم أنه نظراً التساع نطاق عملٌات مدٌر الصندوق ومجموعة بنك 

لبنان والمهجر والشركات التابعة لهما وموظفٌهما ووكالبهما، فقد تنشؤ حاالت تتضارب فٌها مصالح مدٌر الصندوق 

 .فصاح عنها فً حال حدوثهامع مصالح الصندوق وسٌتم اإل والشركات التابعة له

 عزل مدٌر الصندوق أو استبداله:  (ك )

للهٌبة الحق بعزل مدٌر الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعٌٌن مدٌر صندوق بدٌل للصندوق أو اتخاذ أي             

 تدبٌر آخر تراه مناسباً، وذلك فً حال وقوع أي من الحاالت اآلتٌة:

 اص المرخص لهم.توقؾ مدٌر الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعارالهٌبة بذلك بموجب البحة األشخ 

 .إلؽاء ترخٌص مدٌر الصندوق فً ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعلٌقه من قبل الهٌبة 

 .تقدٌم طلب إلى الهٌبة من مدٌر الصندوق إللؽاء ترخٌصه فً ممارسة نشاط اإلدارة 

  وابحه التنفٌذٌة.بالتزام النظام أو ل - بشكل تراه الهٌبة جوهرٌا -إذا رأت الهٌبة أن مدٌر الصندوق قد أخل 

 ٌاستقالته مع عدم وجود شخص  رأصول صندوق االستثمار أوعجزه أووفاة مدٌرالمحفظة االستثمارٌة الذي ٌد

مسجل لدى مدٌر الصندوق قادرعلى إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصنادٌق التً ٌدٌرها مدٌر آخر

 المحفظة.

  أنها ذات أهمٌة جوهرٌة. -قولةأسس مع ىبناًء عل -أي حالة أخرى ترى الهٌبة 

 أمٌن الحفظ: .13

 اسم أمٌن الحفظ: (أ )

 شركة إتش أس بً سً العربٌة السعودٌة المحدودة. 

 رقم الترخٌص الصادر عن هٌئة السوق المالٌة: (ب )

 37-05008 

 عنوان أمٌن الحفظ:  (ج )

 ، المملكة العربٌة السعودٌة.11413الرٌاض  9084ص.ب        

 هٌئة السوق المالٌة:تارٌخ الترخٌص الصادر عن  (د )

 م  2008/04/07
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 األدوار والمسؤولٌات والواجبات الرئٌسة ألمٌن الحفظ: (ه )

   ٌُعّد أمٌن الحفظ مسإوالً عن التزاماته وفقا ألحكام البحة صنادٌق اإلستثمار، سواء أدى مسإولٌاته بشكل مباشر

ً ثالثاً بموجب أحكام البحة صنادٌق اإلستثمار أو  ٌُعّد أمٌن أم كلؾ بها طرفا البحة األشخاص المرخص لهم. و

الحفظ مسإوالً تجاه مدٌر الصندوق ومالكً الوحدات عن خسابر الصندوق الناجمة بسبب احتٌال أو إهمال أو 

 سوء تصرؾ أو تقصٌره المتعمد.

  ٌُعدُّ أمٌن الحفظ مسإوالً عن حفظ أصول الصندوق وحماٌتها لصالح مالكً الوحدات، وهو مسإول كذلك عن

 للتطبٌق فٌما ٌتعلق بحفظ أصول الصندوق. القابلةاتخاذ جمٌع اإلجراءات اإلدارٌة الالزمة تبعاً للقوانٌن واألنظمة 

  بطلب رسمً من مدٌر الصندوق ٌجب على أمٌن الحفظ فتح حساب منفصل لدى بنك محلً باسمه لكل صندوق

 االستثمار ذي العالقة.ٌعمل أمٌن حفظ له، وٌكون الحساب لصالح صندوق  استثمار

  ،ٌجب على أمٌن الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري فً سجالته عن أصوله وعن أصول عمالبه اآلخرٌن

د تلك األصول بشكل مستقل من خالل تسجٌل األوراق المالٌة واألصول األخرى لكل صندوق  وٌجب أن تحدَّ

تفظ بجمٌع السجالت الضرورٌة وؼٌرها من وٌجب أن ٌحأمٌن الحفظ لصالح ذلك الصندوق. استثمار باسم

 المستندات التً تإٌد تؤدٌة التزاماته التعاقدٌة.

