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 للمرابحة بالريال السعودينفست إصندوق بلوم شروط وأحكام 
 
 

 للمرابحة بالريال السعودينفست إبلوم  صندوق   الصندوق:اسم 

 مفتوح -عام  - أسواق النقدمتخصص في  صندوق   وفئته:نوع الصندوق 

 )بلوم إنفست( شركة بلوم لالستثمار السعودية   الصندوق:اسم مدير 

   BST-1949-06-01-06-21 رقم:ماد شرعي شهادة اعت

 

من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس شروط وأحكام الصندوق روجعت 
 يقر ويؤكد واألحكام. كما الشروطإدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في 

ويؤكدون على أن  ويقرون واألحكام،شروط الواكتمال المعلومات الواردة في  مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة اعضاء
 .غير مضللة واألحكامالشروط المعلومات والبيانات الواردة في 

 وأحكامشروط محتويات  . ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عنطرح وحدات صندوق االستثمار وافقت هيئة السوق المالية على
تعطي هيئة السوق المالية أي توصية بشأن جدوى االستثمارفي  اكتمالها، والوال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو الصندوق 

في الصندوق  االستثمار وتؤكد أن قرار ،فيه توصيتها باالستثمارطرح وحدات الصندوق وال تعني موافقتها على  عدمه،الصندوق من 
   `. ستثمر أو من يمثلهيعود للم

الشرعية المجازة اللجنة  على أنه صندوق استثمار متوافق مع معايير نفست للمرابحة بالريال السعوديإتم اعتماد صندوق بلوم 
 من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة لصندوق االستثمار.

 االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة إن شروط وأحكام الصندوق والمستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق
 .ومعدلةمحدثة  وتكونمضللة عن صندوق االستثمار،  وغير

 االستثمار.يجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق والمستندات األخرى لصندوق 

 ع المستندات تم قراءتها وقبول جميع ماتم ذكره فيها.إقرار من مالك الوحدات أن جمي الصندوق، وأحكاميعتبر التوقيع على شروط 

 . ين االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريرهلكي الوحدات أو المستثمرين المحتمليمكن لما

ننصح بأخذ  ،واألحكامالشروط  حكام الصندوق وفهمها. وفي حال تعذر فهم محتوياتأننصح المستثمرين بقراءة محتويات الشروط و
  ار مهني.مشورة مستش
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 ملخص الصندوق 

  نفست للمرابحة بالريال السعوديإصندوق بلوم  االستثمار اسم الصندوق

محدد األجل ومطروح طرحا  غير - ومفتوحعام  - أسواق النقد متخصص في صندوق وفئته نوع الصندوق
 عاما

 نفست(إشركة بلوم لالستثمار السعودية )بلوم  مديرالصندوق

 أهداف الصندوق

الصندوق الى تحقيق عوائد استثمارية منخفضة الى متوسطة المخاطر  يهدف
لمالكي وحدات الصندوق مع الحفاظ على رأس المال وتوفير السيولة من خالل 

من الصفقات في األدوات  وغيرهااإلستثمار بشكل أساسي في صفقات المرابحات 
 وقصيرةخاطر الم والمنخفضةالمالية المتوافقة مع ضوابط الشريعة اإلسالمية 

األجل. ال توزع على مالكي الوحدات أية أرباح وإنما يتم إعادة استثمار كافة األرباح 
 والتوزيعات واإليرادات في نفس الصندوق

 منخفض الى متوسط المخاطر  مستوى المخاطر

 ريال سعودي 10,000 الحد األدنى لالشتراك

 ريال سعودي 5,000 ستردادالحد األدنى لال

 لتقويم والتعاملأيام ا
سيتم تقويم أصول الصندوق في كل يوم تعامل وفي حال وافق يوم التقويم 

يوم عطلة رسمية في الممكلة العربية السعودية فسيتم تقويم أصول  والتعامل
 التالي. والتعاملسترداد في يوم التقويم الصندوق وتنفيذ طلبات اإلشتراك واإل

 ليوم التعامل العمل التاليمدير الصندوق بإعالن سعر الوحدة في يوم  سيقوم عالن عن سعر التقويميوم اإل
موعد دفع قيمة الوحدات 

 المستردة
العمل في اليوم الخامس التالي ليوم التقويم التي تم فيها تحديد سعر  قبل إقفال

 االسترداد
سعرالوحدة عند بداية طرح 

 رياالت 10 الصندوق

 لصندوق هي الريال السعودي فقطالعملة الرئيسية ل عملة الصندوق

 م30/10/2021هـ الموافق 26/20/1443 األحديوم  تاريخ بدء تشغيل الصندوق

 العائد على الودائع بالريال السعودي بين البنوك السعودية لشهر واحد )سايبور( المؤشر االسترشادي

 نفست للمرابحة بالريال السعوديإصندوق بلوم  مشغل الصندوق
ومشغل ظ امين الحف
 شركة اتش أس بي سي العربية السعودية المحدودة من الباطن الصندوق

 إرنست اند يونغ  مراجع الحسابات

% سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق. يتم احتسابها على أساس يومي 0.30 الصندوق رسوم إدارة
 لمدير الصندوق بنهاية كل ربع سنة ميالدية وتدفعتخصم من الصندوق 

 اليوجد واالسترداداالشتراك رسوم 
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 رسوم امين الحفظ
% سنويا من إجمالي قيمة أصول الصندوق شرط أال يقل رسوم أمين 0.05بمعدل 

احتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل  وسيتمريال سعودي،  24,000الحفظ عن 
 شهريًا.    وتدفعيوم تقويم 

 رسوم مشغل الصندوق
مة أصول الصندوق شرط أال يقل رسوم مشغل % سنويا من صافي قي0.05بمعدل 

احتساب المستحق من هذه الرسوم عند  وسيتمريال سعودي،  66,000عن الصندوق 
 شهريًا.    وتدفعكل يوم تقويم 

التعامل مصاريف  

يتحمل الصندوق جميع تكاليف المعامالت التي يتكبدها نتيجة شراء وبيع 
تي يجريها. ويجب اإلفصاح عن إجمالي الصفقات ال وعموالتاالستثمارات وتكاليف 

هذه التكاليف في التقارير المدققة السنوية ونصف السنوية. على أن يتم احتسابها 
 ودفعها عند المطالبة.

 % وفي0.1من المتوقع أال تتجاوز و أخرى، مصاريف وأيمصاريف التعامل تشمل   رسوم ومصاريف أخرى
 الفعلية  والرسومجميع األحوال لن يتم خصم اال المصاريف 

    .                                                                                                                                                          االستثمار صندوق( 1)

 غير محدد األجل ومطروح طرحا عاما. مفتوح، نفست للمرابحة بالريال السعودي وهو صندوق استثماريإصندوق بلوم  (أ

ـ الموافق 24/11/1442تاريخ تم إصدار نشرة الشروط واألحكام في   ب( األحكام    وتم تحديث نشرة الشروط و   م04/07/2021ه
 .م26/03/2023 الموافق هـ04/09/1444 تاريخب

 م0407/2021/هـ الموافق 24/11/1442ار في تاريخ وافقـت هيئـة السـوق المالية علـى طـرح وحـدات صـندوق االستثم ج(

 .                                                                                                                                                             النظام المطبق  (2)

 واألنظمةالتنفذية  ولوائحهل السعودي ومدير الصندوق لنظام السوق المالية نفست للمرابحة بالرياإيخضع صندوق بلوم 
 12/  03 وتاريخ 2006 – 219 – 1موجب القرار رقم  السعودية،األخرى ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية  واللوائح

وتاريخ  2021 -22 -02بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  والمعدلةم 24/12/2006الموافق  ـه 1427/
  24/02/2021هـ الموافق 12/07/1442
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 المصطلحاتقائمة  

نفست للمرابحة بالريال السعودي وهو عبارة عن برنامج استثمار مشترك إصندوق بلوم 
يهدف الى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في أرباح البرنامج، 

أسواق صفقات ويعتبر من فئة صــناديق  محدده،ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم 
 النقد

 الصندوق

شخص مرخص له بممارسة  وة بلوم لالستثمار السعودية )بلوم إنفست(، وهيعني شرك
أعمال اإلدارة بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم ويكون مسئوال عن إدارة صندوق 

 اإلستثمار
 مدير الصندوق

الشخص الذي يملك وحدات في صندوق االستثمار تمثل حصة مشاعة في صافي أصول 
 الصندوق 

 مالك الوحدات

 الجهات ذات العالقة جهة ذات عالقة بمدير الصندوق )شركات تابعة لمدير الصندوق( أي 
 بموجبالمالية الئحة صــــناديق االســــتثمار الصــــادرة عن مجلس هيئة الســــوق 

م 24/12/2006هـ الموافق  1427/ 12/  03وتاريخ  2006 – 219 – 1القرار رقم 
وتاريخ  2021 -22 -02ق المالية رقم بقرار مجلس هيئة السو والمعدلة

 )او اي تعديالت اخرى تتم عليها من وقت الخر( 24/02/2021هـ الموافق 12/07/1442

 الئحة صناديق االستثمار

هو مجلس ُيعين أعضـــائه وفقا لالئحة صناديق االستثمار لمراقبة أعمال مدير 
 عليها  واإلشرافالصندوق ذي العالقة 

 وقمجلس إدارة الصند

اي شخص طبيعي يتم تعيينه عضوًا في مجلس إدارة صندوق االستثمار وفقا لالئحة 
 صناديق االستثمار

عضـــــــو مــجــلــس إدارة 
 الصندوق الغير مستقل

عضو مجلس إدارة صندوق مستقل يتمتع باالستقاللية التامة ومما ينافي اإلستقاللية 
دى مدير الصندوق او تابع له، او أي مدير أن يكون موظفا ل الحصر:على سبيل المثال 

او لديه عمل جوهري او  الصندوق،او مشغل صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق 
عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق او أي مدير صندوق من الباطن او أي أمين حفظ ذلك 

ن الماضيين او أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العاميي الصندوق.او مشغل  الصندوق
لدى مدير الصندوق او في أي تابع له. او أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع 

 له،أي من أعضاء مجلس اإلدارة او من أي كبار تنفيذيين لدى مدير الصندوق او أي تابع 
او أن يكون مالكا حصص سيطرة لدى مدير الصندوق او في أي تابع له خالل العاميين 

 الماضيين  

عضو مجلس إدارة الصندوق 
 المستقل

 أسواق النقدصفقات  تعني الودائع وعقود التمويل التجاري قصيرة األجل   

بيع ســـلعة بمثل الثمن الذي اشـــتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه، 
بنســـــبة من الثمن أو بمبلغ مقطوع ســـــواء وقعت من دون وعد ســـــابق وهي 

لمرابحة العادية، أو وقعت بناء على وعد بالشراء من الراغب في الحصول على السلعة ا
 وهي المرابحة المصرفية طريق المؤسسةعن 

 عقود المرابحة
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 واإللتزاماتشــــهادات تمثل ملكية شــــائعة في األصــــول والمنافع واالمتيازات 
وأحكام الشـــــريعة  طمع ضـــــواب المالية أو أي أصـــــول لمشـــــروع معين متوافق

 اإلسالمية
 الصكوك

البنوك الودائع في  ضهو سعر يحدد بواســــــطة متوســــــط العائد على عرو
 على الريال السعودي ويتم أحتسابه عن طريق البنك المركزي السعودية

سايبور  "العـــائـــد على 
 الودائع بالريال السعودي"

ســات المالية التي تنشــأ بينها وبين الشــركة عالقة مصــرفية البنوك أو المؤســ
من  لها والمرخصســــــواء في داخل المملكة العربية الســــــعودية أو خارجها 

 العالقة في كل دولة يتعامل الصندوق معها. النظامية ذات الجهات
 البنوك أو المؤسسات المالية

 يوم العمل   لعمل الرسمية في الهيئةيوم عمل في المملكة طبقا اليام ا 
هو يوم إعالن سعر وحدة الصندوق عن طريق تداول باالضافة للموقع االلكتروني لمدير 

 الصندوق
 يوم اإلعالن

 يوم التعامل واستردادهاأي يوم يمكن فيه االشتراك في وحدات صندوق االستثمار 
تقويم الصندوق يومًيا وفي  تمسيو الوحدة،اليوم الذي يتم فيه تحديد صافي سعر هو 

حال كان يوم تقويم الصندوق يوافق عطلة رسمية سيتم تقييم أصول الصندوق في 
 يوم العمل الذي يليه. 

 يوم التقويم

قيمة أصول الصندوق وذلك عند نهاية يوم  صافي هو الوقت الذي يتم فيه حساب
  العمل باستخدام أسعار اإلقفال لذلك اليوم

 نقطة التقويم

 رسوم التعامل رسوم بيع وشراء األوراق المالية
المغذية  والصناديقتشمل الصناديق العامة المتخصصة صناديق اسواق النقد 

بحسب ما  وغيره،الوقفية  والصناديقحماية رأس المال  وصناديقالقابضة  والصناديق
 من الئحة صناديق االستثمار والخمسينجرى بيانه في المادة الثالثة 

ــــنـــاديق  العـــامـــة الصــ
 المتخصصة

 30 م/ مرسوم ملكي رقم السعودية بموجبالعربية  الصادر في المملكةهو النظام 
 هـ )و اي تعديالت اخرى تتم عليها من وقت الخر(  02/06/1424بتاريخ 

 
 نظام السوق المالية

لمنازعات التي في الفصل في ا والمختصة"لجنة الفصل في منازعات االوراق المالية" 
الصادرة عن هيئة  والتعليمات والقواعد واللوائحتقع في نطاق نظام السوق المالية 

 السوق المالية 

لجنة الفصل في منازعات 
 االوراق المالية

من  والثالثينفي الحادي  وتنتهيهي الفترة التي تبدأ من تاريخ بدء عمل الصندوق 
 ة األولى شهر ديسمبر من كل عام يلي السنة المالي

 السنة المالية

عني اي شخص طبيعي أو ذي صفة اعتبارية أو قانونية حسبما هو متعارف عليه تقر ت
 له أنظمة المملكة بهذه الصفة 

 الشخص

 وقطروُعمان  والكويتبه مجلس التعاون الخليجي الذي يضم البحرين  وُيقصد
 العربية المتحدة  واإلماراتالعربية السعودية  والمملكة

 ول مجلس التعاون الخليجيد

 صفقة )أو( معاملة كل عملية تعاقدية مع طرف نظير يهدف تحقيق عائد مالي على الصندوق 
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سالمية لوثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تصدر من اي جهة هي البدائل اإل
ربحها يكون ثابت او  ومعدلكانت تمثل حصصا شائعة في ملكية موجودات تلك الجهة 

 رك متح
 أدوات الدخل الثابت

هي أدوات مالية تستمد قيمتها من أداء أصل حقيقي )كالذهب( أو مالي )كاالسهم( 
 أو من أداء أحد المؤشرات السوقية )كالداو جونز(

 المشتقات المالية

حدة على اساس إجمالي قيمة األصول للصندوق مخصوما لوالقيمة النقدية ل وتعني
 لى عدد الوحدات القائمة في يوم التقويم ذي العالقة. منه االلتزامات ومقسوما ع

 صافي قيمة األصول للوحدة

يقصد به النموذج المعد من قبل مدير الصندوق والذي يجيز لمالكي الوحدات استرداد 
جزء أو كل وحداتهم في الصندوق بعد استكمال وتوقيع النموذج من حامل الوحدات 

 المعني حسب األصول المتبعة 
 طلب اإلسترداد نموذج

يقصد به طلب اإلشتراك وأي مستندات مطلوبة حسب لوائح هيئة السوق المالية 
معلومات مرفقة يوقعها  وأيةفحة غسيل األموال تمويل اإلرهاب اوقوانين مك

 المستثمر بغرض اإلشتراك في وحدات الصندوق شريطة اعتمادها من مدير الصندوق
 طلبات اإلشتراك

 المرابحات،، وعقود كالودائعالنقد أسواق صفقات إلستثمار في يستهدف الصندوق ا
المهيكلة المتوافقة مع الضوابط  والمنتجاتأدوات الدخل الثابت مثل الصكوك  فيو

 الشرعية وعقود التوريق. 
 اإلستثمار المستهدف

حصة آي مالك في اي صندوق يتكون من وحدات أو جزء منها، وتعامل كل وحدة على 
 حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق انها تمثل 

 وحدة

 وبيعهاالتي يتم شراؤها  والخدماتهي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع 
وبدأت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة  االستثناءات.مع بعض  المنشآت،من قبل 

وتكون نسبة الضريبة وفق ماتقره الجهات المعنية  ،2018يناير  1المضافة بدءا من 
 ي المملكة ف

 ضريبة القيمة المضافة

هو الحد األدنى من اشتراكات المستثمرين الذي ينبغي جمعه من قبل الصندوق خالل 
من الئحة  والستونالرابعة   الطرح األولي حسب ماورد في الفقرة )د( من المادة  ةفتر

 صناديق اإلستثمار 
 الحد األدنى للصندوق

 المنتج الُمهيكل فقة أو برنامج توريق أو آي صفقة مشابورقة مالية أو أصل آخر ناتج عن ص
عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائد وتباع بعد ذلك  يه

