
 

 

 المتوافق مع الضوابط الشرعية السعودية لألسهم المرن صـندوق بيت المال الخليجي

BMK Saudi Freestyle Equity Fund Sharia Compliant 

 

الموافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس روجعت شروط وأحكام الصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت 

إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في الشروط واألحكام. كذلك يقر ًويؤكد 

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في الشروط واألحكام،

 ويقرون أيضا ويؤكدون أن المعلومات والبيانات الوارد في الشروط واألحكام غير مضللة.

وافقت هيئة السوق المالية على طرح وحدات صندوق االستثمار. ال تتحمل الهيئة أ ّي مسؤولية عن محتويات شروط وأحكام 

السوق المالية أ ّي توصية بشأن جدوى االستثمار في  الصندوق، وال تعطي أ ّي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وال تعطي هيئة

 الصندوق من عدمه، وال تعني موافقتها على طرح وحدات الصندوق توصيتها باالستثمار فيه، وتؤكد أن قرار

 االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.

 وواضحة كاملة معلومات وتتضمن االستثمار، صناديق لالئحة خاضعة األخرى والمستندات الصندوق هذا وأحكام شروط أن

 وأحكام شروط قراءة ضرورة المستثمرين على كما. ومعدلة مّحدثة وتكون االستثمار، صندوق عن مضللة وغير وصحيحة

 اموأحك شروط على وقع قد الوحدات مالك يعد. الصندوق هذا في استثماري قرار أي اتخاذ قبل األخرى والمستندات الصندوق

 ضمن الصندوق أداء على االطالع يمكن أنه كما. الصندوق وحدات من مدرجة وحدة أي في اشتراكه عند وقبلها الصندوق

 .تقاريره

يجب على المستثمر قراءة الشروط واألحكام واالطالع على المعلومات الواردة فيها بعناية قبل اتخاذ أي قرار لالستثمار في 

لشروط واألحكام والمالحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء بها والموافقة عليها والتوقيع عليهاالصندوق. لقد قمت/قمنا بقراءة ا  

 يمكن للمستثمر االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريره الربعية والسنوية

مشورة بننصح المستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصندوق وفهمها. وفي حال تعذر فهم شروط وأحكام الصندوق، ننصح باألخذ 

 مستشار مهني

 الصندوق مدير

 شركة بيت المال الخليجي
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  لصـنـدوقا ملخص

 الصـنــدوق
 BMK Saudi) الشرعية الضوابط مع المتوافق السعـودية لألسهم المرن الخليجي المال بيت صندوق

Freestyle Equity Fund Sharia Compliant) 

 صندوق استثماري مفتوح. نوع الصندوق

 ت المال الخـليجيشركة بي مدير الصندوق اسم 

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

 .السعودية األسهم سوق في المدرجة الشركات

 مرتفع المخاطرة مستوى

 لالشتراك األدنى الحد

 واالسترداد
 .سعـودي لاير 2,000

 .أسبوع كل من واألربعاء االثنين يومي لتعامل/التقييمأيام ا

 .التـقويم ليوم التالي العمل يوم اإلعـالن أيام

 الوحدات قيمة دفع موعد

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

الطرح االولي  عند الوحدة سعر

 )القيمة األسمية(
 .سعودي لاير 10

 لاير سعودي عملة الصندوق

وتاريخ  مدة صندوق االستثمار

 استحقاق الصندوق

 ينطبق( )حيثما

 قال ينطب

 .م2014/ 05/  04 بداية الصندوق تاريخ

تاريخ اصدار الشروط 

 )إنواألحكام، واخر تحديث لها 

 وجد(

 لها تحديث آخر وجرى م17/01/2019: الموافق هـ11/05/1440: بتاريخ الصندوق وأحكام شروط صدرت

 م 07/09/2022 في

 إن) المبكر االسترداد رسوم

 (وجد
 .االشتراك تاريخ من تقويميا   يوما   ثالثين خالل المستردة الوحدات قيمة من 1%