  ٌجب على أمٌن الحفظ إٌداع جمٌع المبالػ النقدٌة العابدة للصندوق فً الحساب المشار إلٌه، وٌجب علٌه أن ٌخصم

ته وفقاً ألحكام البحة دوق وعملٌامن ذلك الحساب المبالػ المستخدمة لتموٌل االستثمارات ومصارٌؾ إدارة الصن

ستثماروالنسخة المحدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات التً تلقاها من مدٌر صنادٌق اال

ٌّن بموجبه أمٌن حفظ من قبل مدٌر الصندوق.  الصندوق، والعقد الذي ُع

  السعودٌة العربٌة المحدودة بصفتها م )"اتفاقٌة الحفظ"( قد تم تعٌٌن إتش إس بً س25/09/2010وفقا لالتفاقٌة ً

أمٌن الحفظ لبعض األصول التابعة للصندوق، كما سٌتم تسلٌمها إلى أمٌن الحفظ وسٌتم قبولها من أمٌن الحفظ 

تحت سٌطرته وفقا التفاقٌة الحفظ. سٌعمل أمٌن الحفظ كوصً وراعً لتلك األصول كما ٌمكن تسلٌمها الى 

آلخر. وعلٌه لن ٌكون أمٌن الحفظ بمثابة الوصً ولن ٌتحمل أي مسإولٌة ألي وقبولها من أمٌن الحفظ من وقت 

 .أصول أخرى من الصندوق ان لم ٌتم بشكل رسمً تسلٌمها الى وقبولها من أمٌن الحفظ لتكون تحت سٌطرته

 ثالثا":" المهام التً ُكلف بها أمٌن الحفظ طرفا (و )

ٌة الحفظ خادم ألمناء حفظ من الباطن أو وكالء أو مندوبٌن أمٌن الحفظ مخول لتفوٌض أي من واجباته بموجب اتفاق

تسوٌة، التً )"مراسلون"(، وفقا للشروط المنصوص علٌها فً اتفاقٌة الحفظ، التً ال تشمل نظام المقاصة أو ال

 اختارها أمٌن الحفظ.

 عزل أمٌن الحفظ واستبداله: (ز )

 :صالحٌة الهٌئة فً عزل أمٌن الحفظ واستبداله 

للهٌبة عزل أمٌن الحفظ المعٌن من مدٌر الصندوق أو اتخاذ أي تدبٌر تراه مناسبا فً حال وقوع أي من                         

 الحاالت اآلتٌة:

 .توقؾ أمٌن الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهٌبة بذلك بموجب البحة األشخاص المرخص لهم 

 نشاط الحفظ أو سحبه أو تعلٌقه من قبل الهٌبة. إلؽاء ترخٌص أمٌن الحفظ فً ممارسة 

 .تقدٌم طلب إلى الهٌبة من أمٌن الحفظ إللؽاء ترخٌص فً ممارسة نشاط الحفظ 

  بالتزام النظام أو لوابحه التنفٌذٌة. -بشكل تراه الهٌبة جوهرٌاً  -إذا رأت الهٌبة أن أمٌن الحفظ قد أخل 

  أنها ذات أهمٌة جوهرٌة. - معقولةأسس  ىبناًء عل -أي حالة أخرى ترى الهٌبة 

 :استقالة أو عزل أمٌن الحفظ من قبل مدٌر الصندوق 

  ٌجوز لمدٌر الصندوق عزل أمٌن الحفظ المعٌن من قبله بموجب إشعار كتابً إذا رأى بشكل معقول أن عزل