إلى المستثمرين. التوريق هو ممارسة المالية تقوم على تجميع أنواع مختلفة من 
عقارية التجارية، وقروض الديون التعاقدية، مثل الرهون العقارية السكنية، والرهون ال

السيارات، أو التزامات ديون بطاقات االئتمان، وبيع الديون الموحدة كأوراق مالية 
 .المستثمرينلمختلف  المكمل(تمريرية، أو التزام الرهن العقاري المضمونة )

 يقورالت

تعني االئحة الصادرة بذات المسمى عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرارها 
أي تعديالت  )أوم  28/06/2005هـ الموافق  21/05/1426بتاريخ  2005-83-1رقم 

 أخرى تتم عليها من وقت ألخر(
 الئحة األشخاص المرخص لهم
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  .                                                                                                                                  سياسات االستثمار وممارساته (3)

 أ. األهداف اإلستثمارية للصندوق:

اظ على المخاطر لمالكي وحدات الصندوق مع الحف الى متوسطة يهدف الصندوق الى تحقيق عوائد استثمارية منخفضة
من الصفقات في األدوات  وغيرهاالسيولة من خالل اإلستثمار بشكل أساسي في صفقات المرابحات  رأس المال وتوفير

 .للجنة الشرعية للصندوقية عضوابط الشرالالمتوافقة مع  األجل ومتوسطةقصيرة  المالية

هو اليوم الذي يبدأ في تنفيذ تخصيص الوحدات للتوزيع/اإلصدار المبدئي ويتوقف فيه 
 اغالق فترةبعد  الصندوق عن استقبال طلبات االشتراك في الوحدات بسعر االشتراك

  .الطرح األولي
 تاريخ بدء تشغيل الصندوق

هيئة سوق المالية في المملكة العربية السعودية شاملة حيثما يسمح النص، اي 
أو وكيل يمكن ان يتم تفويضة للقيام بأي وظيفة من  موظف،او اي  فرعية،لجنة 

 وظائف الهيئة 
 الهيئة

لة على اوراق مالية، او ترتيب قيام يقصد بها حفظ اصول عائدة لشخص اخر مشتم
 دارية االزمة ام باالجراءات اإليشخص اخر بذلك، ويشمل الحفظ الق

 الحفظ

 المملكة يقصد بها المملكة العربية السعودية 
او شخصا مستثنى، او شركة استثمارية، او منشأة خدمات  له،تعني شخصا مرخصا 

 ة ذات العالقة. مالية مرخص لها من البنك المركزي في الدول
 طرف نظير )او( اطراف نظيرة

نفست للمرابحة بالريال إهو المؤشر االسترشادي الُمستخدم لمقارنة أداء بلوم 
لشهر واحد  هو العائد على الودائع بالريال السعودي بين البنوك السعوديةوالسعودي 

 )سايبور(
 سترشاديالمؤشر اإل

 تداول النظام اآللي لتداول األسهم السعودية 
 قصيرة األجل  أشهر 6شهر الى  الفترة مابينهي 
حسب ماتحدده واحدة من ثالث جهات من وكاالت  األدوات المالية المصنفةهي 

( ، -BBBالتصنيف االئتماني الدولية و المصنفة بحد أدنى كالتالي: ستاندرد اند بورز )
جهات رة من ( و يستثنى من ذلك الصكوك المصد-BBB(، وفيتش )Baa3موديز )

  .حكومية او شبه حكومية لدول مجلس التعاون الخليجي 

التقييم اإلئتماني اإلستثماري 
"investment grade" 

حاالت استثنائية يعتقد أي أو هي الحاالت التي قد تتضمن بيئة أسعار فوائد سلبية 
 مدير الصندوق انها حاالت استثنائية 

 الحاالت االستثنائية

 يوم تقويمي كان يوم عمل أم ال.سواء أ يوم،أي 
 وتشغيلهو مدير الصندوق المرخص له في ممارسة نشاط إدارة االستثمارات 

الصندوق أو مؤسسة السوق المالية المعنية بموجد الفقرة )ب( من المادة الثامنة من 
 الئحة صناديق االستثمار لتشغيل الصندوق 

 مشغل الصندوق
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المحققة في نفس  واإليراداترباح والتوزيعات ال توزع على مالكي الوحدات أية أرباح وإنما يتم إعادة استثمار كافة اال
 الصندوق. 

 ب. نوع األوراق المالية التي سوف يستثمر فيها الصندوق:  

مستقر مع توفير أقصى درجات  ونمويمنح الصندوق المستثمر الفرصة لإلستثمار في اسواق المال لتحقيق دخل جاري 
أهداف الصندوق فإن مدير الصندوق سوف يوظف أموال  ولتحقيق. وق، تماشيًا مع استراتيجية الصندالحماية لرأس المال

  .الضوابط الشرعية للجنة الشرعية للصندوقالصندوق بشكل رئيسي في صفقات المرابحة المتوافقة مع 

 ج. سياسات تركيز اإلستثمار: 

 ودوللمملكة العربية السعودية في ا أسواق النقد كالودائع، وعقود المرابحات صفقاتتتركز استثمارات مدير الصندوق في 
اسواق  صفقات % من فئة أصول60عملة الريال السعودي ماال يقل عن االستثمارات ب وستشكل ،مجلس التعاون الخليجي

عمالت مجلس ب صفقات اسواق النقد عن ذلك سيتم استثماره في ومايزيد، أصول الصندوقجل من صافي األالنقد قصيرة 
 والمنتجاتمثل الصكوك  الصندوق في أدوات الدخل الثابت ويستثمر .بالعملة حسب الجهة المصدرة وتكونالتعاون الخليجي، 

مجلس  ودولالمتوافقة مع الضوابط الشرعية وذلك في أسواق المملكة العربية السعودية وعقود التوريق المهيكلة 
مصدرة. وفي هذه الشريحة من االستثمارات؛ ، حسب الفرص المتاحة، وتكون العملة حسب الجهة الوعالمياالتعاون الخليجي 

 .ستكون عملة االستثمار اما الريال السعودي أو عملة أحد دول الخليج أو الدوالر األمريكي حصراً 

 يجدول يوضح نسبة اإلستثمار في كل مجال استثمار د.

 الحد األعلى الحد األدنى من صافي أصول الصندوق  فئات األصول

أي )ستثمارات ال تزيد فترة استحقاقها عن سبعة أيام أو ا /سيولة نقدية و 
 واحد(المرابحات التي التتجاوز أجالها أسبوع 

10% 100% 

 %90 30%  والمرابحاتاسواق النقد قصيرة األجل مثل الودائع صفقات 
 60% %0 متشابهة تراتجيةذات اس صناديق اسواق النقد

 60% %0  أدوات الدخل الثابت

 : ستثماراستراتيجية اإل

 في المملكة العربية  المرابحات أسواق النقد كالودائع، وعقودصفقات  تتركز استثمارات مدير الصندوق في
% من 60عملة الريال السعودي ماال يقل عن االستثمارات ب و ستشكل الخليجي،السعودية و دول مجلس التعاون 

 و مايزيد عن ذلك سيتم استثماره في ندوق،أصول الصاسواق النقد قصيرة االجل من صافي  صفقات فئة أصول
وسيقوم مدير   المصدرة.و تكون بالعملة حسب الجهة عمالت مجلس التعاون الخليجي، ب صفقات اسواق النقد

ؤسسات المالية المصنفة ذات التقييم اإلئتماني المستلمة لعقود المرابحات و الم ختيار البنوكاالصندوق ب
ده واحدة من ثالث من وكاالت التصنيف االئتماني الدولية و دحماتحسب “   investment grade“اإلستثماري 

( ، وفي حال عدم وجود تصنيف BBB-( ، وفيتش )Baa3( ، موديز )-BBBالمصنفة بحد أدنى كالتالي : ستاندرد آند بورز )
سمعة جيدة وذات يعتمد مدير الصندوق على التصنيف الداخلي وذلك باإلستثمار مع مؤسسات تتمتع بائتماني 

، حسب تصنيف وتقييم مدير الصندوق للمركز المالي لهذه الى متوسطة  مركز مالي سليم وخطورة منخفضة
وهذا سيكون من خالل دراسة شاملة للجهة المصدرة لألوراق المالية من حيث الكفائة المالية و  ،المؤسسات
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االستثمارات جاذبية  أكثرعوائد مصدرين أخرين لتحديد مع  ومقارنتهاالسمعة وغير ذلك. باإلضافة لتقييم العوائد 
على أن تكون هذه المؤسسات مرخصة من البنك المركزي السعودي في المملكة العربية  مخاطرة، وأقل

 .من هيئات رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي في دول مجلس التعاون الخليجي السعودية، أو

 ات الصندوق في جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة ما ال يجوز أن تتجاوز مجموع استثمار
اسواق النقد المبرمة  فقاتفي ص اإلستثمارات ذلك جميع ويشملأصول الصندوق،  %من صافي قيمة 25نسبته 

مع طرف نظير واحد أو جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة، واألوراق المالية الصادرة عن شخص واحد أو جهات 
   .لفة تنتمي لنفس المجموعة والودائع البنكية لدى جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعةمخت

  من صافي أصول الصندوق في صناديق أسواق النقد 60قد يستثمر مدير الصندوق ما قد يصل نسبته الى %
من قبل هيئة السوق  ةومرخصالشرعية على أن تكون مطروحة طرحا عاما  الضوابط والمعاييرالمتوافقة مع 

المالية أو هيئات رقابية مماثلة وتدار من قبل مدير الصندوق ومدراء صناديق آخرين وتكون عملة الصناديق حسب 
 المصدرة.الجهة 

  من صافي أصول الصندوق في أدوات الدخل الثابت مثل الصكوك 60يحق لمدير الصندوق أن يستثمر إلى %
المتوافقة مع الضوابط الشرعية وذلك في أسواق المملكة العربية يق وعقود التورالمهيكلة  والمنتجات
وتكون العملة حسب الجهة المصدرة. ، ، حسب الفرص المتاحةوعالميامجلس التعاون الخليجي  ودولالسعودية 

هذه الشريحة من االستثمارات؛ ستكون عملة االستثمار اما الريال السعودي أو عملة أحد دول الخليج أو وفي 
ذات التقييم اإلئتماني  ادوات الدخل الثابت. هذا وسيلتزم الصندوق باإلستثمار في لدوالر األمريكي حصراً ا

ه واحدة من ثالث من وكاالت التصنيف االئتماني الدولية و دحدت حسب ما  investment grade“"اإلستثماري 
 ( . -BBB( ، وفيتش )Baa3( ، موديز )-BBBالمصنفة بحد أدنى كالتالي : ستاندرد آند بورز )

 من اجمالي قيمة ادوات الدخل الثابت في أدوات الدخل الثابت مثل 15ى نسبة يجوز للصندوق اإلستثمار بحد اقص %
ائتماني دون تقييم  مصنفةالمتوافقة مع الضوابط الشرعية ال وعقود التوريقالمهيكلة  والمنتجاتالصكوك 

 حيث الداخلية،قبل شركات التصنيف الدولية وفقا لضوابط السياسية  ليس لديها تصنيف ائتماني منأو استثماري 
عن طريق دراسة الجهة المصدرة  داخليا ادوات الدخل الثابتسيقوم مدير الصندوق بدراسة وتحليل وتقييم 

 على المركز المالي والتدفقات النقدية من العمليات واإلدارة.  االستثمار بناًء  ودراسة وتصنيفها

 لصندوق اإلستثمار في عقود المشتقاتال يجوز ل. 

  من صافي قيمة أصول الصندوق 10ال يجوز أن تزيد قيمة استثمارات الصندوق في التوريق على %. 

  تقويميا يوما 180يجب ان ال يتجاوزالمتوسط المرجح لتاريخ إستحقاق أصول الصندوق. 

  األقل من صافي قيمة أصول الصندوق تكون  على %10يجب على مدير الصندوق التأكد باستمرارمن أن ما نسبته
 أيام. 7سيولة نقدية أواستثمارات ذات تاريخ استحقاق او فترة استحقاق متبقية ال تتعدى سبعة 

  10الصندوق الحصول على تمويل متوافق مع الضوابط الشرعية على ان اال يتجاوز حجم التمويل نسبة  لمديريجوز 
 ى أال تتجاوزمدة التمويل سنة واحدةقيمة أصول الصندوق وعل % من صافي

  المالية  والمؤسساتيقوم الصندوق بالتعامل مع البنوك يستثمر الصندوق في صفقات اسواق النقد بحيث
كما يقوم  فقط. مجلس التعاون الخليجي ودولالمالية المرخصة في المملكة العربية السعودية  واألوراق
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مجلس التعاون  ودولالمملكة العربية السعودية  المصدرة في بتالدخل الثاأدوات الصندوق باالستثمار في 
الريال السعودي أو عملة أحد دول بوفي هذه الشريحة من االستثمارات؛ ستكون عملة االستثمار اما  الخليجي

 الخليج أو الدوالر األمريكي حصرًا. 

 صــد المخاطر المحيطة بالصندوق وضمان يجب علــى مــدير الصندوق أن يجري مــرتين سنويا اختبــار التحمــل لر
 سرعة التعامل معها.

 فيها استثماراته: ويبيع الصندوق. أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري هـ

العربية السعودية أو دول مجلس التعاون  في المملكةيقوم مدير الصندوق بتوزيع استثماراته بحسب ما يراه مناسبًا 
ما الريال إادوات الدخل الثابت ستكون عملة االستثمار  استثمارات وفيالنقد، صفقات اسواق  ماراتفي استث فقطالخليجي 

 .السعودي أو عملة أحد دول الخليج أو الدوالر األمريكي حصراً 

 :الصندوق في وحداتو. استثمار مدير الصندوق 

ير الصندوق ما ينطبق على مالك الوحدات على إشتراك مد وينطبقيجوز لمدير الصندوق اإلستثمار في وحدات الصندوق 
فصاح عن حجم استثماراته في الصندوق بنهاية كل سنة مالية وذلك من اآلخرين في الصندوق وسيقوم مدير الصندوق باأل

 .خالل القوائم المالية السنوية للصندوق وكذلك من خالل ملخص االفصاح المالى

يستخدمها مدير الصندوق بغرض اتخاذ قراراته االستثمارية لصندوق  . أنواع المعامالت واألساليب واألدوات التيز
 االستثمار:

يلتزم مدير الصندوق تجاه مالكي الوحدات على ممارسة العناية والمهارة والحرص في تقييم الفرص االستثمارية المتاحة 
مارات الصندوق بما يتوافق مع أهداف األمثل الستث والتوزيعباختيار أفضل العوائد بما يتناسب مع استراتيجية الصندوق، 

 :التالية الختيار أصول الصندوق واألساليبوسيتم اتباع اآلليات  الصندوق.

ذات عالقة لتأمين أفضل عائد مالية  ومؤسساتسيقوم مدير الصندوق بالتفاوض مع عدة بنوك أسواق النقد:  صفقات. 1
 .المتاحة على اإلستثمار تبعا للفترة الزمنية

يستثمر الصندوق في وحدات صناديق استثمارية مماثلة ذات طرح عام ومرخصة من قبل هيئة  النقد:يق أسواق صناد. 2
السوق المالية في المملكة العربية السعودية او من قبل هيئات اسواق دول مجلس التعاون ويتم االشتراك في وحدات 

استراتيجية االستثمار في الصندوق المستهدف مالئمة ان تكون  منها:صناديق استثمارية مماثلة بناء على عدة عوامل 
  .إستثمار بصندوق المرابحة أفضلمخاطر الصندوق إلختيار  ودرجةالصندوق  وأداء، الستراتيجية استثمار الصندوق

إلستثماري تقييم المخاطر اإلئتمانية و اإلستثمار في  أدوات الدخل الثابت ذات التقييم اإلئتماني اأدوات الدخل الثابت: . 3
“investment grade  “ في اصدارات  ادوات الدخل الثابت % من اجمالي قيمة 15كما يجوز للصندوق االستثمار بحد اقصى نسبة

مصنفة مادون التصنيف االستثماري او ليس لديها تصنيف ائتماني من قبل شركات التصنيف الدولية وفقا  ادوات دخل ثابت
بعة للمخاطر حيث سيقوم مدير الصندوق بدراسة وتحليل وتقييم األوراق المالية والصكوك لضوابط السياسة الداخلية المت

داخليا عن طريق دراسة الجهة المصدرة و تصنيفها و دراسة االستثمار بناًء على المركز المالي والتدفقات النقدية من 
 .العمليات واإلدارة
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 استثمارات الصندوق:. األوراق المالية التي اليمكن االستثمار بها ضمن ح

 .واألحكامفي هذه الشروط  لن يستثمر الصندوق في أي أوراق مالية غير المذكورة في إستراتيجيات اإلستثمار الرئيسية

 . أي قيد أخر على نوع )أنواع( األوراق المالية أو االصول األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار فيها:ط

صندوق أسواق النقد " من الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن "  (54)حددة في المادة  يلتزم الصندوق بقيود اإلستثمار الم
كما لن يستثمر الصندوق في أي أوراق مالية التتوافق مع المعايير الشرعية المعتمدة من  مجلس هيئة السوق المالية.

 هيئة الرقابة الشرعية للصندوق.