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

 شركة بيت المال الخليجي اسم مشغل الصندوق

 الرياض المالية اسم أمين الحفظ

 تيليشركة بيكر  اسم مراجع الحسابات

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

 .االشتراك مبلغ من % 2 أقصى بحد واالسترداد االشتـراك رسوم

 .الصندوق أصول قيمة صافي من سنويا   %0.10 رسوم أمين الحفظ

 مصاريف التعامل
 كانت ضمنت استثمارات إذاالمتعلقة بعمليات الشراء او البيع  مصاريفال كافة الصندوق تحميل يتم سوف

 وسيتم اإلفصاح عن إجمالي قيمتها كل ربع في التقرير الربعي للصندوق الصندوق،

 أخرى رسوم ومصاريف 
 تلك زيدت ولن األخرى والتشغيلية اإلدارية والمصاريف التقارير طباعة مصاريف الصندوق تحميل يتم سوف

 .الصندوق أصول قيمة صافي من %0.50 عن مجتمعة المصاريف

 الريال السعـودي. رسوم األداء ) إن وجد(



 

 

  



 

 

 صندوق االستثمار – 1

 

  اسم صندوق االستثمار، فئته ونوعه (أ

 

 BMK Saudi Freestyle Equity Fund) الشرعية الضوابط مع المتوافق السعـودية لألسهم المرن الخليجي المال بيت صندوق
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 (وجد إن) لها تحديث واخر واألحكام، الشروط اصدار تاريخب( 

 

 07/09/2022 في لها تحديث آخر وجرى م17/01/2019: الموافق هـ11/05/1440: بتاريخ الصندوق وأحكام شروط صدرت

 .م

 

 ج( تاريخ مواقة الهيئة على طرح وحدات صندوق االستثمار

 

 2014/022705/5  رقم  خطابها الصنـدوق طرحاً عاماً وبموجب هـذا وحـدات طـرح عـلى المـالية السـوق هـيئة وافقـت

 م. 2014/  03/  05هـ، الموافق  1435/  05/  04بـتـاريخ 

 

 د( مدة صندوق االستثمار، وتاريخ استحقاق الصندوق

 

لن يكون  .مفتوحعام  استثماري صندوقهو المتوافق مع الضوابط الشرعية  السعودية لألسهم المرن الخليجي المال بيت صندوق

 هناك مدة محددة لعمل الصندوق وال تاريخ الستحقاق الصندوق

 

 

 النظام المطابق – 2

 

 لمملكةا في المالية السوق لعمل المنظمة الجهة وهي المالية، السوق هيئة مجلس عن الصادرة اللوائح واألحكام الشروط هـذه تـتـبع

 بصفة التعامل نشاط لممارسة 08123-37 رقم المالية السوق هيئة ترخيص على الصندوق، مـدير حـصل وقـد السعودية، العربية

 .المالية واألوراق األعمال في المشورة وتقديم والترتيب والحفظ واإلدارة أصيل

 

 سياسات االستثمار وممارسته – 3

 

 االستثمار:األهداف االستثمارية لصندوق  (أ

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

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

 ( تاسي) الرئيسية السوق مؤشر في المدرجة واألسهم السعودية لألسهم الرئيسية السوق في األولي العام الطرح فترة

 يةاالستراتيج ذات العامة االستثمار صناديق في واالستثمار األولوية، حقوق ذلك في بما والسوق الموازية )نمو( 

 يةالشرع اللجنة ضوابط مع المتوافقة النقد أسواق وصناديق األولية اإلصدارات وصناديق المشابهة االستثمارية

 لشرعيةا اللجنة ضوابط مع المتوافقة النقد أسواق بأدوات الصندوق سيستثمر كما. المالية السوق هيئة من والمرخصة

 اهاطروخ العالية بسيولتها تتسم والتي التجارة تمويل وعقود المرابحات في االستثمار طريق عن مباشر بشكل

 ،المملكة خارج مماثلة تنظيمية هيئة أو السعودي العربي النقد مؤسسة تنظمه طرف قبل من والصادرة المنخفضة

 (A) فئة أدنى وبحد موديز وكالة عن الصادر االئتماني التصنيف على بناء البنوك تلك اختيار وسيتم

 



 

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

 .السوق لمؤشرات

 

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

 .الصندوق في المحققة األرباح استثمار

 