ك فوراً أمٌن الحفظ فً مصلحة مالكً الوحدات، وعلى مدٌر الصندوق إشعار الهٌبة ومالكً الوحدات بذل

 .وبشكل كتابً

 ( ٌوما من تسلم أمٌن الحفظ اإلشعار 30ٌجب على مدٌر الصندوق إذا عزل أمٌن الحفظ تعٌٌن بدٌل له خالل )

الكتابً. وٌجب على أمٌن الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل مع مدٌر الصندوق لتسهٌل النقل السلس 

لحفظ المعزول أن ٌنقل، حٌثما كان ذلك ضرورٌاً للمسإولٌات إلى أمٌن الحفظ البدٌل. وٌجب على أمٌن ا

 ومناسباً، إلى أمٌن الحفظ البدٌل جمٌع العقود المرتبطة بالصندوق.

  ٌجب على مدٌر الصندوق اإلفصاح فوراً على موقعه اإللكترونً عن قٌامه بتعٌٌن أمٌن حفظ بدٌل، وٌجب

للسوق عن قٌامه بتعٌٌن أمٌن حفظ بدٌل على مدٌر الصندوق العام كذلك اإلفصاح فً الموقع اإللكترونً 

 للصندوق.

  ٌوما. 90ٌجوزإنهاء تعٌٌن أمٌن الحفظ بدون سبب بموجب إخطار ال ٌقل عن 
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  وفقا ألحكام اإلنهاء المنصوص علٌها فً اتفاقٌة الحفظ. نهاء مهامه كؤمٌن حفظ للصندوقإٌجوز ألمٌن الحفظ 

 

 مستشار االستثمار:  .14

 مستشار لالستثمارال ٌوجد اسم المستشار:  (أ )

 ال ٌوجدالعنوان:  (ب )

 ال ٌوجدوصف االدوار الرئٌسٌة:  (ج )

 

 :الموزع .15

 ال ٌوجد اسم الموزع: (أ )

 ال ٌوجد عنوان الموزع: (ب )

 ال ٌوجد بٌان الترخٌص: (ج )

 ال ٌوجد األدوار والمسؤولٌات: (د )

 

 المحاسب القانونً: .16

 اسم المحاسب القانونً: (أ )

 إٌرنست آند ٌونػ 

 عنوان المحاسب القانونً:  (ب )

 ، المملكة العربٌة السعودٌة.11461، الرٌاض 2732الفٌصلٌة، طرٌق الملك فهد، ص.ب برج 

 األدوار األساسٌة ومسؤولٌات المحاسب القانونً:  (ج )

  ٌجب أن ُتعد القوابم المالٌة للصندوق باللؽة العربٌة وبشكل نصؾ سنوي على األقل وتفحص وفقاً لمعاٌٌر المحاسبة

للمحاسبٌن القانونٌن، وٌجوز إعداد نسخ إضافٌة بلؽات أخرى، وفً حال وجود أي الصادرة عن الهٌبة السعودٌة 

 تعارض بٌن تلك النسخ، ٌإخذ بالنص العربً.

  ٌجب مراجعة القوابم المالٌة السنوٌة للصندوق وفقاً لمعاٌٌر المحاسبة الصادرة عن الهٌبة السعودٌة للمحاسبٌن

 القانونٌن.

 ( أشهر قبل نهاٌة سنته المالٌة، فٌجب فً هذه الحالة القٌام 9م مدة تزٌد على )إذا مضى على تؤسٌس الصندوق العا

 بعملٌة المراجعة بنهاٌة العام األول.