  يديرها مدير الصندوق  صناديق استثماروق في وحدات صندوق أو الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصند .ي
 أو مديرو صناديق آخرون:

من الئحة  54في حال استثمار مدير الصندوق في صناديق اسواق النقد ذات استراتجية متشابهة )بحسب ما ورد في المادة 
 ويشملصافي قيمة أصول الصندوق  من %25ن االستثمار( لن يتجاوز استثمار الصندوق في صندوق واحد آخر أكثر م قصنادي

النقد المبرمة مع طرف نظير واحد او جهات مختلفة تنتمي الى نفس المجموعة  في صفقات سوقذلك جميع االستثمارات 
يتم أخذ رسوم عند االستثمار في  نالمجموعة. ولاو الودائع البنكية لدى جهة واحدة او جهات مختلفة تنتمي الى نفس 

  .يرها مدير الصندوقصناديق يد

صالحيات صندوق االستثمار في الحصول على تمويل، وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة صالحيات الحصول  .ك
 على تمويل، ورهن أصول الصندوق:

إستثمارات الصندوق، ويحق لمدير الصندوق الحصول على تمويل  ضلن يقوم مدير الصندوق بالحصول على أي تمويل لغر
 % من قيمة أصول الصندوق وفقا لالئحة10تلبية طلبات اإلسترداد بما ال يزيد عن  ضأحكام الشريعة االسالمية لغر متوافق مع

  .عن سنة واحدة من تاريخ طلب التمويل ض، على أن ال تزيد مدة القرصناديق االستثمار

 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير: .ل

  .من صافي قيمة أصول الصندوق (% 25)

 . سياسة مدير الصندوق في إدارة مخاطر الصندوق:م 

ستكون قرارات االستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات االستثمار الجيدة والحكيمة التي تحقق  
 الصندوق والمستندات األخرى ذات العالقة، ويشمل وأحكاماألهداف االستثمارية المحددة للصندوق والمذكورة في شروط 

 ذلك بذل مدير الصندوق كل ما في وسعه للتأكد من:

 .توفر السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد متوقع 

  عدم تركز استثمار الصندوق في أي ورقة او أوراق معينة، أو في أي بلد أو منطقة جغرافية أو صناعية أو قطاء
 معين.

 ضرورية تتعلق بأهدافه االستثمارية عدم تحمل الصندوق أي مخاطرة استثمارية غير. 
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    باللوائح يقدم مسؤول المطابقة اإللتزام لمجلس إدارة الصندوق تقارير دورية عن أداء الصندوق ومدى إلتزامه
ذات العالقة، ويناء عليه يتم التقييم واتخاذ القرارات الالزمة لتحقيق مصلحة مالكي الوحدات بما يتوافق  واألنظمة

 التشريعات.من األنظمة و

  اإلستثنائية.أصوله نقدا في الحاالت  من %100قد يحتفظ الصندوق بنسبة  

 . المؤشر االسترشادي والجهة المزودة للمؤشرة واألسس والمنهجية المتبعة لحساب المؤشر:ن 

الودائع بالريال العائد على نفست للمرابحة بالريال السعودي هو إإن المؤشر االسترشادي الُمستخدم لمقارنة أداء بلوم 
 .السعودي بين البنوك السعودية لشهر واحد )سايبور(

 سواق المشتقات المالية:أ. التعامل مع س 

 المالية.لن يستثمر الصندوق بأي نوع من أنواع المشتقات 

 .من هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار موافق عليها. ال يوجد أي إعفاءات ع 

 .                                                                                                           الرئيسية لإلستثمار في الصندوق المخاطر (4)

  مخاطر تقلب الصندوق بسبب تكوين استثماراته: .أ

السيولة  وعاليةقصيرة األجل  اتهبسبب طبيعة استثمار المخاطر الى متوسطة ةفي الصندوق منخفض االستثمار يعتبر
ن الصندوق قد يتعرض لتقلبات مرتفعة بسبب تكوين استثماراته ولن يقوم مدير الصندوق بضمان تحقيق ذلك فإن م وبالرغم

 أهداف االستثمار.

 األداء السابق للصندوق:ب. 

 ال يعد مؤشرا على أداء الصندوق به اإلسترشادي الخاص إن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر 
 في المستقبل. المتوقع

 ج. ضمان أداء الصندوق: 

سوف يتكرر مستقبال أو يماثل  أو أداءه مقارنة بالمؤشر المطلقالصندوق  إن الصندوق ال يضمن لمالكي الوحدات أن أداء 
 السابق. أداءه

 .تابع لصندوق االستثمارأو  المالية،أو يبيع األوراق بنك يسوق  لدى أي وديعةد. ال يعتبر االستثمار في الصندوق 

إن شراء أي وحدة من هذا الصندوق تختلف عن ايداع مبلغ لدى بنك محلي ولن تكون هناك أي ضمانات بحصول المشتركين 
 على مبالغهم األصلية المستثمرة عند االسترداد أو عند إنهاء الصندوق. 

قد تكون  وايراداتهاكما ان قيمة الوحدات  اإلشتراك،استرداد للوحدات بنفس سعر  إن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب
على أن يكون  ويتوجبلذا فإن مالكي الوحدات قد يتعرضون لخسارة استثماراتهم في الصندوق  والهبوطعرضة للصعود 

 األشخاص المستثمرين في الصندوق قادرين على تحمل الخسارة. 
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 متعلقة باالستثمار في الصندوق: لمخاطر المحتملة الا هـ.

ستثمارية ال يخلو من المخاطر كما هو موضح في القائمة أدناه، يتحمل مالك الوحدات المسؤولية االستثمار في الصناديق اال
 عن أي خسارة قد تترتب على االستثمار في الصندوق ماعدا الخسارة الناتجة عن إهمال أو تقصير متعمد من مدير الصندوق. 

 قائمة بالمخاطر المحتملة حول االستثمار في الصندوق: و. 

 الحصر: بسبيل المثال  يلي علىعناصر المخاطر التي يمكن أن تؤثر على قيمة االستثمار في الصندوق هي كما  

 مخاطر إقتصادية: . 1

اإلستيراد  وحركةالحكومي ال حصر التغيرات في اإلنفاق بتشمل على سبيل المثال  والتيالعامة  اإلقتصاديةإن المستجدات 
 :التاليةوالتصدير اإلستهالك والتضخم تؤثر سلبيًا على اإلقتصاد بشكل كامل وكذلك تزيد من المخاطر 

 ةمخاطر تقلبات أسعار الفائد 
 مخاطر العائد على االستثمار  
 مخاطر االئتمان   
 مخاطر السيولة 

وق الى خسائر استثمارية والتي قد تؤدي الى انخفاض الصندوق وتعرض الصند ءقد تؤثر هذه المخاطر سلبا على آدا
  .استثمارات مالكي وحدات الصندوق

 :الفائدةمخاطر تقلبات أسعار . 2

أرباح صفقات المرابحة في هذا الصندوق مرتبطة بأسعار الفائدة على الريال السعودي وتبعا لذلك فإن أي تغييرات على 
يكون هناك أثر  وقدقيم االستثمارات المملوكة في الصندوق ها تأثير سلبي على يكون ل قدأسعار الفائدة العادية للريال 

 قد يؤثر سلبًا على أداء الصندوق. الفائدة مماسلبي متمثل في انخفاض توزيعات "كوبونات" األدوات ذات 

 :السدادمخاطر عدم . 3

رابحة بالدفع في الوقت المحدد أو التوقف عن وهي المخاطرة التي يمكن أن تنتج عن عدم التزام الطرف النظير في عقد الم
 الصندوق.الدفع نهائيا نتيجة لعدم قدرة الطرف النظير من االتفاقية على الوفاء بالتزاماته، مما يؤثر سلبا على سعر وحدات 

 :مخاطر العائد على االستثمار. 4

على  ءح( حيث يتم االستثمار في الصكوك بناتتأثر العوائد على صفقات التمويل والمرابحة والصكوك بالعائد )هامش الرب
يكون العائد في الصكوك أقل من سعر السوق ومما يؤثر سلبا على  ةثابت اليتغير، وفي حال ارتفاع أسعار الفائد ةمعدل فائد

 استثمارات مالكي وحدات الصندوق.قيم يؤدي الى انخفاض والذي الصندوق  ءآدا

 :اإلئتمانمخاطر . 5

مع المؤسسات المالية األخرى من خالل  ةر من االنشطة اإلستثمارية التي تنطوي على التعامل مباشرتنشأ هذه المخاط
قد ال يتقيد بالتزاماته  اآلخر أن الطرفحيث أن المخاطر على كل طرف من العقد يكون في  المرابحة،اإليداعات أو عمليات 

الصندوق في المبلغ  ةمبلغ المستثمر مما يتسبب في خسارالتعاقدية مما قد يترتب عليه التخلف أو التعثر في سداد ال
 .استثمارات مالكي وحدات الصندوققيم المستثمر به مما يؤدي إلى انخفاض 
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 مخاطر إنخفاض التصنيف اإلئتماني:. 6

ومية ي من الجهات التعاقدية مع الصندوق )البنوك المستلمة للمرابحات أو الجهات الحكألأي إنخفاض للتصنيف اإلئتماني 
بالتزاماتها التعاقدية مع الصندوق  ءللصكوك( قد يسبب عدم قدرتها على الوفا ةأو الشركات والمؤسسات السيادية المصدر

 استثمارات مالكي وحدات الصندوق. وانخفاضالصندوق  ءداأمما يؤثر سلبا على 

 مخاطر االعتماد على تصنيف داخلي:. 7

وكاالت التصنيف الدولية لتلك الجهات التعاقدية مع الصندوق، سيقوم مدير  من في حال عدم وجود تصنيف ائتماني صادر
الصندوق بتصنيفها داخليا وذلك باالستثمارغالبا مع مؤسسات تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم وخطورة 

ن هذه ، حسب تصنيف وتقييم مدير الصندوق للمركز المالي لهذه المؤسسات. على أن تكوالى متوسطة منخفضة
أو من هيئات رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي في دول مجلس  السعودي،المؤسسات مرخصة من البنك المركزي 

  .التعاون الخليجي

وقد يكون هذا التصنيف غير دقيق لعدم توفر المعلومات الالزمة مما يؤدي إلى احتمالية االستثمار مع أطراف نظيرة ال 
الية للوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع الصندوق مما قد ينعكس بشكل سلبي على أداء الصندوق تتوفر لديهم المالئة الم

 وانخفاض استثمارات مالكي الوحدات.

 المخاطر القانونية:. 8

إن الصناديق االستثمارية معرضة لمخاطر قانونية قد تنجم عن تغير أو فرض لوائح وأنظمة من قبل السلطات الحكومية 
تنظيم واالشراف والرقابة او أي قضية مع الغير تؤدي الى حجز أموال الصندوق من قبل السلطات الحكومية المختصة بال

 وحدات الصندوق. استثمارات مالكيالمختصة مماقد يؤدي الى انخفاض 

 مخاطر السيولة:. 9

اتساع  ببسب ةقوع الخسارعلى التداول في أصل معين بسرعة كافية في السوق لمنع و ةوهو الخطر الناتج عن عدم القدر
على بيع الورقة المالية وتفادي خسائر محققة يترتب عليها انخفاض قيمة الورقة  ةفرق سعر العرض والطلب وعدم القدر

استثمارات مالكي وحدات  قيم الصندوق بشكل سلبي وقد يؤدي الى انخفاض ءهذه الحالة يؤثر على ادا وفيالمالية 
 الصندوق.

 بطة بالضوابط الشرعية:المخاطر المرت. 10

بفئة معينة من اإلستثمارات دون غيرها مما يقلل من  إن طبيعة استثمارات الصندوق الشرعية تجعل اإلستثمار محدوداً 
ذلك يفرض على مدير الصندوق أيضا  الشرعية فإنتنويع أصول الصندوق بشكل أوسع. ونتيجة لتقيد الصندوق مع المعايير 

عند خروجها عن المعايير الشرعية في أسرع وقت مما قد يؤدي الى خسائر في الصندوق لعدم  بيع أي أصول في الصندوق
وحدات  استثمارات مالكي قيم عند حدوثه قد يؤدي الى انخفاض ءاإلجرا المطلوبة. وهذاتحقيق العوائد االستثمارية 

 الصندوق.  

 

 المخاطر المتعلقة بأسعار العمالت:. 11
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ساسية للصندوق )الريال السعودي(. ألبعمالت غير العملة ا ةأوراق مالية وأصول أخرى محددقد يستثمر الصندوق في 
عملة غير عملة الصندوق نتيجة دوات المالية التي يحتفظ بها الصندوق بقيمة احدى األسيتحمل الصندوق تأثير انخفاض 

مل المستثمرون في الصندوق مخاطر ووفقا لذلك، يتح االخرى.ر في سعر صرف الريال السعودي مقابل العمالت لتغي
 استثمارات مالكي وحدات الصندوق. قيم التغيرات السلبية التي قد تحدث في معدل صرف العمالت والتي تؤدي الى انخفاض

 المخاطر السياسية:. 12

وحدات  الكيقيم استثمارات م أسواق النقد بالعوامل والتغيرات السياسية سلبيا مما قد يؤدي الى انخفاضصفقات تتأثر 
 الصندوق.

 مخاطر تضارب المصالح:. 13

تنشا هذه المخاطر في االوضاع التي تتأثر فيها موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية أو 
 قد يؤثر سلبا على سعر وحدات الصندوق. معنوية تهمه على حساب الصندوق، مما

 المصالح:الية التعامل مع تضارب 

 عايير الحوكمة تطبيق م 
  والمسؤولياتفصل الصالحيات 
  العمل بموضوعية واستقاللية 
 تجنب تضارب المصلحة الشخصية 
 تشجيع عملية االفصاح عن أية تضارب محتمل للمصالح 

 مخاطر الكوارث الطبيعية:. 14

كبير للممتلكات ال يمكن عاصير والفيضانات وغيرها من الظواهر الطبيعية التى قد تسبب دمار ألإن البراكين، الزالزل، ا
عليها، وقد توثر بشكل سلبي على كافة القطاعات االقتصادية واالستثمارية مما يؤدي إلى انخفاض استثمارات  ةالسطير

 الصندوق.مالكي وحدات 

 مخاطر االستثمار في صناديق أخرى:. 15

عايير الشرعية والتي قد تتعرض لنفس قد يستثمر مدير الصندوق في صناديق اسواق النقد المتوافقة مع الضوابط والم
 الصندوق.ما يؤثر سلبا على أداء مالمخاطر أو مخاطر اخرى 

 :مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق. 16

أداء الصندوق يعتمد بشكل تام على خبرات ومهارات مدير الصندوق والموظفين، وبالتالي فإن الصندوق قد يتأثر بخسارة 
والموظفين المرتبطين وبأعمال الصندوق وصعوبة توفير بديل على المستوى ذاته من الخبرة مما  المدراء التنفيذيين

 ينعكس بشكل سلبي على أداء الصندوق.

 

 ة:المخاطر الشرعي. 17
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النطاق الذي يستثمر فيه الصندوق يكون محدودا وفق ما تسمح به المعايير والضوابط الشرعية مما قد يحد من اتساع  
 مدير الصندوق وفي حال أصبحت احدى المؤسسات أوالجهات او اإلستثمارات التي سيستثمر فيها الصندوق غير استثمارات

ستثمارات مما يعني بيعها في ظروف استثمارية قد الفإن الصندوق يتخلص من تلك ا متوافقة مع بعض الضوابط الشرعية
 .لصندوقبسعر منخفض مما ينعكس بشكل سلبي على أداء ا تكون مالئمة أو

 ز:مخاطر التركي. 18

وهي مخاطر تركيز اإلستثمارات في قطاع معين أو عدة قطاعات صغيرة والتي تكمن عند عدم التنويع والتي يكون لها تأثير 
 .الصندوق سلبي على أداء

 ة:المخاطر النظامي. 19

أ قد رالضريبة، حيث أن أي تغيير يطانين القوو نالقواعد، والقوانيفي  قد يتعرض الصندوق إلى مخاطر نظامية بسبب التغيير 
 على أداء الصندوق.سلبا يؤثر على استراتيجية اإلستثمار للصندوق أوتزيد نسبة التكاليف كالرسوم وغيرها مما يؤثر 

 ر:مخاطر إعادة االستثما. 20

األرباح خالل أوضاع قد تكون غير  الصندوق ال يوزع أرباح انما يعيد استثمار هذهاستثمار ارباح الصندوق حيث ان إعادة هو خطر 
 وعلى وحدات الصندوق.  وأدائهاستثمارات الصندوق ، مما قد يؤثر سلبا على مواتية او معدالت فائدة منخفض

 ت:مخاطر تركز االستثمارا. 21

التي التنويع وعدم هي مخاطر تركيز االستثمارات في فئات أصول معينة و/أو مناطق جغرافية محددة والتي تكمن عند 
 الصندوق.يكون لها تأثير سلبي على أداء 

 .                                                                                                                                                       آلية تقييم المخاطر (5)

 .المخاطر المتعلقة بأصول الصندوقيقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم 

   .                                                                                                        لالستثمار في الصندوق الفئة المستهدفة  (6)

ار في الصندوق على أن يتوافق يمكن لألفراد والمؤسسات والجهات الحكومية وغيرها من القطاعات اإلستفادة من اإلستثم
 ذلك على مدى تحملها للمخاطر المرتبطة باالستثمار.