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

 مارياالستث المجال تحديث وسيتم. الصندوق أداء لمقارنة معيار اإلرشادي المؤشر ويعد. ريتنغ أديل شركة قبل من

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

 .الصندوق لمدير اإللكتروني

  

 

 

 :أساسي بشكل فيها الصندوق يستثمر سوف التي المالية األوراق أنواع (ب

 

وازية الم والسوقتاسي( ) الرئيسية السوق مؤشر ضمنفي األسهم المدرجة بشكل أساسي سيستثمر الصندوق 

كما يمكن ان  ،االولية تواإلصدارا ، بما في ذلك حقوق األولويةوالمتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية)نمو( 

اديق أسواق وصن المدرجة في السوق المالية السعودية المتداولة العقارية االستثمار صناديقيستثمر الصندوق في 

  النقد المرخصة من هيئة السوق المالية والمجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق.
 

 

مالية معينة او في صناعة او مجموعة من القطاعات او بلد معين او منطقة جغرافية  أوراقج( أي سياسة لتركيز االستثمار في 

 معينة

 

( نمو) الموازية والسوق( تاسي) الرئيسية السوق مؤشر ضمن المدرجة األسهم في أساسي بشكل الصندوق سيستثمر

 يستثمر ان يمكن كما ولية،اال واإلصدارات األولوية حقوق ذلك في بما الشرعية، اللجنة ضوابط مع والمتوافقة

 قدالن أسواق وصناديق السعودية المالية السوق في المدرجة المتداولة العقارية االستثمار صناديق في الصندوق

 .للصندوق الشرعية الرقابة لجنة قبل من والمجازة المالية السوق هيئة من المرخصة

 

مالية معينة او في صناعة او مجموعة من القطاعات او بلد معين او منطقة جغرافية  أوراقد( أي سياسة لتركيز االستثمار في 

 معينة

 

 فئات األصول حد ادنى حد اعلى

 الرئيسي( )السوق األسهم السعودية 0% 100%

 (نمو-الموازيةاألسهم السعودية )السوق  0% 100%

 الصناديق االستثمارية 0% 25%

 

 يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراتهه( أسواق األوراق المالية التي يحتمل ان 

 

 جميع أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية الرئيسية او في سوق األسهم السعودية الموازية )نمو(

 

 

قراراته االستثمارية لصندوق استخدامها بغرض اتخاذ  ز( أنواع المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق

 االستثمار



 

 

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

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

 أداء األسهم.

 من األصول بصورة نقد أو أدوات استثمارية منخفضة  %100ن لمدير الصندوق االحتفاظ وبحد أعلى يمك

المخاطر كوديعة قصيرة األجل لدى بنك أو أكثر من البنوك السعودية وبدون وجود أي حد أعلى لكل بنك أو 

ذلك بناًء على قرار مدير من هذا البند، و 8صناديق أسواق النقد المرخصة من الهيئة حسب ما ورد في الفقرة 

 المحفظة االستثمارية للصندوق وفي الحاالت التالية على سبيل المثال ال الحصر:

 انخفاض أداء سوق األسهم السعودية. -أ

 استثمار أحد العمالء في وقت يرى فيه مدير الصندوق عدم جدوى وقت االستثمار. -ب

 من عوائد صناديق أسواق النقد.  تنويع استثمارات المحفظة االستثمارية للصندوق لالستفادة -ج

والصادر عن وكالة موديز للتصنيف االئتماني.  (A)وسيتم اختيار تلك البنوك بناء على التصنيف االئتماني بحد أدنى فئة 

أما بالنسبة إلى صناديق أسواق النقد فسيتم دراسة وتحليل العوائد والمخاطر من قبل مدير الصندوق. ولن يتم التعامل 

 نوك أو صناديق أسواق نقد خارج المملكة العربية السعودية.مع أي ب

 

 

 

 

 إدراجها ضمن استثمارات الصندوق نتي ال يمكال المالية األوراق أنواع ح(

 

 سوق يف المدرجة واألسهم األولي العام الطرح فترة خالل السعودية الشركات أسهم غير مالية أوراق أية في الصندوق يستثمر لن

ً  األولوية حقوق ذلك في بما السعودية األسهم  .الهيئة من المرخصة النقد أسوق صناديق وحدات في وأيضا