 ( أشهر أو أقل قبل نهاٌة سنته المالٌة، فٌجوز فً هذه الحالة القٌام 9إذا مضى على تؤسٌس الصندوق العام مدة )

 تلٌها. بعملٌة المراجعة فً نهاٌة السنة المالٌة التً

 

 معلومات أخرى: .17

جراءات التً ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل مدٌر الصندوق بؤن السٌاسات واإل ٌفٌد (أ )

 و/أو فعلً سٌتم تقدٌمها عند طلبها دون مقابل.

 ال ٌنطبق التخفٌضات والعموالت الخاصة: (ب )

 معلومات متعلقة بالضرٌبة/الزكاة:  (ج )

علٌها نطبق التنفٌذٌة لضرٌبة القٌمة المضافة، سوؾ تخضع الرسوم والمصارٌؾ والعموالت التً تبموجب الالبحة 

 م.01/01/2018وذلك اعتبارا من  ٪5الالبحة القتطاع ضرٌبة القٌمة المضافة بمعدل 

 اجتماع مالكً الوحدات: (د )

 .ٌجوز لمدٌر الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكً الوحدات بمبادرة منه 

 ( أٌام من تسلم طلب كتابً من أمٌن الحفظ.10مدٌر الصندوق الدعوة الجتماع مالكً الوحدات خالل ) ٌجب على 

 ( أٌام من تسلم طلب كتابً من مالك أو 10ٌجب على مدٌر الصندوق الدعوة الجتماع مالكً الوحدات خالل )

 قٌمة وحدات الصندوق. ٪ على األقل من 25أكثر من مالكً الوحدات الذٌن ٌملكون مجتمعٌن أو منفردٌن 

 الدعوة الجتماع مالكً الوحدات باإلعالن عن ذلك فً الموقع اإللكترونً لمدٌر الصندوق والموقع  تكون

 اإللكترونً للسوق، وبإرسال إشعار كتابً إلى جمٌع مالكً الوحدات وأمٌن الحفظ وذلك:

  .قبل عشرة أٌام على األقل من االجتماع 

 ( ٌوم21وبمدة ال تزٌد عن ).ا قبل االجتماع 
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وٌجب أن ٌحدد اإلعالن واإلشعار تارٌخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة، وٌجب على    

مدٌرالصندوق فً حال إرسال إشعار إلى مالكً الوحدات بعقد أي اجتماع لمالكً الوحدات، إرسال نسخة منه 

 إلى الهٌبة.

 على 25حضره عدد من مالكً الوحدات ٌملكون مجتمعٌن  ال ٌكون اجتماع مالكً الوحدات صحٌحاً إال إذا ٪

 األقل من قٌمة وحدات الصندوق.

  ًٌُستوؾ النصاب، فٌجب على مدٌر الصندوق الدعوة الجتماع ثانً باإلعالن عن ذلك فً موقعه اإللكترون إذا لم 

فظ قبل موعد االجتماع والموقع اإللكترونً للسوق وبإرسال إشعار كتابً إلى جمٌع مالكً الوحدات وأمٌن الح

ٌُعّد االجتماع الثانً صحٌحاً أٌا كانت نسبة الوحدات الممثلة فً االجتماع.5الثانً بمدة ال تقل عن )  ( أٌام. و

 .ٌجوز لكل مالك وحدات تعٌٌن وكٌل لتمثٌله فً اجتماع مالكً الوحدات 

  كل وحدة ٌمتلكها وقت االجتماع.ٌجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد فً اجتماع مالكً الوحدات عن 

  ٌجوز عقد اجتماعات مالكً الوحدات واالشتراك فً مداوالتها والتصوٌت على قراراتها بواسطة وسابل التقنٌة

 الحدٌثة وفقاً للضوابط التً تضعها الهٌبة.

 اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفٌة الصندوق:  (ه )

عملٌاً، ٌرسل مدٌرالصندوق لجمٌع مالكً الوحدات إشعارا خطٌاً قبل فً حدود ما ٌتوافق مع األنظمة وما هو ممكن 

نهاء وتصفٌة الصندوق، وٌقوم خالل ثمانٌة أسابٌع بعد ذلك وفً ٌوم التعامل المحدد إ( ٌوماً بنٌته 21مده ال تقل عن )

السابد فً ٌوم اد فً اإلشعار باسترداد جمٌع )ولٌس بعض( الوحدات التً لم ٌتم استردادها من قبل بسعر االسترد

 التعامل المذكور. 

 معالجة الشكاوى: (و )

ٌفٌد مدٌر الصندوق بؤن اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى سٌتم تقدٌمها عند طلبها دون مقابل. كما ٌمكن لمالكً  

 :الوحدات مراسلة مدٌر الصندوق فً حال وجود أي شكوى قد تنشؤ على العنوان التالً

 ممسإول المطابقة وااللتزا

 المملكة العربٌة السعودٌة

  طرٌق الملك فهد، حً المحمدٌة

 (3مبنى االولى، الدور )

 540تحوٌله  555 4949 11 966+هاتؾ: 

  www.blom.sa الموقع االلكترونً:

  m.sacompliance@blo البرٌد االلكترونً: 

 الجهة القضائٌة المختصة: (ز )

إن الجهة القضابٌة المختصة بالنظر فً أي نزاع ناشا من أو عن االستثمار فً الصندوق هً لجنة الفصل فً  

 منازعات األوراق المالٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة.

 قائمة للمستندات المتاحة لمالكً الوحدات: (ح )

 شروط وأحكام الصندوق 

 مذكرة المعلومات 

 ملخص المعلومات الربٌسة 

 أي عقد مذكور فً مذكرة المعلومات 

  المالٌة لمدٌر الصندوقالقوابم   

 أصول الصندوق:  (ط )

إن أصول الصندوق مملوكة لمالكً الوحدات مجتمعٌن )ملكٌة مشاعة(، ولٌس لمدٌر الصندوق أو مدٌر الصندوق من 

شورة أوالموزع أي مصلحة فً أصول الصندوق أومطالبة الباطن أو أمٌن الحفظ أو أمٌن الحفظ من الباطن أومقدم الم

فٌها، إال إذا كان مدٌر الصندوق أو مدٌر الصندوق من الباطن أوأمٌن الحفظ أو أمٌن الحفظ من الباطن أو مقدم 

بات بموجب أحكام المشورة أوالموزع مالكاً لوحدات الصندوق، وذلك فً حدود ملكٌته، أو كان مسموحاً بهذه المطال

 ستثمار، وأُفِصح عنها فً شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات.حة صنادٌق االالب

 ال ٌنطبقمعلومات اخرى:  (ي )

 ال ٌنطبقات من قٌود الئحة االستثمار: ءاعفا (ك )

 سٌاسة مدٌر الصندوق فٌما ٌتعلق بحقوق التصوٌت:  (ل )

 سٌتم تقدٌمها عند طلبها دون مقابل.ٌفٌد مدٌر الصندوق بؤن سٌاسة حقوق التصوٌت المرتبطة بؤي أصول للصندوق 

 

  ال ٌنطبقمتطلبات إضافٌة ألنواع معٌنة من الصنادٌق:  .18

http://www.blom.sa/
mailto:compliance@blom.sa
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 ملخص المعلومات الرئٌسٌة   

 صندوق بلوم السعودي 

Blom Saudi Arabia Fund”" 

 .المعلومات الرئٌسٌة ( أ

 صندوق بلوم السعودي وهو صندوق استثماري مفتوح، ؼٌر محدد األجل ومطروح طرحا عاما. .1

 ٌهدؾ الصندوق إلى تحقٌق نمو رأس مال طوٌل األجل. أهداف صندوق االستثمار: .2

سٌستثمر الصندوق بصورة ربٌسٌة فً أوراق مالٌة متداولة مدرجة فً مإشر تداول، أو فً وحدات سٌاسات االستثمار:  .3