 .                                                                                                                                                  قيود/ حدود االستثمار (7)

لصندوق خالل إدارته لصندوق االستثمار بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام يلتزم مدير ا
 :التالىالصندوق كما هو 

 أدوات الدخل الثابت. % من صافي قيمة أصول الصندوق في 60ال يحق لمدير الصندوق استثمار أكثر من 

 .ن صافي قيمة أصول الصندوق مع مصدر واحد% م 25اليحق لمدير الصندوق استثمار أكثر من 

 .كما لن يستثمر الصندوق في أي أوراق مالية ال تتوافق مع المعاييرالشرعية المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية للصندوق

  .% من صافي قيمة اصول الصندوق بعملة أخرى60من  أكثرال يحق لمدير الصندوق استثمار 
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 .                                                                                                                                                               عملة الصندوق (8)
 ولن يقبل الصندوق أي أموال بأي عملة أخرى غيرها. فقط،العملة الرئيسية للصندوق هي الريال السعودي 

 .                                                                                                                      العموالت واألتعابمقابل الخدمات و (9)

 . االفصاح عن جميع المدفوعات من أصول صندوق االستثمار: أ

 يتحمل الصندوق جميع الرسوم والمصاريف من أصوله وهي كالتالي:

سنويا من صافي قيمة أصول  %0.30يتقاضى المدير من الصندوق أجر مقابل إدارته للصندوق بنسب م اإلدارة: . رسو1
 بنهاية كل ربع سنة ميالدي. وتسددالصندوق يتم احتسابها بشكل يومي 

وتدفع بشكل  تقويم ويتم احتساب المستحق من هذا الرسوم عند كل يوم ، ريال سنويا  33,500 . أتعاب مراجع الحسابات:2
 نصف سنوي بنهاية كل نصف سنة ميالدية.

 24,000 عن الحفظ أمين رسوم يقل أال شرط الصندوق أصول قيمة إجمالي من سنويا% 0.05 بمعدل :. رسوم أمين الحفظ3
 .   شهرياً  وتدفع تقويم يوم كل عند الرسوم هذه من المستحق احتساب وسيتم سعودي، ريال

% سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق شرط أال يقل رسوم مشغل الصندوق عن 0.05عدل بم :الصندوق مشغل رسوم. 4
 شهريًا.    وتدفعاحتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل يوم تقويم  وسيتمريال سعودي،  66,000

بشكل سنوي  عوتدفريال سنويا وسيتم إحتساب المستحق من هذا الرسوم عند كل يوم تقويم  7,500 . الرسوم الرقابية:5
 .بنهاية كل سنة ميالدية او عند طلبها من هيئة السوق المالية

بشكل سنوي  تدفعوريال سنويا وسيتم إحتساب المستحق من هذا الرسوم عند كل يوم تقويم على  5,000 . رسوم تداول:6
 .بنهاية كل سنة ميالدية او عند طلبها من تداول

سوف يحصل كل عضو مجلس إدارة مستقل على مكافأة قدرها  ستقلين:. أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق الم7
أقصى عن حضور جميع جلسات مجلس االدارة ويتكون المجلس من عضوين  المالية كحدريال سنويا في السنة  5,000

تساب ويتم إح سنويا ريال سعودي 10,000 لألعضاء المستقلين مستقليين بحيث يصبح إجمالي أتعاب مجلس إدارة الصندوق
 مجلس ادارة الصندوق.بعد كل اجتماع  تقويم وتخصمالمستحق من هذه عند كل يوم 

 .حسب األسعار المطبقة في حينها . مصاريف التمويل:8

% وفي جميع األحوال 0.1المتوقع أال تتجاوز  أخرى، ومنمصاريف  وأي مصاريف التعامل )الوساطة(وهي  . مصاريف ُأخرى:9
يتحمل الصندوق جميع تكاليف المعامالت التي يتكبدها نتيجة شراء وبيع  الفعلية. والرسومف لن يتم خصم اال المصاري

الصفقات التي يجريها. ويجب اإلفصاح عن إجمالي هذه التكاليف في التقارير المدققة  وعموالتاالستثمارات وتكاليف 
  .السنوية ونصف السنوية. على أن يتم احتسابها ودفعها عند المطالبة

ريال سعودي سنويا، تحسب في كل يوم  15,000يعادل تتقاضى اللجنة الشرعية مبلغ سنوي  . أتعاب اللجنة الشرعية: 10
 .كل ستة أشهر، وال تشمل ضريبة القيمة المضافة وتدفعتقويم 
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يئة العامة : سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة حسب تعليمات الالئحة التنفيذية الصادرة من الهضريبة القيمة المضافة
المذكورة في هذه الشروط  والمصاريفجميع الرسوم  والتكاليف. واالتعاب والمصاريف على جميع الرسوم والدخلللزكاة 

 .التشمل ضريبة القيمة المضافة مالم يتم النص على خالف ذلك واالحكام

ووقت موالت واالتعاب، حساب مقابل الخدمات والع مع كيفيةوالمصاريف،  جميع الرسومب. الجدول الذي يوضح 
 من قبل صندوق االستثمار: دفعها

 ال يوجد رسوم االشتراك

سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق. يتم احتسابها على أساس يومي تخصم  %0.30  رسوم إدارة الصندوق
 سنة ميالدية كل ربعلمدير الصندوق بنهاية  وتدفعمن الصندوق 

 وتدفعمن هذه الرسوم عند كل يوم تقويم  احتساب المستحقسنويا ويتم ريال  33,500 أتعاب مراجع الحسابات
 بشكل نصف سنوي بنهاية كل نصف سنة ميالدية.

 رسوم الحفظ 
% سنويا من إجمالي قيمة أصول الصندوق شرط أال يقل رسوم أمين الحفظ 0.05بمعدل 

وم احتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل ي وسيتمريال سعودي،  24,000عن 
 شهريًا.    وتدفعتقويم 

 رسوم مشغل الصندوق
% سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق شرط أال يقل رسوم مشغل 0.05بمعدل 

احتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل  وسيتمريال سعودي،  66,000الصندوق عن 
 شهريًا.    وتدفعيوم تقويم 

ريال سعودي سنويا، تحسب في كل  15,000لغ سنوي يعادل تتقاضى اللجنة الشرعية مب أتعاب اللجنة الشرعية
 .كل ستة أشهر، وال تشمل ضريبة القيمة المضافة وتدفعيوم تقويم 

احتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل يوم تقويم  وسيتم ريال سعودي 7,500 الرسوم الرقابية
 لسوق الماليةبشكل سنوي بنهاية كل سنة ميالدية او عند طلبها من هيئة ا وتدفع

احتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل يوم تقويم  وسيتم ريال سعودي ,0005 رسوم تداول
 بشكل سنوي بنهاية كل سنة ميالدية او عند طلبها من تداول وتدفع

رسوم أعضاء مجلس ادارة 
 المستقلين  الصندوق

سنويا في ريال  5000سوف يحصل كل عضو مجلس إدارة مستقل على مكافأة قدرها 
حضور جميع جلسات مجلس االدارة ويتكون المجلس من  دالسنة المالية كحد أقصى عن

ريال  10,000عضوين مستقليين بحيث يصبح إجمالي أتعاب مجلس إدارة الصندوق 
ويتم إحتساب المستحق من هذه عند كل يوم تقويم وتخصم بعد كل  سنويا سعودي

 مجلس ادارة الصندوق.اجتماع 
 حسب األسعار المطبقة في حينها لتمويلمصاريف ا

 مصاريف ُأخرى

% 0.1ومن المتوقع أال تتجاوز  أخرى،مصاريف  وأيوهي مصاريف التعامل )الوساطة( 
الفعلية. يتحمل الصندوق جميع  والرسوموفي جميع األحوال لن يتم خصم اال المصاريف 

 وعموالتات وتكاليف تكاليف المعامالت التي يتكبدها نتيجة شراء وبيع االستثمار
الصفقات التي يجريها. ويجب اإلفصاح عن إجمالي هذه التكاليف في التقارير المدققة 

  السنوية ونصف السنوية. على أن يتم احتسابها ودفعها عند المطالبة.
 

 جدول افتراضي يوضح نسبة تكاليف الصندوق الى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق على مستوى الصندوق  ج.
 متكررة  والغيرعلى ان يشمل نسبة التكاليف المتكررة  الصندوق،عمر الوحده خالل  ومالكي
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  الصندوق حامل الوحدات  نسبة تكاليف الصندوق الى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق سنويا 
  0.7%   0.7 % 

 ناهأد( ح) الفقرة في االفتراضي المثال على بناًء  حسابها تم المذكورة النسب إن

تفاصــيل مقابل الصــفقات المفروضــة على االشــتراك واالســترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكي  .د 
 الوحدات، وطريقة احتساب ذلك المقابل:

 اإلسترداد.ال يوجد أي رسوم على االشتراك أو 

 معلومات التخفيضات والعمولة الخاصة: هـ. 

 عموالت خاصة لمالكي وحدات الصندوق.ال يقدم مدير الصندوق أي خصومات أو 

 المعلومات المتعلقة بالزكاة و/ أو الضريبة )إن وجدت(:  و.

ضرائب أخرى يتم فرضها على الصندوق أو مالكي الوحدات أو العقود المبرمة  وأية القيمة المضافة يبسيتم تطبيق ضر 
أو أعمال للصندوق أو مدير الصندوق مقابل إدارة  مع الصندوق أو الرسوم التى تدفع ألطراف أخرى نظير تقديمهم لخدمات

 ذات العالقة، وال يدفع مدير الصندوق الزكاة عن مالكي الوحدات.  واللوائحالصندوق حسب االنظمة 

 ال توجد أي عمولة خاصة يبرهما مدير الصندوق.  ز. 

ي دفعت من أصــول الصندوق أو من مثال افتراضــي يوضــح جميع الرســوم والمصــاريف ومقابل الصــفقات الت . ح
 قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق:

 الجدول التالي يوضـــح أتعاب ومصـــاريف التشـــغيل التى يتم دفعها من أصـــول الصـــندوق كمبلغ نقدي وتم أســـتخدام
ريال  100,000كان االستثمار بقيمة  حيث )الريال السعودي(استثمار افتراضي لمالك الوحدات على أساس عملة الصندوق 

بحيث يصـــبح المبلغ المســـتثمر به في نهاية السنة  (مع مالحظة كون االســـتثمار لم يحقق أية أرباح أو خســـائر(لمدة سنة 
، بإفتراض استحقاق الصندوق  50,000,000ريال سعودي على افتراض أن حجم الصندوق 99,278 بعد الخصومات بقيمة 

 .ريال خالل السنة 1,986 وبربح قدره % بنهاية العام2ب بنسبة مكاس

حامل 
 الوحدات

 إجمالي قيمة األصول بداية السنة ) بالريال السعودي( الصندوق

100,000 50,000,000   
 منه:يخصم   

 %(0.3رسوم إدارة الصندوق ) 150,000 300
 أتعاب مراجع الحسابات  33,500 67
 ظ رسوم الحف 24,000 48

 رسوم مشغل الصندوق  66,000 132
 رسوم اللجنة الشرعية    15,000 30
 رسوم رقابية   7,500 15
 رسوم تداول  5,000 10
 رسوم أتعاب مجلس ادارة الصندوق المستقلين 10,000 20

 تقديري  %(0.1)مصاريف أخرى  50,000 100
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 اجمالي الرسوم 361,000 722
 بلغ اإلستثمار بعد خصم الرسومصافي م 49,639,000 99,278
 تقديري من صافي مبلغ االستثمار بعد خصم الرسوم    (%2)الربح خالل السنة  يضاف: 992,780 1,986

 صافي قيمة األصول نهاية السنة  50,631,780 101,264
 يحقق هذا العائد أو أي عائد آخر العائد المذكور أعاله هو عائد افتراضي كمثال توضيحي فقط، وال يعني إطالقا أن الصندوق سوف

 .                                                                                                                                                      والتسعيرالتقويم  (10) 

 أ. تقويم األصول التي يملكها الصندوق:

يم يوميًا على اساس العملة ويكون التقويم بناًء على جميع األصول التي تضمها المحفظة مخصوما منها يتم التقو (أ)
 المستحقات الخاصة بصندوق اإلستثمار في ذلك الوقت.

وقد يعتمد مدير الصندوق على نظم موثوق بها فيما يتعلق بتحديد القيم  األصول،تعتمد طريقة التقييم على نوع  (ب)
 .واألسعار

 يتم تحديد قيمة أصول الصندوق على أساس ما يلي: (ج)

 (األرباح المتراكمة/ الفوائد + القيمة اإلسمية)وفقا للمعادلة التالية: صفقات اسواق النقد  يتم تقويم. 

  سعر اإلغالق في  آلي، فيستخدميتم تقويم الصكوك المدرجة أو المتداولة في سوق منظمة أو على نظام تسعير
سيتم تقويمها وفقا  الصكوك، النظام بتقويمحال عدم سماح ظروف السوق او  النظام، وفي ذلك السوق أو

 الدفترية + األرباح المتراكمة(. )القيمةللمعادلة التالية 

  مدرجة وفقا للمعادلة التالية :) القيمة الدفترية + األرباح المتراكمة(. اليتم تقويم الصكوك غير 

  على أساس آخر سعر وحدة للصندوق المعلن  فيتم تقويمها ة األخرى المستثمر بهافي حال الصناديق االستثماري
 .عنها

  والقواعد بستخدام الطرقفي حال اي استثمار اخر، فيتم بناء على القيمة العادلة التي يحددها مدير الصندوق 
 التحقق منها من قبل المحاسب القانوني للصندوق. وبعد التي يوافق عليها أمين الحفظ

  خر سعر قبل التعليق، إال إذا كان هناك دليل قاطع فينبغي تقويمها وفقا أل معلقة،وفي حال كانت األوراق المالية
 .سعر المعلقالعلى ان قيمة االوراق المالية قد انخفضت عن 

عدد  /مة( المتراكالمصروفات  –المستحقات  –تساب صافي قيمة األصول لكل وحدة كاآلتي :) إجمالي األصول احيتم  (د)
 الوحدات القائمة وقت التقويم.

 ب. عدد نقاط التقويم:

سيتم تقويم الصندوق يومًيا وفي حال كان يوم تقويم الصندوق يوافق عطلة رسمية سيتم تقييم أصول الصندوق في يوم 
 الذي يليه.  العمل
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 اإلجراءات التي ستتخذ في حالة التقويم أو التسعير الخاطئ: .ج

الصندوق بتوثيق  يقوم مشغليم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ، في حال تقو   .1
 .ذلك

أخطاء  عن جميع السابقين(لك مالكي الوحدات ذفي  المتضررين( بماالصندوق بتعويض مالكي الوحدات مشغل  يقوم   .2
 دون تأخير.التقويم أو التسعير 

 أو %0.5سبة نلهيئة فور وقوع أي خطأ في التقويم أو التسعير بما يؤثر على سعر الوحدة بيقوم مدير الصندوق بإبالغ ا   .3
وكذلك في الموقع  لمدير الصندوق أكثر من سعر الوحدة، كما يتم االفصاح عن ذلك في كل من الموقع االلكتروني

في تقارير الصندوق التي يعدها مدير االلكتروني للسوق المالية " تداول " , باإلضافة إلى أنه يجب اإلشارة الى ذلك 
 من الئحة صناديق اإلستثمار . )76 (الصندوق وفقا للمادة 

من الئحة صناديق اإلستثمار وتشمل  )77(للمادة  يقوم مدير الصندوق بتقديم التقارير المطلوبة للهيئة وذلك وفقا   . 4
 .أخطاء التقويم والتسعير ملخص بجميعالتقارير على  ههذ

 قة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد:د. طري

 يتم احتساب أسعار االشتراك واالسترداد بناء على سعر الوحدة في يوم التعامل ذي العالقة وفق الطريقة المذكورة أدناه، 

 .يتم جمع قيمة كل األصول المقومة التي يقتنيها الصندوق 
 الشروط من  تاسعصم جميع الرسوم والتكاليف المتراكمة والمذكورة في البند اليتم احتساب صافي قيمة األصول بخ

 .من مجموع قيمة األصول المقومة التي يقتنيها الصندوق واالحكام
 .يتم احتساب سعر وحدة الصندوق بقسمة صافي أصول الصندوق على عدد الوحدات المصدرة 

 هـ. مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها:

على موقع السوق المالية السعودية  تقويمالفي كل يوم العمل التالي لكل يوم ير الصندوق بإعالن سعر الوحدة سيقوم مد
  www.blominvest.sa الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق وعبر  www.tadawul.com.sa" تداول "

  .                                                                                                                                                                       تالتعامال (11)

 الوحدة:  وسعرأ. تفاصيل الطرح 

 م 25/07/2021 الموافقهـ 15/12/1442يوم األحد  األشتراكات:بدء قبول  تاريخ

 ريال  10السعر األولي: 

 عمل يوم 30 المدة:

 م02/09/2021هـ الموافق 25/01/1443يوم الخميس  تاريخ إنتهاء الطرح األولي:

 ريال سعودي 000,00010, الحد األدنى للصندوق:

http://www.tadawul.com.sa/
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 ب. التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد:

 ضالسترداد في وحدات الصندوق في أي يوم عمل قبل الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت الرياا االشتراك أوعند استالم طلبات 
سيكون سعر وحدات اإلشتراك أو اإلسترداد المطلوبة على اساس سعر الوحدة بنهاية يوم التقويم، طلبات اإلشتراك أو 

 قويم التالي.اإلسترداد التي يتم استالمها بعد التوقيت المحدد ستصبح نافذة في يوم الت

 :ج. اجراءات االشتراك واالسترداد

عند االشتراك في الصندوق يقوم العميل بتعبئة نموذج االشتراك باالضافة إلى التوقيع على  اجراءات االشتراك: -
وضع  تقديم الطلب الكترونيًا الضغط على زر الموافقة أو الشروط واالحكام وتقديمها إلى مدير الصندوق وفي حال

 االلكتروني.  عالتوقي

عند طلب المشترك استرداد كل او بعض قيمة وحداته، يقوم المشترك بتعبئة نموذج طلب  اجراءات االسترداد: -
 االسترداد ويقدمه إلى مدير الصندوق

 :اقل عدد للوحدات او قيمتها يجب ان يتملكها مالك الوحدات او يبيعها او يستردها 
  ودي ريال سع 5000 للملكية:الحد األدنى 
  ريال سعودي  10,000 لإلشتراك:الحد األدنى 
  :ريال سعودي 5000الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي 
  ريال سعودي 5000 لإلسترداد:الحد األدنى 

 مكان تقديم الطلبات:  -

أو وات يتم تقديم الطلب من العميل اما يدويا عن طريق زيارة مقر الشركة أو مقابلة العميل من أعضاء فريق إدارة الثر
 الكترونيًا عن طريق الموقع االكتروني لمدير الصندوق.