 

 

 :فيها االستثمار للصندوق يمكن التي األصولاو  المالية األوراق أنواع أو على آخر قيد أيط( 

 

 .الحقة إضافات أو تعديالت من عليها يطرأ قد وما بالالئحة، عليها النص تم التي القيود بجميع يلتزم الصندوق

  

يق او مديرو صنادالصندوق في وحدات صندوق او صناديق استثمار يديرها ذلك المدير  أصولي( الحد الذي يمكن فيه استثمار 

 اخرون

 

في أي صندوق استثماري آخر، سواء كان مدار من قبل مدير الصندوق أو مديرون آخرون بما فيها  االستثماريحق للصندوق 

.من صافي أصول الصندوق% 25الصناديق العقارية المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة بما ال يزيد عن   

مارسة صالحيات اإلقراض واالقتراض صالحيات صندوق االستثمار في اإلقراض واالقتراض وسياسة مدير الصندوق بشأن مك( 

 الصندوق  أصولوبيان سياسته فيما يتعلق برهن 

 

 الصندوق لمدير ويحق كما .فقـــط أصــوله باستثمار وسيـكتفي استثماراته، لتعـزيز تمويل على بالحصول الصـندوق يــقـوم ال

 صندوقال لوحدات االسترداد طلبات لتغطيه السعودية البنوك أحد من الشرعية اللجنة ضوابط مع متوافق تمويل على الحصول

 مدة تزيد أال على الصندوق أصول قيمة صافي من %10 أقصى وبحد ،للصندوق الشرعية اللجنة موافقة على الحصول بعد

 السبعة أيام سيتم إشعار الهيئة بذلك. التمويل مدة تجاوز حال وفي أيام، سبعة عن التمويل

 

 للتعامل مع أي طرف نظير  األعلىعن الحد  اإلفصاحل( 



 

 

 . الصندوق أصول قيمة صافي من % 25 هو نظير طرف مع أي مع األعلى للتعامل الحد

 

 مخاطر الصندوق  إلدارةم( سياسة مدير الصندوق 

 

 

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

الصندوق المذكورة في شروط واحكام الصندوق والمستندات االخرى ذات العالقة يشمل ذلك ما في وسعه للتأكد من  ةاستراتيجي

 االتي:

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

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

 الصندوق.

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

 

 ن( المؤشر اإلسترشادي

 

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

س( في  .الشرعية اللجنة ضوابط مع المتوافقة لشركات الحرة لألسهم السوقية للقيمة باألوزان المرجح المتوسط بطريقة

  األدواتالهدف من استخدام تلك شكل بارز بحالة استخدام عقود المشتقات يجب ان يبين 

 

 لن يستثمر مدير الصندوق غي عقود المشتقات المالية             

 

 قيود او حدود على االستثمار أيإعفاءات توافق عليها هيئة السوق المالية بشأن  أيع( 

 

 ال ينطبق

 

 الصـنـدوق في لالستثمارة الرئيس المخاطر – 4

المتاحة لتحقيق عوائد مجزية لمالكي الوحدات مع االخذ باالعتبار سيتبع مدير الصندوق باستمرار أفضل الممارسات واالمكانات 
منتظم  بشكل رالمخاطر التي قد يتعرض لها الصندوق نتيجة العوامل الخارجية لذلك سيتم رصد األداء مقابل مخاطر االستثما

صندوق من خالل مقارنته ودوري وسوف يستخدم مدير صندوق االدوات المتاحة لمراقبة أداء الصندوق ومنها قياس عائد ال
بأداء صناديق أخرى مماثله من حيث األهداف االستثمارية وتصنيف المخاطر، كذلك استخدام األدوات اإلحصائية ونماذج تحليل 

 شارب ونموذج ترينور.نموذج نسبة المخاطر واالداء مثل 
 اء مراكز الصندوق االستثمارية وذلك من خاللكذلك سيطب مدير الصندوق سياسة المخاطر واالنظمة واللوائح التشريعية عند بن