العربٌة السعودٌة مع تركٌز  صنادٌق أخرى أو برام  استثمار جماعٌة أخرى جرى تؤسٌسها وفقاً للقوانٌن وأنظمة المملكة

( 40-25ٌعتزم مدٌر الصندوق االحتفاظ ب ) ربٌسً على االستثمارات فً أوراق مالٌة متداولة على مإشر تداول. كما

مركز استثماري فً معظم األحٌان. وٌمكن للصندوق االحتفاظ بعدد أقل أو أكثر من المراكز االستثمارٌة حسبما تقتضٌه 

ٌستثمر الصندوق فً أوراق مالٌة ٌصدرها مدٌر الصندوق أو فروعه ٌتم إنشاإها فً المملكة  الظروؾ. كما ٌمكن أن

 العربٌة السعودٌة )إن وجدت( شرٌطة أن تتم تلك االستثمارات وفقاً لهدؾ االستثمار والقٌود على الصندوق.

بالنظر إلى طبٌعة االستثمار فً الصندوق واالستراتٌجٌات االستثمارٌة له،  المخاطر الرئٌسٌة لالستثمار بالصندوق: .4

على سبٌل المثال ال الحصر:  - ٌتبٌن بؤن االستثمار فً الصندوق ٌنطوي على درجة عالٌة من المخاطرة، وٌشمل ذلك

صالح ، ومخاطر مخاطر حداثة عمل الصندوق، و مخاطر االعتماد على موظفً مدٌر الصندوق ،و مخاطر تضارب الم

،والمخاطر السٌاسٌة واالقتصادٌة، و مخاطر االفتقار إلى استثمارات محددة، و مخاطر السوق  تركٌز االستثمارات

والسٌولة، ومخاطر عملٌات االسترداد الكبرى ، ومخاطر الحفظ، و مخاطر االستثمار ، ومخاطر عدم تحقٌق إطار 

لصندوق هدفه. هذا وقد تم ذكر المخاطر بالتفصٌل فً مذكرة المعلومات مراقبة المخاطر الذي تم وضعه من قبل مدٌر ا

 الخاصة بالصندوق.

 البٌانات السابقة المتعلقة بأداء الصندوق: .5

 العابد الكلً لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات: -أ 

 

 

 

 

      اجمالً العابدات السنوٌة لكل من السنوات العشر الماضٌة )أو منذ التؤسٌس(: -ب 

   من تارٌخ بداٌة الصندوق إلى نهاٌة السنة 2011*األداء فً              

 

 أداء صندوق االستثمار بالمقارنة مع المإشر االسترشادي منذ التؤسٌس:  -ج 

 

خمس سنوات 
(2014-2019) 

ثالث سنوات 
(2016-2019) 

 سنة 
(2019) 

  1.61%    24.92%  13.46  أداء الصندوق  %

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
-5.30٪ 7.46٪ 31.65٪ 18.38٪ -19.91٪ 3.68٪ -0.39٪ 11.17٪ 13.46% 

 أداء
 الصندوق

-2.94٪ 5.98٪ 25.50٪ -2.37٪ -17.06٪ 4.32٪ 0.22٪ 8.31٪ 8.90% 

  أداء
المإشر 

 االسترشادي
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 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب. ( ب

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 القتطاع ضرٌبة بموجب الالبحة التنفٌذٌة لضرٌبة القٌمة المضافة، سوؾ تخضع الرسوم والمصارٌؾ والعموالت التً تنطبق علٌها الالبحةمالحظة: 

 .المعنٌة الجهات تحددها التً النسب وفق القٌمة المضافة                

 

 ٌمكن للعمٌل الحصول على المعلومات المتعلقة بالصندوق ومستنداته عن طرٌق الموقع اإللكترونً لمدٌر الصندوق ج( 

 أو الموقع اإللكترونً لتداول. كذلك ٌمكن مراسلة مدٌر الصندوق على البرٌد اإللكترونً أو مكالمة أحد أعضاء 

 فرٌق إدارة الصندوق هاتفٌاً وذلك عبر التفاصٌل الموضحة على الموقع اإللكترونً الخاص بمدٌر الصندوق.