 اقصى فترة زمنية بين االسترداد ودفع عوائد االسترداد لمالكي الوحدات:  -

التالي ليوم التقويم الخامس قفال العمل في اليوم إ موعد سيتم تحويل عوائد / مبلغ االسترداد لمالكي الوحدات قبل
 .ذو العالقة

 في وحدات الصندوق. في التعاملأي قيود  د. ال يوجد

 الحاالت: في تلكهـ. الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق، واإلجراءات المتبعة 

 يجب على مدير الصندوق تعليق االشتراك او استرداد الوحدات إذا طلبت الهيئة ذلك. (أ)
 التالية:لمديرالصندوق الحق في تأجيل أو تعليق التعامل في وحدات الصندوق في الحاالت  (ب)

  التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات.بشكل معقول ان  مدير الصندوق ىإذا رأ .1
التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو األصول األخرى التي  لق التعامل في السوق الرئيسيةإذا ُع  .2

إما بشكل عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل  العام،الصندوق  ايملكه
 معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق العام.

حالة أي تعليق يفرضه مدير الصندوق وفقا للفقرة )ب( من  التالية فياإلجراءات يجب على مدير الصندوق اتخاذ  (ج)
 األحكام.وهذه المادة في الشروط 
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إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات  .1
فورانتهاء التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في اإلشعارعن التعليق واإلفصاح عن ذلك في الموقع 

 .اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق
 الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات إال للمدةأي تعليق  استمرارالتأكد من عدم   .2
 مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة.  .3

 .للهيئة صالحية رفع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالح مالكي الوحداتد. 

 بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل: يجري التياإلجراءات  و.

الحق في تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد عمليات االسترداد حتى يوم التعامل التالي إذا بلغ إجمالي نسبة لمدير الصندوق 
  % أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق.10جميع طلبات االسترداد لمالكي الوحدات في أي يوم تعامل 

من الئحة صناديق االستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية،  66ام المنظم لتأجيل عمليات االسترداد تخضع إلى المادة األحك
وسيتم تنفيذ طلبات االسترداد المؤجلة في أقرب يوم تعامل الحق ممكن، وسيتم التعامل معها بالنسبة والتناسب، وسيتم 

 .في أقرب فرصة ممكنةتحويل مبلغ االسترداد إلى حساب المشترك 

 :األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين ز. 

 اخرين.ال يسمح مدير الصندوق بنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين 

 :بيان الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استردادها ح.

األدنى لإلشتراك  والحد( ريال سعودي 5000األدنى للملكية هو ) والحد( ريال سعودي 10,000إلشتراك هو )الحد األدنى ل
، ويحق لمدير الصندوق تصفية حساب المشترك في حال عدم االحتفاظ (5000) األدنى لإلسترداد والحد( 5000اإلضافي هو )

 .واألحكامواردة في هذه الشروط بالحد األدنى من الرصيد وذلك وفقا إلجراءات االسترداد ال

المتخذ في حال عدم الوصول الى الحد االدنى للمبلغ اإلجراء الحد االدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، وط. 
 :الذي ينوي مدير الصندوق جمعه

شار اليه اعاله في حال عدم جمع الحد االدنى الممليون ريال سعودي.  10إن الحد االدنى الذي يستهدفه مدير الصندوق هو  
استثمارها عوائد ناتجه عن  وايعلى مدير الصندوق ان يعيد الى مالكي الوحدات مبالغ االشتراك  بيج األولي،خالل مدة الطرح 

 وفقا لالئحة صناديق االستثمار.اي حسم  دون

ت الصندوق على شكل نقدي فترة الطرح األولي العام لوحدا استالمها خاللسوف يتم االحتفاظ بحصيلة االشتراكات التي تم 
 ق النقداسوا صفقاتاستثمارات يعادله من  ماالودائع البنكية وأومايعادله أو في استثمارات منخفضة الخطورة مثل 

 المملكة،المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي أو لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج 
 .حد االدنى من المبلغ المطلوب لبدء عمل الصندوقالى حين الوصول الى ال

 .                                                                                                                                                             ( سياسة التوزيع12)

 .ين، بل سيعاد استثمار األرباح في الصندوقلن يتم توزيع أي ارباح على المشترك



27 
     ................................................. تأشيرة العميل:

 .                                                                                                                     (  تقديم التقارير الى مالكي الوحدات13)

 :ت المالية األولية والسنويةالمعلومات المتعلقة بالتقارير المالية، بما في ذلك الفتراأ. 

  ربع  والبيان المراجعة(في ذلك القوائم المالية السنوية  )بماالصندوق إعداد التقارير السنوية  على مديريجب
وفقًا لالشتراطات الواردة في الئحة صناديق االستثمار، ويجب على  والسنويةاألولية  المالية والقوائمالسنوي 

 الطلب دون أي مقابل. دالوحدات بها عن مالكي الصندوق تزويدمدير 

 ( أشهر من نهاية فترة التقرير وذلك في األماكن وبالوسائل 3تتاح التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز )
المحددة في شروط وأحكام الصندوق وفي الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني 

  .متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة للسوق"تداول" أو اي موقع آخر

  ( يومًا من نهاية فترة التقرير وذلك في األماكن وبالوسائل المحددة 30للجمهور خالل ) وتتاحتعد التقارير األولية
 " أوفي شروط وأحكام الصندوق وفي الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني للسوق "تداول

 ع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة.اي موق

  يجب على مدير الصندوق أن ينشر البيان ربع السنوي وفقًا لالشتراطات الواردة في الئحة صناديق االستثمار خالل
( أيام من نهاية الربع المعني، وذلك في األماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام 10مدة ال تتجاوز )

وق وفي الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني للسوق "تداول"أو اي موقع آخر متاح الصند
 للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة.

  يوفر مدير الصندوق لكل مالك وحدات تفاصيل صافي قيمة أصول الوحدات الحالية للصندوق العام الذي يديره
جميع أرقام صافي قيمة األصول السابقة في المكاتب  وإتاحةدون مقابل، للفحص من جانب مالكي الوحدات 

 المسجلة لمدير الصندوق.

 ب. أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق:

و الفاكس كما هو مبين ســـيتم إرســـال التقـــارير علـــى العنـــوان البريـــدي و/ أو البريـــد اإللكتروني و/ أو الهـــاتف و / أ
تم اشعار مدير الصندوق بأي تغيير في العنوان. ويجب إخطار مدير الصندوق بأي أخطاء خالل  إذافي نموذج فتح الحساب إال 

يوم " تقويميا من اصدار تلك التقارير وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة. كمـا  60شهرين "
للسوق والموقع اإللكتروني  WWW.BLOMINVEST.SAالصندوق هذا التقارير على موقع مدير سيتم توفير 

WWW.TADAWUL.COM.SA. 

 :بالقوائم المالية السنوية مالكي الوحداتوسائل تزويد  ج.

السنوية المالية  ذلـك القوائمفـي  )بمـاسيتم إطالع مالكي وحدات الصندوق والعمـالء المحتملـين بالتقـارير السـنوية 
من نهاية فتـرة التقريـر فـي الموقـع االلكتروني الخـاص بمـدير  أشهر 3وذلـك بنشرها خالل مدة ال تتجاوز  المراجعة( مجانا

او عن طريق البريد في حال  WWW.TADAWUL.COM.SA، والموقـع االلكتروني للسوق WWW.BLOMINVEST.SAالصـندوق 
 طلبها
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 والتيقائمة مالية مراجعة للصندوق في نهاية السنة المالية األولى للصندوق  ولبتوفير أد. يقر مدير الصندوق 
 م.2021ديسمبر 31تنتهي بتاريخ 

هـ. يقر مدير الصندوق بتوفر القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجانا عند طلبها من قبل مالكي وحدات  
 الصندوق.

 .                                                                                                                                                ( سجل مالكي الوحدات14)

 بإعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة.  الصندوق مشغليقوم  أ.

 فيه. يعد سجل مالكي الوحدات دليال قاطعا على ملكية الوحدات المثبتة ب.

 بالتعامل بسرية تامة مع سجل مالكي الوحدات، وبحفظ المعلومات اآلتية كحد أدنى: مشغل الصندوقيقوم  .ج

 التواصل  وأرقام اسم مالك الوحدات وعنوانه 
 أو رقم سجله التجاري بحسب الحال، أو أي  سفرهأو رقم جواز  قامتهرقم الهوية الوطنية لمالك الوحدات أو رقم ا

 .اخرى تحددها الهيئة وسيلة تعريف
 جنسية مالك الوحدات. 
 تاريخ تسجيل مالكي الوحدات في السجل. 
 بيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي أجراها كل مالك وحدات. 
 الرصيد الحالي لعدد الوحدات )بما في ذلك أجزاء الوحدات( المملوكة لكل مالك وحدات. 
 ل مالك وحداتأي قيود او حق على وحدات المملوكة لك. 

يكون سجل مالكي الوحدات جاهز لمعاينة الهيئة عند طلبها ذلك، كما يقدم مدير الصندوق ملخصا لسجل مالكي الوحدات  د.
 يعلى ان يظهر دلك الملخص جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعن(إلى أي مالك للوحدات مجانا عند الطلب 

 .)فقط 

 بتحديث سجل مالكي الوحدات فورا بحيث يعكس التغيرات في المعلومات المشار إليها اعاله.الصندوق مشغل يقوم  هـ.

 .                                                                                                                                             ( اجتماع مالكي الوحدات15)

، على ان ال يتعارض موضوع الدعوة مع مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منهيجوز ل .أ
 مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب احكام الئحة االستثمار

 أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ 10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل  .ب
أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات  10جتماع مالكي الوحدات خالل يدعو مدير الصندوق ال .ج

 على األقل من قيمة وحدات الصندوق  %25الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 
 نيوالموقع االلكتروتكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق   .د

للسوق، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة أيام على األقل من االجتماع وبمدة ال 
تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة، ويجب  واإلشعاراالجتماع. ويجب أن يحدد اإلعالن  يوم قبل 21تزيد عن 
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را إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع لمالكي الوحدات إرسال نسخة إلى على مدير الصندوق في حال ارسال اشعا
 الهيئة.

يجب على مدير الصندوق عند اعداد جدول اعمال اجتماع مالكي الوحدات ان يأخذ في االعتبار الموضوعات التي يرغب  هـ.
قيمة وحدات الصندوق العام % على االقل من 10مالكي الوحدات في ادراجها ويحق لمالكي الوحدات الذين يملكون 

الى جدول اعمال اجتماع مالكي الوحدات شريطة ان ال يتدخل الموضوع المقترح مع مسؤوليات  أكثراضافة موضوع او 
  .مدير الصندوق وواجباته بموجب احكام هذه االئحة

اليها في الفقرة )د( من الئحة يجوز لمدير الصندوق تعديل جدول اعمال اجتماع مالكي الوحدات خالل فترة االعالن المشار  .و
جميع مالكي  كتابي الىاشعار  وبإرسالصناديق االستثمار على ان يعلن ذلك في موقع االلكتروني لمدير الصندوق 
 .يوما قبل االجتماع (21)وحدات وامين الحفظ قبل عشرة ايام على االقل من االجتماع وبمدة التزيد عن 

أي من القرارات المقترحة في اجتماع مالكي الوحدات، واستلزم ذلك تعديل شروط في حال موافقة مالكي الوحدات على  .ز
 وفقًا للقرار الموفق عليه.  واألحكاموأحكام الصندوق، فعلى مدير الصندوق تعديل هذه الشروط 

ل من على األق  %25إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا إال .ح
 قيمة وحدات الصندوق العام ما لم تحدد شروط وأحكام الصندوق نسبة أعلى.

إذا لم يستوف النصاب الموضح في الفقرة السابقة، فيجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع ثان باإلعالن عن ذلك في    ط.
لكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موقعه االلكتروني والموقع االلكتروني للسوق وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع ما

 .أيام ويعد اإلجتماع الثاني صحيحا أيا كانت نسبة الوحدات الممثلة في االجتماع 5موعد االجتماع الثاني بمدة ال تقل عن 
 .مالكي الوحدات عيجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتما  ي.
 .ي اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماعيجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد ف   ك.
يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة  .ل

 الهيئة.وفقا للضوابط التي تضعها 

 :حقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات

ممارسـة جميـع الحقـوق المرتبطة بالوحـدات بمـا فـي ذلـك الحصـول على موافقة مالكي كما يحق لمالك الوحدات 
 الوحدات في الصندوق على أي تغيرات تتطلب موافقتهم وفقا لالئحة صناديق االستثمار

  .                                                                                                                                              ( حقوق مالكي الوحدات16)

 :ا. قائمة بحقوق مالكي الوحدات

 .الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية بدون مقابل 
  يق االستثمار، من الئحة صناد( 76)الحصول على التقارير والبيانات الخاصة بالصندوق حسب ما ورد في المادة

 من شروط وأحكام الصندوق.( 13) والفقرة
  طلبها.الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند 
 .الحصول على موافقتهم على أي تغيير أساسي في مستندات الصندوق والمتضمنة للشروط واألحكام 
 ذا التغيير وفقا لنوع التغيير والمدة المحددة في رسال ملخص بهإو االشعار بأي تغيير في شروط أحكام الصندوق

 الئحة صناديق االستثمار.
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 االشعار بأي تغير في مجلس ادارة الصندوق. 
  الحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق سنويا تظهر الرسوم واالتعاب الفعلية ومعلومات أداء

 .الصندوق عند طلبها
 مع قيود االستثمار الواردة في الئحة  ضح مالكي الوحدات، وبما ال يتعارإدارة الصندوق بما يحقق أقصى مصال

 .ضافة إلى إدارة عمليات الصندوق بأقصى درجات السريةإلصناديق اإلستثمار وشروط وأحكام الصندوق، با
  يوما. (21)االشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق االستثمار قبل االنهاء بمدة ال تقل عن 
  أي رسوم استرداد ضوحداتهم قبل سريان أي تغيير مهم دون فراسترداد. 
 وقات المحددة لذلكألدفع عوائد االسترداد في ا. 
 الحصول على االجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عن طلبها من مدير الصندوق. 
  الك مقدم )على أن يظهر هذا الملخص جميع المعلومات المرتبطة بمالحصول على ملخص لسجل مالكي الوحدات

 الطلب.عند  فقط( مجاناالطلب 
  حق التصويت في اجتماعات  –ال حصر بعلى سبيل المثال  -ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك

 تلقي إشعار كتابي من مدير الصندوق عند عزله ألمين الحفظ المعين من قبله. مالكي الوحدات
  دوق بتطبيق جميع متطلبات الباب السابع من الئحة صناديق االستثمار.يلتزم مدير الصن الصناديق،في حال دمج 
 ( من الئحة صناديق 70ان يلتزم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات اجتماعات مالكي الوحدات وفقا للمادة )

 االستثمار.
  صندوق.هذا الطلب لمدير ال ويوجهإصدار قرار خاص بطلب عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق 
  في الحصول على تعويض من مدير الصندوق عن جميع أخطاء التقويم أو  المتضررين الحقلمالكي الوحدات

 التسعير.
  تلقي إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيامه بفرض تعليق االشتراك أو االسترداد لوحدات الصندوق مع توضيح

 أسباب التعليق.
 قيامه بإنهاء التعليق لالشتراك أو االسترداد لوحدات الصندوق. تلقي إشعار فوري من مدير الصندوق عند 
 تشمل حقوق مالكي الوحدات جميع الحقوق المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار، حيثما ينطبق. 