تنويع اصول الصندوق وفقا للسياسة االستثمارية المعتمدة وكذلك االلتزام بالحدود القصوى المسموح بها لكل أصل من اصول 
 رقة مالية.والصندوق وعدم التركيز على قطاع معين باإلضافة الى االعتماد على التحليل االساسي المفصل عند الرغبة في شراء 

 
 المخاطر الخارجية

وذلك من خالل  سيبذل مدير الصندوق كامل الحرص والعناية الممكنة وذلك للتخفيف من تأثير المخاطر السياسية واالقتصادية
لقانوني امتابعة فريق األبحاث للمستجدات االقتصادية وتقديم تقارير دورية بها، كذلك سيقوم مدير الصندوق بالتنسيق مع المستشار 

 للتخفيف من أثر مخاطر تغيير او سن قوانين وتشريعات جديدة.
 

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

داخلي بشكل دوري للتحقق من االلتزام بالسياسات المعتمدة والتأكد من الضوابط الفاعلة عند تنفيذ أي عملية وكذلك اجراء تدقيق 
 عدم حدوث أي حادثة احتيال او غش ورفع تقارير المراجعة الى اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة.



 

 خاطر بتحديدلمكما سيتم تحديد الصالحيات والمهام للمدراء التنفيذين وستتم مراجعة الصالحيات بشكل دوري، كما ستقوم إدارة ا
 . المخاطر التشغيلية ومراقبة ورصد وتقييم وتحديد لتعريف اإلجراءات الالزمة

شركة استمرارية اعمال ال لتفعيل خطة اجراء االختبارات الدورية لألنظمة والموارد البشرية وذلك للتحقق من جاهزيتهاكما سيتم 
   متى ما دعت الحاجة.

 
 المتابعة والرقابة

الصندوق بتزويد مجلس ادارة الصندوق بتقارير دورية وعند الحاجة وذلك لتقييم اداء الصندوق وتقييم المخاطر ستلتزم ادارة 
اهداف  ىالتي يتعرض لها الصندوق واتخاذ القرارات الالزمة، كذلك الرفع للمجلس العتماد اي تغييرات جوهرية قد تؤثر عل

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

تقارير عن اداء الصندوق ضد اي مخاطر ذات صله بالصندوق وفقا لما أفصح عنه في شروط واحكام  ىوستشمل التقارير عل
ير عن عمليات االشتباه والتحقيقات المتعلقة بها، القوائم المالية واي مالحظات جوهرية الصندوق، تقرير المراجع الداخلي، تقر
 حيالها، العقود واالتفاقيات التي يبرهما 

 الصندوق مع أطراف اخرى.
 
 الية تقييم المخاطر – 5

 

 .يقر مدير الصندوق بوجود الية داخلية لتقيم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق

 

 الفئة المستهدفة لالستثمار في الصندوق  – 6

 

يمكن لألفراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية وغيرها من القطاعات االستثمار في الصندوق على ان يتوافق ذلك مع 

 أهدافها االستثمارية ومدى تحملها للمخاطر المرتبطة باالستثمار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقيود/ حدود االستثما – 7

 

الل يلتزم مدير الصدوق خو للصندوق المعينة الشرعية اللجنة ضوابط مع تتوافق ال مالية أوراق أي في الصندوق يستثمر لن

 من الئحة صناديق االستثمار وشروط واحكام الصندوق. 41إدارته لصندوق االستثمار بالقيود والحدود التي تفرضها المادة 

 

 العملة  – 8

 

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

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

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

 االسترداد أو التصفية سيتم تحويل قيمة الوحدات بالريال السعودي فقط.
 

 واالتعابمقابل الخدمات والعموالت  – 9

 

 الصندوق وطريقة احتسابها أصولتفاصيل لجميع المدفوعات من  (أ



 

 

 لمشتركونا لذلك تبعا ويتحملها أضافه الى ضريبة القيمة المضافة أدناه المـذكورة والمصاريف الـرسوم جـميع الصـنـدوق يتـحـمل

 :كالتالي وهي" الوحدات مالكي" 

 لمدير حقةالمست الرسوم دفع ويتم تقـويم، يوم كل في تحتسب الصندوق أصول قيمة صافي مناً سنوي % 1.90: اإلدارة رسـوم[ 1]