 شركة بلوم لالستثمار السعودٌةد( اسم وعنوان مدٌر الصندوق: 

 ، المملكة العربٌة السعودٌة11482، الرٌاض 8151، طرٌق الملك فهد، ص.ب 3بناٌة األولى طابق   

 .966-11-4949551، فاكس 966-11-4949555بٌانات االتصال الخاصة بمدٌر الصندوق: هاتؾ رقم 

 ،11413 الرٌاض 9084ص.ب   شركة إتش أس بً سً العربٌة السعودٌة المحدودةه( اسم وعنوان أمٌن الحفظ: 

 .المملكة العربٌة السعودٌة    

 .966-11-2992348، فاكس 966-11-2992065رقم هاتؾ بٌانات االتصال الخاصة بؤمٌن الحفظ:     

 ال ٌنطبقو( اسم وعنوان الموزع: 

 

 

 القٌمة وطرٌقة االحتساب الوصف

تستحق فً كل ٌوم  -سنوٌا من صافً قٌمة أصول الصندوق ٪1.5 رسم اإلدارة 

 تقوٌم وٌدفعها الصندوق فً نهاٌة كل شهر

ٌستحق فً كل ٌوم تقوٌم وٌسدد فً نهاٌة كل شهر بالنسبة السنوٌة  رسم المدٌر اإلداري

 ذات الصلة المبٌنة أدناه من صافً قٌمة أصول الصندوق:

 الصندوقصافً قٌمة أصول 
رسم المدٌر 

 االداري

 ٪0.10 ملٌون لاير سعودي 187.5من صفر إلى 

 ٪0.08 ملٌون لاير سعودي187.5ما ٌزٌد عن 

لاير سعودي  7,500بشرط أال ٌقل رسم المدٌر اإلداري عن 

 شهرٌا.

ٌستحق فً كل ٌوم تقوٌم وٌسدد فً نهاٌة كل شهر بمعدل سنوي  رسم أمٌن الحفظ

 صافً قٌمة أصول الصندوق. ( من٪ 0.10ٌعادل )

 ٪0.05 الصكوك المدرجة فً تداول

 ٪0.05 المرابحات فً المملكة العربٌة السعودٌة 

 ٪0.05 الصكوك المتداول بها عبر ٌورو كلٌر 

 لاير سعودي شهرٌا. 2,500شرط أال ٌقل رسم أمٌن الحفظ عن 

لاير سعودي سنوٌا ،تستحق فً كل ٌوم تقوٌم وٌدفعها    37,500 أتعاب مجلس االدارة المستقلٌن

 الصندوق فً نهاٌة كل شهر 

لاير سعودي سنوٌا ،تستحق فً كل ٌوم تقوٌم وٌدفعها    45,000 رسوم مراجع الحسابات 

 الصندوق فً نهاٌة كل شهر

لاير سعودي سنوٌا ،تستحق فً كل ٌوم تقوٌم وٌدفعها    7,500 الرسوم الرقابٌة

 الصندوق فً نهاٌة كل شهر

لاير سعودي سنوٌا تخصم من صافً أصول الصندوق،  50000 رسوم نشر المعلومات على تداول

 تحتسب ٌومٌا وٌتم دفعها عند المطالبة.

تراك تضاؾ إلى مبلػ االش -من إجمالً مبلػ االشتراك  ٪0.50 رسوم االشتراك

 مباشرة

 لاير سعودي لكل عملٌة تخصم من الصندوق 131.25 رسوم التعامل الخاصة بؤمٌن الحفظ 