 ب. سياسات مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق العام الذي يديره:
السوق االلكتروني " تداول" عن السياسات المتعلقة بحقوق  وموقعدوق باالفصاح في موقعه االلكتروني يقوم مدير الصن

 التصويت التي يتبعها في الجمعيات العامة للشركات المدرجة.

 .                                                                                                                                       ( مسؤولية مالكي الوحدات17)
فيمـا عـدا خسـارة مالـك الوحـدات السـتثماره فـي الصـندوق أو جـزء منـه، ال يكـون مالـك الوحـدات مسؤوال عن ديون 

 والتزامات الصندوق.

 .                                                                                                                                                         ( خصائص الوحدات18)
الوحدات هي  وجميعنفست للمرابحة بالريال السعودي إيجوز لمدير الصندوق إصدار عدد غير محدد من وحدات صندوق بلوم  

 أصول الصندوق مساوية لكل الوحدات األخرى. كل وحدة حصة قياسية متساوية في وتمثلمن نفس النوع 
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 .                                                                                                               ( التغييرات في شروط وأحكام الصندوق19)

صناديق ات المحددة بموجب الئحة أ. األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعار
 :االستثمار

بناء  وذلكلالئحة صناديق االستثمار  قسمين وفقاتنقســم األحكــام المنظمــة لتغييــر شــروط وأحكــام الصــندوق إلــى 
 " على التوالي كالتالي: 63، 62على نوعية المعلومة المراد تغييرها " المادة 

 على التغييرات األساسية: اتومالك الوحد. موافقة الهيئة 1

سوق  وهيئةيتم اشعار اللجنة الشرعية  وانيجب على مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات،  )أ(.
 على التغيير األساسي المقترح للصندوق. المال

ئة على التغيير يجب على مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات الحصول على موافقة الهي .(ب)
 وإشعار اللجنة الشرعية. األساسي المقترح للصندوق

 يقصد بمصطلح " التغيير األساسي" أيا من الحاالت األتية: .(ج)

 او فئته التغيير المهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته . 
 التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق العام. 
 الصندوق من منصب مدير للصندوق االنسحاب الطوعي لمدير. 
 بها مدير الصندوق غأي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبل. 

 .يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس ادارة الصندوق قبل إجراء اي تغيير أساسي .(د)

رات األساسية في الموقع االلكتروني عن تفاصيل التغيي واالفصاحيجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات  .(هـ)
 ( أيام من سريان التغيير.10) (، قبللمدير الصندوق او الموقع االلكتروني للسوق )تداول

من  (67)يجب بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقرير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة  .(و)
 الئحة صناديق االستثمار. 

أي  ضلمالكي وحدات صندوق عام متخصص مفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير أساسـي دون فـر يحق .(ز)
 ُوجدت(. )إنرسوم استرداد 

 :غير اساسية بأي تغييرات ومالكي الوحداتإشعار الهيئة  .2

دير الصندوق بأي في الموقع االلكتروني لم واإلفصاحالوحدات  ومالكييجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة  .(أ)
( من سريان التغيير، ويحق لمالكي الوحدات الصندوق العام استرداد 10تغيرات غير اساسية في الصندوق العام قبل )

 .ُوجدت( )إنوحداتهم قبل سريان التغيير غير االساسي دون فرض اي رسوم استرداد 

 قبل إجراء أي تغيير غير أساسي. يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق .(ب)

  .من الئحة صـناديق االستثمار( 62)" أي تغيير ال يعد تغييرا اساسيا وفقا ألحكام المادة غير االساسي يقصد "بالتغيير  .(ج)
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حة من الئ (76)يجب على مدير الصندوق بيان تفاصيل التغييرات غير االساسية في تقارير الصندوق العام وفقا للمادة  .(د)
 صناديق االستثمار.

 الصندوق: وأحكاماإلجراءات التي ستتبع لإلشعار عن أي تغييرات في شروط  ب.

على التغيير األساسي مجلس ادارة الصندوق  وموافقةالهيئة  وموافقةبعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات 
تفاصيل التغييرات األساسية في الموقع  عن واالفصاحالمقترح للصندوق، يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات 

 ( أيام من سريان التغيير.10) (، قبلااللكتروني لمدير الصندوق او الموقع االلكتروني للسوق )تداول

 ومالكيإشعار الهيئة بمدير الصندوق  بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على أي تغيير غير أساسي، يقوم
( من سريان 10موقع االلكتروني لمدير الصندوق بأي تغيرات غير اساسية في الصندوق العام قبل )في ال واإلفصاحالوحدات 

التغيير، ويحق لمالكي وحدات الصندوق العام استرداد وحداتهم قبل سريان التغيير غير االساسي دون فرض اي رسوم 
 ُوجدت(. )إناسترداد 

 في تقارير الصندوق.  واألحكاماإلشعار على شروط  والواجبة والمهمةسية يقوم مدير الصندوق ببيان تفاصيل التغييرات األسا

 .                                                                                                                          ( إنهاء وتصفية صندوق االستثمار20) 

دوق االستثمار واالجراءات الخاصة باالنهاء، بموجب احكام الئحة صناديق أ. الحاالت التي تستوجب إنهاء صن
 االستثمار:

أو  للصندوق،إذا تبين لمدير الصندوق أن قيمة أصول الصندوق تحت اإلدارة غير كافية لتبرير التشغيل االقتصادي  .1
فيها مدير الصنوق أنها سبب في حالة حدوث أي تغيير في القانون أو النظام أو أي من الظروف األخرى التي يرى 

 كاف إلنهاء الصندوق.
 .رغبة مدير الصندوق في إنهاء الصندوق العام .2

 الصندوق: إلنهاءاإلجراءات المتبعة 

  من الئحة صناديق اإلستثمار: (22)  اإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق وفقا ألحكام المادة

 وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم قبل انتهاء  يجب على مدير الصندوق إتمام مرحلة بيع أصول الصندوق
 .مدة الصندوق

  نهاء الصندوق، يجب على مدير الصندوق إعداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي إلغرض
ويجب عليه الحصول على موافقة مجلس اإلدارة الصندوق على هذه الخطة قبل القيام بأي إجراء في  الوحدات،

 .لشأنهذا ا

  إنهاء الصندوق قبل مدة  واجراءاتخطة  كتابيا بتفاصيليجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات
 صندوق.الإلنهاء الصندوق العام فيه، دون االخالل بشروط وأحكام  عميوما من التاريخ المز (21)ال تقل عن  

 صندوق الموافق عليها وفقا للمتطلبات الواردة في يجب على مدير الصندوق االلتزام بخطة وإجراءات إنهاء ال
 .الئحة صناديق االستثمار
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 ( أيام من انتهاء مدة 10يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا بانتهاء الصندوق خالل )
 .الصندوق وفقا للمتطلبات الواردة في الئحة صناديق االستثمار

 :الصندوق ب. اإلجراءات المتبعة لتصفية

  جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق أو تصفيتهبين يجب على مدير الصندوق أن يعمل بالمساواة. 

  يجب على مدير الصندوق توزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مدة الصندوق أو تصفيته دون تأخير
 الصندوق. مواحكا وشروطوبما ال يتعارض مع مصلحة مالكي الوحدات 

 عالن في موقعه االلكتروني والموقع االلكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق يجب على مدير الصندوق اإل
 العام اومدة تصفيته.

 االستثمار  صناديق يجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق وفقًا لمتطلبات الئحة
ا من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيته، متضمًنا القوائم المالية النهائية ( يوًم 70خالل مدة ال تزيد على )

 خر قوائم مالية سنوية مراجعة.حقة ألالالمراجعة للصندوق عن الفترة ال

  للهيئة عزل مدير الصندوق عن عملية التصفية في حال صدور قرار خاص من مالكي وحدات الصندوق، على أن
ن المصفي البديل  .في نفس االجتماع الذي تم فيه تصويت مالكي الوحدات على عزل مدير الصندوق يعيَّ

  في حال عزل مدير الصندوق عن أعمال التصفية، يجب على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل على نقل
ن وأن ينقل إليه جميع المستندات المرتبطة بصندوق اإلستثمار ذي  مسؤوليات التصفية الى المصفي المعيَّ

( يومًا من صدور قرار الهيئة بعزل مدير الصندوق وتعين 20لعالقة والتي تمكنه من إتمام أعمال التصفية خالل )ا
 .مصف بديل

  وتعيينيجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات كتابيا في حال صدور قرار الهيئة بعزل مدير الصندوق 
 .رمصفي بديل بموجب الئحة صناديق االستثما

 فوري ودون تأخير بأي أحداث او مستجدات  وبشكلمدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا  يجب على
 .جوهرية خالل فترة تصفية الصندوق

 .ال يتقاضى مدير الصندوق اي اتعاب تخصم من اصول الصندوق الصندوق،. في حال انتهاء ج

 .                                                                                                                                                             ( مدير الصندوق21)

 أ. اسم مدير الصندوق:
 نفست(إشركة بلوم لالستثمار السعودية )بلوم 

 :وتاريخه ب. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية
 م21/08/2008الموافق  12/01/1429بتاريخ  الصادر 37-08094الترخيص رقم : 
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 ج. العنوان المسجل وعنوان العمل لمدير الصندوق:
-966، المملكة العربية السعودية، هاتف رقم 11482، الرياض 8151األولى، الطابق الثالث، طريق الملك فهد ص.ب مبنى 

 4949551-11-966، فاكس رقم 11-4949555

 اإللكتروني لمدير الصندوق:عنوان الموقع د. 
www.blominvest.sa/ :بريد إلكتروني ،info@blom.sa 

 هـ. بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق:
 ريال سعودي 245,000,000نفست هي شركة مساهمة مقفلة سعودية برأس مال مدفوع قدره إشركة بلوم 

 ة السابقة:و. ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق للسنة المالي
 نفست(إشركة بلوم لالستثمار السعودية )بلوم 

 قائمة المركز المالي                                                       

 2020ديسمبر  الوصف
  األصول

 369,756,647 صافي األصول
  المطلوبات

 32,666,452 صافي المطلوبات
  حقوق المساهمين

 337,090,195 ينصافي حقوق المساهم
 369,756,647 المساهمين وحقوق صافي المطلوبات

 

 

 

 

 

 . مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته:ز

 نفست(إشركة بلوم لالستثمار السعودية )بلوم 
 قائمة الدخل                                                               

 2020ديسمبر  الوصف
 34,394,232 اجمالي المبيعات

 (25,474,227) المصاريف
 8,920,005 لدخلصافي ا
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مؤسسات السوق  والئحـة. يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار 1
 .المالية وشروط وأحكام الصـندوق

فـي ذلـك  المالية بماالئحـة مؤسسـات السـوق  التـي نصـت عليهـا المبـادئ والواجبـاتيلتزم مدير الصندوق بجميع  .2
 .واجـب األمانـة تجـاه مـالكي الوحـدات، والـذي يتضـمن العمـل بمـا يحقـق مصالحهم وبذل الحرص المعقول

 :.  فيما يتعلق بصناديق االستثمار يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام باآلتي3

 إدارة الصندوق 
 كما هو  ستثناء مهام مشغل الصندوق من الباطناب لصندوقك خدمات مشغل اعمليات الصندوق بما في ذل

 . واألحكام( الفقرة )هـ( من هذه الشروط 22مذكور في البند )
 طرح وحدات الصندوق 

التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق وذلك فيما يتعلق بالصندوق العام واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة . 4
يعد مدير الصندوق مسؤوال عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق اإلستثمار، سواء أدى مســؤولياته وواجباتــه وغير مضللة. 

مؤسسات السوق  والئحةبشــكل مباشــر أم كلــف بهــا جهــة خارجيــة بموجــب احكــام الئحــة صــناديق االستثمار 
 المالية.

او اهمال او سوء تصرف احتيال وحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب . يعد مدير الصندوق مسؤوال تجاه مالكي ال5
 .او تقصيره المعتمد

وضــمان ســرعة التعامــل  لرصد المخاطر التي تؤثر في اسـتثمار الصـندوق، واإلجراءات. يضع مدير الصندوق السياسات 6
 عملية تقويم المخاطر بشكل سنوي على االقل.القيــام ب واإلجراءاتمعهــا. علــى أن تتضــمن تلــك السياســات 

. يطبق مدير الصـندوق برنـامج مراقبـة المطابقـة وااللتـزام لكـل صـندوق اسـتثمار يـديره، ويـزود الهيئة بنتائج 7
 .التطبيق عند طلبها

 مع أنشطةرض اليوجد أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من الممكن أن تتعا ح.
 .صندوق االستثمار

 مدير صندوق من الباطن: الصندوق تعيينط. يحق لمدير 

 رأى الحاجة لذلك إذايحق لمدير الصندوق تعيين مدير صندوق من الباطن 

 ي. األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله:

واتخاذ أي اجـراء تـراه مناسـبا لتعيين مدير للهيئة حق عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق االستثماري  .(أ)
 صندوق بديل لذلك الصندوق أو اتخاذ أي تـدبير آخـر تـراه مناسـبا وذلـك فـي حـال وقوع أي من الحاالت اآلتية:

دون إشــعار الهيئــة إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق توقــف مــدير الصــندوق عــن ممارســة نشــاط  .1
 .وجــب الئحــة مؤسسات السوق الماليةبــذلك بم

أو سحبه أو تعليقه من إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق  الصندوق في ممارسة نشاط ترخيص مديرإلغاء  .2
 .االستثمارات وتشغيل الصناديق نشاط االدارة ترخيص ممارسةقبل الهيئة بإلغاء 
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إدارة االستثمارات وتشغيل ي ممارسة نشاط تقديم طلب الى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه ف .3
  .يةذو لوائحه التنفيأ بالنظامبااللتزام  - بشكل تراه جوهرياً  - خلأن مدير الصندوق قد أت الهيئة أذا رإالصناديق. 

شخص و عجزه او استقالته مع عدم وجود أ االستثمار وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول الصندوق .4
لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق التي يدريها مدير  مسجل آخر

 االستثمارية. المحفظة
  .همية جوهريةأنها ذات أ -سس معقولة أعلى  بناًء  - خرى ترى الهيئةأي حالة أ  .5

من ( من الفقرة )أ( من 5قرة الفرعية )يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة بأي من الحاالت الوارد ذكرها في الف .(ب)
 خالل يومين من تاريخ حدوثها. الئحة صناديق االستثمار

( من الفقرة 7)و (5)و (4( و )3)و  (2( و )1عند عزل مدير الصندوق وفقًا للحاالت المنصوص عليها في الفقرات الفرعية ) .(ج)
 يوماً  (15ق المعزول للدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل )، توجه الهيئة مدير الصندوالئحة صناديق االستثمار)أ( من 

؛ وذلك لتعيين أمين الحفظ أو جهة أخرى ، من خالل قرار صندوق عادي، للبحث و من تاريخ صدور قرار الهيئة بالعزل
 التفاوض مع مدير صندوق بديل و تحديد المدة المحددة للبحث و التفاوض.

من الئحة صناديق ( من الفقرة )أ( 6للحالة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ) عند عزل مدير الصندوق وفقاً  .(د)
استصدار قرار صندوق عادي في نفس االجتماع الذي تم فيه تصويت مالكي الوحدات على طلب  عليه يجب ،االستثمار

بديل وتحديد المدة  للبحث والتفاوض مع مدير صندوق أخرى،عزل مدير الصندوق؛ وذلك لتعيين أمين الحفظ أو جهة 
 .والتفاوضالمحددة للبحث 

مدير  يجب على ،االستثمارصناديق  د( من الئحةعند تحقق أي من الحالتين المنصوص عليها في الفقرتين )ج( و ) .(هـ)
 انعقاده. من تاريخ ل يومينالصندوق أن ُيشِعر الهيئة بنتائج اجتماع مالكي الوحدات خال

بأي مستندات  والتفاوضالتعاون وتزويد أمين الحفظ أو الجهة المعينة المخولة بالبحث  يجب على مدير الصندوق .(و)
ويجب على كال الطرفين الحفاظ على  الطلب،أيام من تاريخ ( 10)لك خالل ذتطلب منه لغرض تعيين مدير صندوق بديل و

 سرية المعلومات. 

يل على إدارة الصندوق وتحويل إدارة الصندوق إليه، أن يجب على مدير الصندوق، عند موافقة مدير الصندوق البد .(ز)
 يرسل موافقة مدير الصندوق البديل الكتابية إلى الهيئة فور تسلمها.