 شهرياً. الصندوق

ين ويتم دفع الرسوم المستحقة ألم تقـويم يوم كل في تحتسب الصندوق أصولقيمة  صافي مناً سنوي %0.10: الحـفـظ رسـوم[ 2]

 لاير شهرياً. 3,000الحفظ شهرياً على األ تقل عن مبلغ 

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

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

 مكنيو. االشتراك مبلغ من %2 أقصى بحد اشتراك كل قيمة من اشتراك رسم الصندوق مدير يستحق: االشتراك رسوم[ 4]

 .الصندوق مدير من بقرار ةالنسب هذه تخفيض

 .يوجد ال: االسترداد رسوم[ 5]

 لاير سعودي عن كل سنة مالية للصندوق يضاف اليها مبلغ ضريبة قيمة مضافة. 20,25030,000 أتعاب مراجع الحسابات:  [6]

( لاير 26,250 يعادل ما) امريكي دوالر 7,000 مبلغ للصندوق الشرعية اللجنة تستحق: الشرعية اللجنة أعضاء مكافأة[ 7]

 .المالية السنة بداية في وتدفع يوميا تحتسب سنوياً،

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

 .االشتراك

 30,000 يعادل ما) امريكي دوالر 8,000 مبلغ للصندوق اإلرشادي المؤشر خدمات مقدم يستحق: اإلرشادي المؤشر رسوم [10]

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

 لاير سعودي تحتسب يوميا وتدفع في بداية السنة المالية. 7,500الرسوم الرقابية: رسوم سنوية تبلغ  [11] 

 لاير سعودي تحتسب يوميا وتدفع في بداية السنة المالية. 5,000رسوم السوق المالية السعودية )"تداول"(: رسوم سنوية تبلغ  [12]

 يف السائدة العموالت حسب األسهم وبيع شراء عمليات عن الناتجة التداول عموالت الصندوق يتحمل التعامل:مصاريف [ 13]

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

من صافي قيمة أصول الصندوق، وسيتم خصم المصاريف الفعلية فقط.  %0.5رسوم أخرى: لن تتجاوز هذه المصاريف [ 14]

 وتشمل ما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب ووقت دفعها من قبل  (ب

 الصندوق 

 
 االحتساب طريقة واألتعاب العموالت الوصف نوع األتعاب / الرسوم



 

 رسوم إشتراك 
يدفع المشترك لمدير 

 الصندوق رسوم إشتراك 

 إجمالي ( من%2نسبة )

 النقدي االشتراك قيمة

 للمستثمر

 يف االشتراك مبلغ عن مستقل سيتم احتسابها بشكل

 االشتراك قيمة إجمالي ( من%2بنسبة ) الصندوق.