فيتعين على مدير الصندوق التعاون  االستثمار،الئحة صناديق إذا مارست الهيئة أيًا من صالحياتها وفقًا للفقرة )أ( من  .(ح)
( 60علـى تسـهيل النقـل السـلس للمسـؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خالل الـ ) المساعدة ل من أجلبشكل كام

حيثما كان ذلك ضروريا ووفقا  ينقل،على مدير الصندوق المعزول ان  ويجبيوما األولى من تعيين مدير الصندوق البديل 
 تبطة بصـندوق االســتثمار ذي العالقة.مـدير الصـندوق البـديل جميـع العقـود المر المحض، إلـىلتقدير الهيئة 

مع مدير صندوق بديل المشار إليها في  والتفاوضفي حال لم يعين مدير صندوق بديل خالل المدة المحددة للبحث . (ط)
فإنه يحق لمالكي الوحدات طلب تصفية الصندوق من خالل قرار خاص  ،االستثمارمن الئحة صناديق  د( من)ج( و )الفقرتين 

 ق.للصندو
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 .                                                                                                                                                         مشغل الصندوق )22(

 أ. اسم مشغل الصندوق:

 نفست(إشركة بلوم لالستثمار السعودية )بلوم 

 در عن هيئة السوق المالية وتاريخه:ب. رقم ترخيصه الصا

 م21/08/2008الموافق  12/01/1429بتاريخ  الصادر 37-08094 رقم:الترخيص 

 ج. العنوان المسجل وعنوان العمل لمشغل الصندوق:

-966، المملكة العربية السعودية، هاتف رقم 11482، الرياض 8151األولى، الطابق الثالث، طريق الملك فهد ص.ب  مبنى   
 4949551-11-966، فاكس رقم 11-4949555

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار: ومسؤولياتهد. بيان األدوار األساسية لمشغل الصندوق 

 :باآلتيالقيام  تشغيل الصندوق عبرعن  ومسؤوال يعد مشغل الصندوق مسؤوال عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق اإلستثمار

 يجب عليه تحديث سجل  ، كمابمالكي الوحدات وحفظه في المملكةالصندوق إعداد سجل  شغليجب على م
 .معلومات مالكي الوحداتمالكي الوحدات فورا بحيث يعكس التغييرات في 

 توزيع األرباح على مالكي الوحدات عمليةؤوال عن يعد مشغل الصندوق مس.  

 تسب عند نقطة التقييم التالية بالسعر الذي يح واالستردادتراك يجب على مشغل الصندوق معاملة طلبات االش
الطلبات بحيث التتعارض مع أي أحكام تتضمنها هذه  وتنفيذ واالستردادللموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك 

  .الصندوق وأحكاماالئحة أو شروط 

  في حال تقييم أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ يجب على مدير الصندوق
لك مالكي ذكما يجب على مشغل الصندوق تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين )بما في  ذلك،ق توثي

 الوحدات السابقين( عن جميع أخطاء التقييم أو التسعير دون تأخير.

 هـ. بيان حق مشغل الصندوق في تعيين مشغل صندوق من الباطن:

بعيه بالعمل مشغل للصندوق من البـاطن ألي صــندوق يجوز لمشغل الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تا
شركة اتش أس بي  من قبل مشغل الصندوق هو المكلف مشغل الصندوق من الباطن إن اســتثمار يتــولى حفــظ أصــوله. 
  .سي العربية السعودية المحدودة

 :باآلتيعن تشغيل الصندوق عبر القيام مسؤواًل يعد مشغل الصندوق من الباطن 

 ذات  والدفاتر والسجالتالصندوق الذي يديره  وسجالتان يحتفظ بدفاتر  من الباطن جب على مشغل الصندوقي
 .الصلة بتشغيل الصندوق

 مسؤواًل عن تقييم أصول الصندوق تقييمًا كاماًل وعادالً  من الباطن يعد مشغل الصندوق. 

  وق العام الذي يشغله.عن حساب سعر وحدات الصند مسؤوالً من الباطن يكون مشغل الصندوق 
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 و. المهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفا ثالثا فيما يتعلق بصندوق االستثمار:

 شركة اتش أس بي سي العربية السعودية المحدودة كمشغل صندوق من الباطن.  الصندوق بتكليفقام مشغل 

 .                                                                                                                                                                 أمين الحفظ  (23) 

 :أ. اسم أمين الحفظ

 شركة اتش أس بي سي العربية السعودية المحدودة وهي شركة مساهمة مرخصة من هيئة السوق المالية

 :وتاريخه لماليةب. رقم ترخيصه الصادر عن هيئة السوق ا

 37-05008ترخيص رقم 

 2008/04/07 التاريخ:

 :ج. عنوان أمين الحفظ

 ، المملكة العربية السعودية.11413الرياض  9084ص.ب    

 ومسؤولياته: الحفظ وواجباته. مهام أمين د

  بشكل  ولياتهوفقا ألحكـام الئحـة صـناديق االسـتثمار سـواء أدى مسؤ هعن التزاماتمسؤواًل يعد امين الحفظ
 .مؤسسات السوق المالية والئحةبموجـب أحكـام الئحـة صـناديق االسـتثمار  اً او كلف بها طرف ثالث مباشر

  أو  هتجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيالمسؤواًل يعد أمين الحفظ
 .أو تقصيره المتعمد هسوء تصرف هأهمال

 عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مـالكي الوحـدات وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ مسؤواًل  يعد امين الحفظ
 جميع االجراءات االدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

 

 أمين حفظ من الباطن: في تعيينالحفظ  حق أمين. هـ

أمينا للحفظ من البـاطن ألي صــندوق اســتثمار يتــولى  ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل تكليف طرفيجوز ألمين الحفظ 
 أمــين حفظ من الباطن من موارده الخاصة. أي فومصــاريحفــظ أصــوله. ويــدفع أمــين الحفــظ أتعــاب 

 و. المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا ثالثا:

 .لم يقم أمين الحفظ بتكليف أي طرف ثالث ألداء مهام الحفظ

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله:. ز

 للهيئة عزل أمين الحفـظ المعـين مـن مـدير الصـندوق أو اتخـاذ أي تـدبير تـراه مناسـبا في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية: 

  .ماليةالحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة مؤسسات السوق ال توقف أمين    .1

 ة.يئإلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل اله   . 2

 .في ممارسة نشاط الحفظ هتقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ بإلغاء ترخيص    .3
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 .يةذحه التنفيالنظام او لوائب بالتزام - بشكل تراه جوهرياً  - أخلمين الحفظ قد أذا رأت الهيئة ان  ا   . 4

   .همية جوهريةأات ذانها  - بناء على اسس معقولة - اي حالة اخرى ترى الهيئة   . 5

كما يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل غير معقول أن عزل أمين الحفظ في 
 بشكل كتابي. يئة والى مالكي الوحداتبذلك إلى اله فورا إشعارمصلحة مالكي الوحدات. ويرسل مدير الصندوق 

  قيامه بتعيين أمين حفظ بديل. يجب على مدير الصندوق اإلفصاح فورا في موقعه اإللكتروني عن

 .                                                                                                                                              ( مجلس إدارة الصندوق24) 

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة )المجلس( مؤلف من أربعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس وعضوان مستقالن، وسيكون 
لمدير الصندوق الحق في تغيير االعضاء بعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية في ذلك، وسيتم اشعار مالكي الوحدات بأي 

لس إدارة الصندوق. وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على إنشاء ر في مجيتغي
لمدة مماثلة تلقائيا ما لم يبدي أحد الطرفين عدم الرغبة بذلك ويتكون مجلس إدارة الصندوق  الصندوق لمدة سنة تتجدد

 من األعضاء التالية أسمائهم:

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة:  .أ

 عزت الحاج  ماركمدير مجلس االدارة: األستاذ/ 

 عضو مجلس االدارة: األستاذ/ محمد بن حمد الدوسري

 حسام خلدون بركات عضو مجلس االدارة المستقل: األستاذ/ 

 الراشد محمدعبد العزيز فهد  /األستاذ عضو مجلس االدارة المستقل:

 ب. نبذة عن مؤهالت اعضاء مجلس إدارة الصندوق

  عزت صبري الحاج ماركذ/ األستا

األعمال والمبيعات المؤسسية في شركة بلوم لالستثمار السعودية. وقبل توليه هذا الدور،  عن تطويرالحاج مسؤول  مارك
شارك في تطوير أعمال إدارة األصول لمجموعة بنك لبنان والمهجر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. على صعيد 

الحاج على الهيكل القانوني والتقني لكافة صناديق االستثمار الصادرة والتي تديرها مجموعة بلوم. الهيكلة، عمل السيد 
كما عمل على هيكلة العديد من عمليات تمويل الشركات في المنطقة. لديه خبرة واسعة في التعامل مع الجهات 

ل، شارك السيد الحاج في جمع أموال من التنظيمية المالية والبنوك المركزية في المنطقة. وعلى صعيد جمع األموا
 المصارف والمستثمرين المؤسسيين والمكاتب العائلية في المنطقة. 

بالتناوب في مجاالت مختلفة من الخدمات  2005بدأ السيد الحاج حياته المهنية مع مجموعة بنك لبنان والمهجر في عام 
  ماجستير في إدارة األعمال من الجامعة اللبنانية األميركيةالمصرفية للشركات والخدمات االستثمارية. وهو حاصل على 

(LAU) وماجستير في األعمال المصرفية والمالية، و B.A. في إدارة األعمال واإلدارة من جامعة القديس يوسف .(USJ)  
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 األستاذ/ محمد بن حمد بن عيد الدوسري 
بلوم لالستثمار السعودية. حاصل على درجة الماجستير  محمد الدوسري رئيس تطوير المنتجات وتمويل الشركات في شركة

عاًما في تطوير الشركات والمنتجات  13في التمويل التطبيقي ودرجة البكالوريس في اإلدارة المالية، مع خبرة تزيد عن 
ات أخذا باالعتبار االستراتيجيات المالية التي تعمل على تحسين عوائد االستثمار ةاالستثمارات، وإداراالستثمارية، وإدارة 

أثبتت قدرتها على تحقيق أهداف تطوير األعمال االستراتيجية خالل  وخبراتهالمخاطر المصاحبة لالستثمار. كما أن مهاراته 
مراحل االستثمار المختلفة. من أبرز مهاراته العمل مع الشركات لتحديد وتحليل أوضاعهم المالية وتطوير حلول استراتيجية 

لتخطيط المالي الخاصة بهم. اضافة إلى ذلك تسهم الخبرات السابقة في تطوير العالقات وبناء قاعدة لتحقيق أهداف ا
 .عمالء قوية لتحقيق نمو اإليرادات المستهدف

 :سيةاألساالمهارات 

  إعداد مؤشرات األداء الرئيسية االستراتيجي،التخطيط KPIs والتخطيط التكتيكي ،. 

  المتقاطعالبيع  الجديدة،ألعمال تطوير ا المبيعات،استراتيجية. (Cross-selling)  

  االئتمان / التحليل المالي االستثمار،تحليل. 

 تمويل الشركات. 

 تحليل األسواق المالية. 

  مهارات تنظيمية المشكالت،مهارات حل  تحليلية،مهارات. 
 

 حسام خلدون بركات األستاذ/ 

من الدورات التخصيصية في االستثمار في االدوات المالية , االئتمان  هو رجل اعمال سعودي حاصل على العديد بركات حسام
 م من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.1992والتحليل المالي. حصل على شهاده المحاسبة في عام 

 : العلمية الخبرات

 .1993-1992مساعد مدير البنك السعودي الفرنسي  -1
 م.1995م نائب المدير العام لمؤسسة ساترا للتجارة منذ عا -2
 م.1995العضو المنتدب لشركة كاش أست مانجمنت منذ عام  -3
 م.2003-م 2001البحرين  –العضو المنتدب لشركة شاطئ الخليج للتأمين  -4
 م.2003لبنان منذ –العضو المنتدب لشركة شاطئ الخليج للتأمين  -5
 م.2012البحرين منذ  –العضو المنتدب لشركة بركات الخليج فنشرز  -6
 م.2005ثماري لشركة إعادة التأمين العربية منذ عام المستشار االست -7

 عضو في مجلس ادارة كل من :

 م.2013السعودية منذ عام  –( 1عضو مجلس إدارة صندوق بلوم سولدير العقاري ) -1
 م.2013السعودية منذ عام  –( 3عضو مجلس إدارة صندوق بلوم سولدير العقاري ) -2
 م.2013السعودية منذ عام  –لعقاريعضو مجلس إدارة صندوق مجمع بلوم سولدير ا -3
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 م.2021-م 2008عضو مجلس إدارة شركة برايم القابضة  -4

 الراشد محمد فهد العزيز عبداألستاذ/ 

هو عضو مجلس إدارة شركة ضمانات الخليج لخدمات التأمين و مستشار مالي مرخص من وزارة التجارة  الراشد عبد العزيز
سنوات، كما شغل منصب  10مجلس ادارة في شركة بروج للتأمين لمدة و الصناعة السعودية و شغل منصب عضو 

عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. عمل السيد/عبد العزيز في عدد من الوظائف اإلدارية في البنك العربي 
و البنك  م. كما سبق وأن عمل السيد/عبد العزيز في البنك السعود اإلمريكي )سامبا (2010م الى 2001من سنة 

م 1979م و بنك البحرين و الكويت من 1996م و الى 1991السعودي المتحد ، باإلضافة الى بنك القاهرة السعودي من 
 .م ، حيث شغل مناصب عديدة1990الى 

 ج. أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس ادارة الصندوق:
 اآلتي:تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال ال الحصر، 

 .الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها 
 ،من  11كان ذلك مناسبا المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا للمادة  ومتى اإلشراف

 اإلستثمار.الئحة صناديق 
 مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل  واإللتزام لدىبقة اإلجتماع مرتين سنويا على األقل مع مسؤول المطا

 األموال وتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة.
  إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه. 
 العالقة بالئحة صناديق االستثمار. التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق والمستندات األخرى ذات 
  التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق

 .والمستندات ذات العالقة، وقرارات اللجنة الشرعية وأحكام الئحة صناديق االستثمار
 تالعمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدا. 
 تدوين محاضر اجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس. 

 د. مكافآت وبدالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
ريال  5000ريال عند حضور أي اجتماع وبحد اقصى مبلغ  2500يحصل العضو المستقل فقط على مكافآة سنوية مقدارها 

 في السنة.

 محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق: متحقق أوارض هـ. بيان بأي تع
يقوم مجلس إدارة الصندوق باالشراف على أي تضارب للمصالح وتسويته، ويجب عليهم بذلك العناية والحرص تجاه مالكي 

لمناسبة. ويضمن مدير الوحدات، باالضافة إلى ذلك بذل اقصى جهد ممكن لحل تضارب المصالح بحسن النية بالطريقة ا
للمصالح وفي حال نشوء أي تضارب جوهري بين مصالح  ضالصندوق عدم ممارسة أي من تابعيه ألي عمل ينطوي على تعار

مدير الصندوق أو مصلحة مدير الصندوق من الباطن ومصالح أي صندوق استثمار يديرا أو حساب عميل آخر فسيقوم مدير 
امل لمجلس إدارة الصندوق في أقرب وقت ممكن وكذلك االفصاح عن هذا التعارض في فصاح عن ذلك بشكل كإلالصندوق با

 التقارير السنوية للصندوق.
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 األخرى: صناديق االستثمارو. عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق في 

 2018عضو مجلس ادارة صندوق بلوم القابض للريتس منذ  الحاجعزت صبري  ماركاألستاذ/  

 لدون بركات عضو في مجلس ادارة كل مناالستاذ/ حسام خ

 م.2013السعودية منذ عام  –( 1عضو عضو مجلس إدارة صندوق بلوم سولدير العقاري ) -1
 م.2013السعودية منذ عام  –( 3عضو مجلس إدارة صندوق بلوم سولدير العقاري ) -2
 م.2013السعودية منذ عام  –عضو مجلس إدارة صندوق مجمع بلوم سولدير العقاري -3

 عضو في مجلس ادارة كل من عبد العزيز فهد محمد الراشد /تاذاالس

 م.2020منذ عام  إدارة صندوق بلوم السعودي لالسهم  السعوديةعضو مجلس  -1
 م.2020منذ عام  صندوق بلوم المزايا لألسهم السعوديةإدارة عضو مجلس  -2

 .                                                                                                                                                ( لجنة الرقابة الشرعية25)

 :أ. اسماء اعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومؤهالتهم

الضوابط  الصندوق معتم تعيين شركة دار المراجعة الشرعية كمستشار شرعي لإلشراف وتقديم المشورة بشأن توافق 
مستشارًا  32يير الشرعية، تتخذ دار المراجعة الشرعية من الشرق األوسط مقرًا لعملياتها كما تملك شبكة تتألف من والمعا

شرعيًا حول العالم لتغطية األسواق التي تتركز فيها األنشطة المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية مثل: ماليزيا، المملكة 
 .مارات، السودان والبحرينالعربية السعودية، الجزائر، مصر، قطر، اإل

دار المراجعة الشرعية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي من أجل توفير خدمات التدقيق الشرعي، والهيكلة، 
 )الفتوى(،  واالعتمادوالمراجعة 

جاز، كما اللجنة الشرعية التي سوف تقوم بمراجعة واعتماد مستندات الصندوق وعملياته هي الشيخ الدكتور إرشاد أحمد إع
الشرعية على أنشطة الصندوق لتؤكد  الدورية والرقابةفريق التدقيق الشرعي للقيام بأعمال المراجعة  الدار بتعيينستقوم 

 لهيئة الرقابة الشرعية ومجلس إدارته بأن عمليات الصندوق واستثماراته متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية.
 

 :الشيخ إرشاد أحمد إعجاز
ى شهادة الدكتوراة في التمويل والصيرفة اإلسالمية والتخصص في اإلفتاء من جامعة دار العلوم المدارة من قبل حاصل عل

المفتي تقي عثماني، وبصرف النظر عن كونه المستشار الشرعي في الهيئة الشرعية التي عينها مصرف باكستان المركزي 
فإنه يقود أيضًا فريق العمل الذي عين أيضا من قبل المصرف للبحث لوضع المعايير الخاصة بالمؤسسات المالية اإلسالمية 

عن بدائل للتمويل الزراعي، عمل الشيخ إرشاد مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في مشروع 
عي الخاص بتحول البنك إعادة النظر في المعيار الشرعي الخاص بالمضاربة كما كان من ضمن اللجنة التي أعدت المعيار الشر

التقليدي إلى بنك إسالمي باإلضافة إلى معيار التورق المصرفي والمرابحة، الشيخ إرشاد هو عضو هيئة التدريس في جامعة 
إقرأ، والمعهد الوطني للدراسات المصرفية والمالية )مصرف باكستان المركزي(، ومركز اإلقتصاد اإلسالمي ومركز الشيخ 

 زايد اإلسالمي.
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 :لتاريخ المهنيا
 .عضو الهيئة الشرعية لبنك إسالمي في الباكستان -
 .عضو الهيئة الشرعية لشركة البركة للعقارات )استراليا( -
 .المستشار الشرعي لشركن فورتشن للخدمات المالية اإلسالمية )باكستان( -
 .المستشار الشرعي لمشروع المضاربة والتأجير )باكستان( -
 .لبنك إسالمي مضاربة )باكستان( المستشار الشرعي -
 .مشرف أبحاث في جمعية اإلرشاد اإلسالمي )باكستان( -
 .باحث مشارك في جامعة بنوريه )باكستان( -
المستشار الشرعي المعين من قبل دار المراجعة الشرعية لعدد كبير من الصناديق االستثمارية المقفلة والمفتوحة  -

 .الية في المملكة العربية السعوديةالمعتمدة من قبل هيئة السوق الم
 :التحصيل العلمي

 .في مرحلة الحصول على دكتوراه في التمويل اإلسالمي من جامعة كراتشي باكستان •
 .تخصص في اإلفتاء من جامعة دار العلوم باكستان •
 .ماجستير في الشريعة اإلسالمية جامعة دار العلوم باكستان •
 .جامعة إقرأ باكستانماجستير في إدارة األعمال  •
 بكالوريوس في الشريعة اإلسالمية من وفاق المدارس العربية باكستان. •

 
 أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية: .ب

الشرعية  الضوابط والمعاييراللجنة الشرعية للصندوق بمراجعة جميع عمليات واستثمارات الصندوق ومراقبة تطبيق  تقوم
 واألحكام.هذه االئحة الشروط  من ق )أ(عليها والمذكورة في الملح

 :مكافئات أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ج.

 سنويا والرسوم شاملة كافة األعضاء والخدمات المقدمة ريال سعودي  15,000

المعايير المطبقة لتحديد شرعية األصول المعدة لالستثمار والمراجعة الدورية لتلك االصول واالجراءات المتبعة  د.
 :الشرعية التوافق مع المعاييرل عدم في حا

 إذا كان اإلستثمار المستهدف موافق عليه من قبل لجنة الرقابة الشرعية. .1

إذا كان اإلستثمار المستهدف يراجع بشكل دوري من قبل لجنة الرقابة الشرعية في المسائل المتعلقة بعملياته ومدى  .2
 تطابقها مع المعايير الشرعية.

وق قبل اإلستثمار في أي إستثمار متواجد في السوق السعودي ألكثر من سنتين طلب التقرير يتوجب على مدير الصند .3
 السنوي للهيئة الشرعية المتعلق به.
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الشرعية لصندوق بلوم  لجنةالشرعية لإلستثمار المستهدف يجب إرسالها الى ال لجنةال وتقريرموافقة لجنة الرقابة الشرعية 
 .دي لغرض الحفظ في سجالتهاإنفست للمرابحة بالريال السعو

 .                                                                                                                                                     ( مستشار االستثمار 26)
 اليوجد

 .                                                                                                                                                                            ( الموزع 27)
 اليوجد

 .                                                                                                                                                    ( المحاسب القانوني28) 

 :أ. اسم المحاسب القانوني
 إيرنست آند يونغ

 :العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني ب.
 ، المملكة العربية السعودية11461، الرياض 2732برج الفيصلية، طريق الملك فهد، ص.ب  

 :ليات للمحاسب القانونيج. األدوار األساسية والمسؤو
 يختص المحاسب القانوني بما يلي: 

وما إذا كانت القوائم المالية ُتظهر  الوحدات،إجراء تدقيق لحسابات الصندوق بهدف إبداء الرأي حول القوائم المالية لمالكي 
ق النقدي وفقًا للمعايير ومعلومات التدف العمليات،ونتائج  المالي،المركز  الجوهرية،بصورة عادلة، من جميع الجوانب 

 .المحاسبية المقبولة عمومًا في المملكة

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي أجراها الصندوق، باإلضافة الى 
 .تقييم العرض العام للقوائم المالية

وليس  الظروف،لية للصندوق من أجل وضع إجراءات مالئمة في ظل دراسة الضوابط الداخلية ذات الصلة بإعداد القوائم الما
 .بغرض إبداء رأي بشأن فعالية الضوابط الداخلية للصندوق

مراجعة القوائم المالية األولية للصندوق وفقًا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لمراجعة المعلومات المالية 
 األولية.

 ستبدال المحاسب القانوني لصندوق االستثمارد. االحكام المنظمة ال

يجـب علـى مجلـس إدارة الصـندوق أن يـرفض تعيـين المحاسـب القـانوني أو أن يوجـه مـدير الصندوق بتغير المحاسب 
 :القانوني المعين، في أي من الحاالت األتية

 .تتعلـق بتأديـة مهامه وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السـلوك المهنـي للمحاسـب القـانوني .1
 إذا لم يعد المحاسب القانوني للصندوق العام مستقال. .2
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إذا قرر مجلس إدارة الصـندوق أن المحاسـب القـانوني ال يملـك المـؤهالت والخبـرات الكافيـة لتأدية مهام  .3
 .المراجعة بشكل مرض

ا لتقــديرها المحض تغييــر المحاســب ا .4 ـً لقــانوني المعــين فيمــا يتعلــق بالصندوق إذا طلبــت الهيئــة وفقـ
 .العام

 .                                                                                                                                                            ( أصول الصندوق29)

 .الحفظ لصالح صندوق اإلستثمار بواسطة أمينفوظة إن أصول صندوق اإلستثمار مح .(أ)

يجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه األخرين، ويجب أن تحدد تلك  .(ب)
 األصول بشكل مستقل من خالل تسجيل األوراق المالية واألصول األخرى لكـل صندوق اسـتثمار باسـم أمـين الحفـظ لصـالح

ذلـك الصـندوق، وتسـجل األصـول العقاريـة للصـندوق باسم شـركة تابعـة ألمـين الحفـظ، وأن يحـتفظ بجميـع السـجالت 
 .الضـرورية وغيرهـا مـن المسـتندات التي تؤيد تأدية التزامات التعاقدية

وال يجوز أن يكون لمدير ، مجتمعـين تعـد أصـول صـندوق األسـتثمار مملوكـة لمـالكي الوحـدات فـي ذلـك الصـندوق  .(ج)
أو أمـين الحفـظ أو أمـين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو مشغل الصندوق الصندوق أو مدير الصـندوق مـن البـاطن 

أو إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير  الصندوق من الباطن أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو أي مطالبة فيها، 
لوحدات الصندوق، وذلك في أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا  ل الصندوق مشغ

  .حدود ملكيته، أو كان مسموحا بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار و أفصح عنها في الشروط و األحكام

 .                                                                                                                                                        ( معالجة الشكاوى30)

يفيد مديرالصندوق بأن اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى سيتم تقديمه عند طلبها دون مقابل. كما يمكن لمالكي 
 الصندوق في حال وجود أي شكوى قد تنشأ على العنوان التالي: الوحدات مراسلة مدير 

 مسؤول المطابقة وااللتزام

 المملكة العربية السعودية

  طريق الملك فهد، حي المحمدية

 (3)الدور مبنى االولى، 

 540تحويله  555 4949 11 966+هاتف: 

  sa.vestinwww.blom اإللكتروني:الموقع 

  compliance@blom.saاإللكتروني: البريد 

أيام عمل، يحق للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة السوق المالية  10وفي حال تعذر الوصول الي تسوية أو لم يتم الرد خالل 
ى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية بعد مضي مدة إدارة حماية المستثمر، كما يحق للمشترك إيداع الشكوى لد -

http://www.blom.sa/
mailto:compliance@blom.sa
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( يوم تقويميَا من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا اخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل 90)
 .انقضاء المدة

 .                                                                                                                                                           ( معلومات أخرى31) 

 أ. تضارب المصالح: 
تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/ أو فعلي سيتم تقديمها عند  المتبعة لمعالجةإن السياسات واإلجراءات  

 .طلبها دون مقابل

 :المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في الصندوق الجهة القضائيةب. 

إن الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في صناديق االستثمار هي لجنة الفصل في 
 .منازعات األوراق المالية

 قائمة للمستندات المتاحة لمالكي الوحدات:. ت
 ستندات التالية:  تشمل القائمة على الم

  .شروط وأحكام الصندوق 
  واألحكامالعقود المذكورة في الشروط. 
 .القوائم المالية لمدير الصندوق 

 معلومات أخرى:. ج
 التوجد أي معلومات أخرى، على حد علم مدير الصندوق ومجلس اإلدارة لم يتم تضمينها في الشروط واألحكام الصندوق.

 مالية:. إعفاءات من هيئة السوق الد
وافقت عليها هيئة السوق المالية ما عدا التي ذكرت في سياسات  صناديق االستثمارال يوجد أي إعفاءات من قيود الئحة 

 االستثمار وممارساته.

 .                                                                                 متطلبات المعلومات اإلضافية لصناديق أسواق النقد  (32)

 نقدي لدى بنك محلي. إيداعا لمبلغأن االشتراك في أي وحدة من الصندوق بالريال السعودي ال يعد  .(1)

عرضة للصعود  وإيراداتهاأن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بسعر االشتراك وأن قيمة الوحدات  .(2)
 والهبوط.

 لصندوق لتصنيف استثمارات الصندوق او االطراف النظيرة التي سيتعامل معه الصندوق:المنهجية التي سيتبعها ا .(3)

 الصندوق في صفقات أسواق النقد كالودائع، وعقود المرابحات في المملكة العربية السعودية  يستثمر مدير
ن فئة أصول % م60عملة الريال السعودي ماال يقل عن ب االستثمارات وستشكل الخليجي،مجلس التعاون  ودول

صفقات عن ذلك سيتم استثماره في  ومايزيد أصول الصندوق،صفقات اسواق النقد قصيرة االجل من صافي 
  المصدرة.بالعملة حسب الجهة  وتكونبعمالت مجلس التعاون الخليجي،  اسواق النقد



  سواق النقد % من صافي أصول الصندوق في صناديق أ60قد يستثمر مدير الصندوق ما قد يصل نسبته الى
الشرعية على أن تكون مطروحة طرحا عاما مرخصة من قبل هيئة السوق  الضوابط والمعاييرالمتوافقة مع 

المالية أو هيئات رقابية مماثلة وتدار من قبل مدير الصندوق ومدراء صناديق آخرين وتكون عملة الصناديق حسب 
 المصدرة.الجهة 

  ن صافي أصول الصندوق في أدوات الدخل الثابت مثل الصكوك % م60يحق لمدير الصندوق أن يستثمر إلى
المهيكلة وعقود التوريق المتوافقة مع الضوابط الشرعية وذلك في أسواق المملكة العربية  والمنتجات
، حسب الفرص المتاحة، وتكون العملة حسب الجهة المصدرة. وعالميامجلس التعاون الخليجي  ودولالسعودية 

من االستثمارات؛ ستكون عملة االستثمار اما الريال السعودي أو عملة أحد دول الخليج أو وفي هذه الشريحة 
الدوالر األمريكي حصرًا. هذا وسيلتزم الصندوق باإلستثمار في ادوات الدخل الثابت ذات التقييم اإلئتماني 

االئتماني الدولية حسب ما تحدده واحدة من ثالث من وكاالت التصنيف  investment grade"“اإلستثماري 
 ( . -BBB( ، وفيتش )Baa3( ، موديز )-BBBبحد أدنى كالتالي : ستاندرد آند بورز ) والمصنفة

  من اجمالي قيمة ادوات الدخل الثابت في أدوات الدخل الثابت مثل 15يجوز للصندوق اإلستثمار بحد اقصى نسبة %
الضوابط الشرعية المصنفة دون تقييم ائتماني  المهيكلة وعقود التوريق المتوافقة مع والمنتجاتالصكوك 

حيث  الداخلية،استثماري أو ليس لديها تصنيف ائتماني من قبل شركات التصنيف الدولية وفقا لضوابط السياسية 
سيقوم مدير الصندوق بدراسة وتحليل وتقييم ادوات الدخل الثابت داخليا عن طريق دراسة الجهة المصدرة 

 على المركز المالي والتدفقات النقدية من العمليات واإلدارة.  ستثمار بناًء اال ودراسة وتصنيفها

كافة مصدرين صفقات سوق النقد الذين سيتعامل معهم لمصلحة الصندوق من خارج المملكة  الصندوق بأنيقر مدير  .(4) 
 .رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي اتلهيئ ينخاضعسيكونون 

 .في عقود المشتقات وقيستثمر الصندلن  .(5)

 .                                                                                                                                            الوحداتإقرار من مالك  (33) 

د موافقتنا على خصائص الوحدات وأؤكد موافقتي /نؤك الصندوق، وأحكاملقد قمت /قمنا باإلطالع على شروط 
 التي اشتركت فيها/اشتركنا فيها.

 

 

 األسم:

 

 التاريخ :                                                                     التوقيع:  
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 )أ( الملحق
 بالصندوق الخاصة الشرعية والمعايير الضوابط

 الشرعية والضوابط المعايير
 
 

تثمارات واستراتيجيات االستثمار المطبقة من قبل مدير الصندوق أن تكون معتمدة من على جميع االس .1
 الهيئة الشرعية. 

 متوافقة تمامًا مع النماذج من وغيرها مثل العقود الصندوق المتعلقة بمعامالت الوثائق يجب أن تكون كافة .2
 .الضوابط والمعايير الشرعية

 مع الضوابط والمعايير الشرعية. توافقةم الصندوق أن تكون جميع استثمارات يجوز .3
 يجوز التعامل بأدوات وطرق االستثمار اآلتية: .4

المرابحات الشرعية والتي تتمثل في شراء بضائع وبيعها بهامش ربح بموجب شروط دفع آجلة متفق عليها  -
 مسبقًا.

هيئات رقابة شرعية صناديق المرابحات الشرعية األخرى والمدارة من قبل شركات استثمارية والتي لديها  -
 تشرف على أعمالها.

 الصكوك االستثمارية المعتمدة والمراقب عليها من قبل هيئة رقابة شرعية. -
صناديق الصكوك االستثمارية األخرى والمدارة من قبل شركات استثمارية والتي لديها هيئات رقابة شرعية  -

 لخاصة بها.الصكوك االستثمارية المجازة من قبل هيئة الرقابة الشرعية او
يستثمر الصندوق في السندات التقليدية واألسهم الممتازة واألدوات المالية بناًء على أسعار الفائدة  الأيجب  .5

مثل الخيارات والعقود اآلجلة والمقايضة أو األدوات المالية المماثلة. باإلضافة إلى ذلك ، ال ُيسمح للصندوق ببيع 
ن مهيكاًل وافق الضوابط والمعايير الشرعية ومعتمًدا من هيئة الرقابة األسهم على أساس الهامش ، إال إذا كا

 الشرعية.
سيتم التدقيق الشرعي على عمليات الصندوق من قبل فريق التدقيق الشرعي مرة واحده في السنة للتأكد  .6

 من توافق عملياته وأنشطته مع الضوابط والمعايير الشرعية.
 طرق االستثمار اآلتية:اليجوز اإلستثمار والتعامل بأدوات و .7

 .عقود المستقبليات -

 .العقود اآلجلة -

 .األسهم الممتازة -

 .عقود الخيارات -

 .التقليدية SWAPعقود المناقلة  -

 .البيع على المكشوف -

 .أدوات أخرى تتعلق بدفع واستالم الفوائد الربوبية -
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-  

 ساميه النابلسي  إغزيل الجويعد 

 يوقع عنه/ مدير إدارة األصول االستثمارية الرئيس التنفيذي  ل األموال وتمويل اإلرهاب.مدير إدارة المطابقة واإللتزام ومكافحة غس

 )حسب التفويض الممنوح له(

 

 