 االشتراك عند واحدة مرة للمستثمر تدفع النقدي

 الصندوق لمدير ويحق الصندوق، لمدير وتدفع

 الرسوم هذه من جزء أو كل عن التنازل

 اإلدارة رسم
 لمدير الصندوق يدفع

  إدارة رسوم الصندوق

 سنويا( ٪1.90) نسبة

 أصول قيمة صافي من

 الصندوق

 لك نهاية في شهريا وتدفع تقييم يوم كل في تقيد

 صافي من سنويا( ٪1.90) بنسبة وتحسب شهر

 .الصندوق أصول قيمة

  الحفظ أمين رسوم

 حفظ رسوم الصندوق يدفع

 رسوم)" الحفظ ألمين

 "( الحفظ

 سنويا %0.10بمعدل 

 أصول قيمة إجمالي من

 يقل أال شرط الصندوق

 عن الحفظ أمين رسوم

 سعودي لاير 3000

 شهريا

 كل عند الرسوم هذه من المستحق احتساب سيتم

 شهريا   وتدفع تقويم يوم

 الحسابات مراجع رسوم

 رسوم الصندوق يدفع

 لمراجع الحسابات مراجعة

 الحسابات

 لاير   20,25030,000 

 سنويا سعودي

 أصول قيمة صافي من يومي بشكل تحسب

 الصندوق

 الشرعية اللجنة أعضاء مكافأة
اتعاب  الصندوق يدفع

 ألعضاء اللجنة الشرعية
 سنويا لاير 26,500

 أصول قيمة صافي من يومي بشكل تحسب

 الصندوق

 اإلرشادي المؤشر رسوم
 رسوم الصندوق يدفع

 للمؤشر اإلرشادي
 سنويا لاير 30,000

 أصول قيمة صافي من يومي بشكل تحسب

 الصندوق

 االسترداد المبكر رسوم

 لمدير المشترك يدفع

استرداد  رسوم الصندوق

 مبكر

 إجمالي من( %1) نسبة

 النقدي االسترداد قيمة

 للمستثمر

 اداالسترد مبلغ عن مستقل بشكل احتسابها سيتم

 قيمة إجمالي من( %1) بنسبة الصندوق. في

 عند واحدة مرة للمستثمر تدفع النقدي االسترداد

 ويحق الصندوق، لمدير وتدفع االسترداد المبكر

 هذه من جزء أو كل عن التنازل الصندوق لمدير

 الرسوم

 لاير سنويا 7500 رسوم هيئة السوق المالية الرسوم الرقابية 
تحسب بشكل يومي من صافي قيمة أصول 

 الصندوق

 لاير سنويا 5000 الرسوم الخاصة بإفصاح رسوم النشر)تداول(
 أصول قيمة صافي من يومي بشكل تحسب

 الصندوق

 مصاريف التعامل

 جميع الصندوق يتحمل

 التي التعامل ونفقات رسوم

 بيع إطار في يتكبدها

 السوق في األسهم وشراء

 وكذلك السعودية، المالية

 مصاريف أو رسوم أي

 من تفرض أخرى تنظيمية

 آلخر وقت

 .العملية ادخال عند مباشرة تخصم -

 اإلدارة مـجلس أعضاء مكافأة

 عضو لكل مبلغ دفع سيتم

 مجلس أعضاء من مستقل

 اجتماع كل عن اإلدارة

 لاير كحد أقصى 12,000
 أصول قيمة صافي من يومي بشكل تحسب

 الصندوق

سيتحّمل الصندوق جميع النفقات والمصاريف الخاصة بأنشطة واستثمارات الصندوق، وكذلك كافة الرسوم  المصروفات األخرى

الناتجة عن التعامالت مع األطراف التي تقدم خدماتها للصندوق غير ما ذكر أعاله، علما  بأنه ال توجد حاليا  أي 



 

 

: سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة التي تحددها الجهات التنظيمية المعنية، تضاف على جميع السلع والخدمات التي يتم  تطبيق ضريبة القيمة المضافة

ه كل ما تنطبق عليو شرائها من قبل الصندوق وسيتم تطبيقها حسب الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة على جميع العقود والرسوم  والمصاريف حيث ما ينطبق 

 الئحة صناديق االستثمار.

 وهذه األرقام تقديرية وسيتم خصم المصروفات الفعلية فقط والتي الصندوق.إن جميع الرسوم والتكاليف المذكورة أعاله هي الرسوم المفروضة والمحسوبة على 

لصندوق ي هذه الفقرة هي جميع الرسوم المتوقعة على اسوف تذكر بشكل تفصيلي في التقرير السنوي للصندوق، كما يقر مدير الصندوق أن الرسوم المذكورة ف

 عند انطالقه.

 

جدول افتراضي يوضح نسبة تكاليف الصندوق الى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك  (ت

 الوحدة خالل عمر الصندوق على ان يشمل نسبة التكاليف المتكررة وغير المتكررة

ليف التأمين، عمولة التمويل البنكي، أو تعامالت لهذه األطراف مع الصندوق، مثل: األتعاب القانونية، تكا

إعالنات تخّص أنشطة الصندوق إن وجدت، الرسوم الحكومية المفروضة على الصندوق وأنشطته إن وجدت، 

من إجمالي أصول  %0.5ن ال تتجاوز المصروفات األخرى نسبة لوتكاليف اجتماعات مالكي الوحدات، و

 .الصندوق

 البند
 الصندوق ومصاريف رسوم

  السعودي باللاير

 ومصاريف رسوم

 وديالسع باللاير المستثمر
 مالحظات

 الطرح عند الوحدة قيمة

 األولي
10 10  

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

 أو إضافية اشتراك عمليات

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

 يتم( %2) االشتراك رسوم

 االشتراك قيمة من احتسابها

 المبلغ ال تحتسب ضمن –

 المستثمر

2,000,000 2,000 

 المبلغ من %2 احتساب يتم

 تمي اشتراك كرسوم المستثمر

 .الصندوق لمدير سدادها

 200 200,000 التعامل مصاريف

 افتراضي مبلغ تقدير تم

 ذكر يتم أن على للتوضيح

 في الفعلية المصاريف

 والنصف السنوية التقارير

 سنوية

 التقارير نشر مصاريف

 الخدمات وتكاليف المالية

 ىاالخر والتشغيلية اإلدارية

** 

50,000 50 

 المصاريف تلك تزيد لن

 من %0.50 عن مجتمعة

 أصول قيمة صافي

 . الصندوق

 االفتراض تم المثال هذا في

 .%0.50 تساوي بأنها

  7.5 7,500  الرقابية الرسوم



 

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

 

 

واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحدات، وطريقة  كعلى االشتراتفاصيل مقابل الصفقات المفروضة  (د

 احتساب ذلك المقابل 

 

  تخصم من مبلغ  –من قيمة االشتراك  % 2سوف يقوم مدير الصندوق بفرض رسوم اشتراك

 االشتراك االولي واإلضافي مباشرة

  على االسترداد المبكر %1يوجد رسوم 

  األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات هي االحكام التابعة لنظام هيئة السوق المالية السعودية ولوائحها

 التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية.

  

 الخاصة المعلومات المتعلقة بالتخفيضات والعموالت (ه

 

 في المعلومات نشر رسوم

 السعودية المالية السوق

 "(:تداول)"

5,000 5  

  3020 30,00020,250 الحسابات مراجع أتعاب

 مجلس أعضاء مكافأة

 لاير 3,000 مبلغ) اإلدارة

 عضو لكل اجتماع كل عن

 (مستقل

12,000 12  

  30 30,000 رسوم المؤشر اإلرشادي

  26.25 26,250 أتعاب اللجنة الشرعية
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من مقدمي الخدمات بما فيه مصلحة لحمالي  األسعارسيسعى مدير الصندوق للحصول على أفضل 

 الوحدات

 

 المعلومات المتعلقة بالزكاة والضريبة  (و

 

ة ضريبة القيمة المضاف يتحمل مالك الوحدات مسؤولية دفع الزكاة المستحقة علية من قيمة الوحدات الخاصة به. اما فيما يخص

ن القيمة المضافة سوف يتحملها الصندوق، حيث أة حسب الالئحة التنفيذية لضريبة رسوم تشمل ضريبة القيمة المضاف فإن أي

 ة دورية بعد اشتراكه بالصندوق.مالك الوحدة ال يدفع مبالغ إضافي

 

 عمولة خاصة يبرمها الصندوق  (ه

 

 عمولة خاصة يبرمها الصندوق دال يوج

 

 

مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق  (ح

 عملة الصندوق أساساو من قبل مالك الوحدات على 

 البند
 الصندوق ومصاريف رسوم

  السعودي باللاير

 ومصاريف رسوم

 وديالسع باللاير المستثمر
 مالحظات

 الطرح عند الوحدة قيمة

 األولي
10 10  

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

 أو إضافية اشتراك عمليات

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

 يتم( %2) االشتراك رسوم

 االشتراك قيمة من احتسابها

 المبلغ ال تحتسب ضمن –

 المستثمر

2,000,000 2,000 

 المبلغ من %2 احتساب يتم

 تمي اشتراك كرسوم المستثمر

 .الصندوق لمدير سدادها

 200 200,000 التعامل مصاريف

 افتراضي مبلغ تقدير تم

 ذكر يتم أن على للتوضيح

 في الفعلية المصاريف

 والنصف السنوية التقارير

 سنوية

 التقارير نشر مصاريف

 الخدمات وتكاليف المالية

 ىاالخر والتشغيلية اإلدارية

** 

50,000 50 

 المصاريف تلك تزيد لن

 من %0.50 عن مجتمعة

 أصول قيمة صافي

 . الصندوق

 االفتراض تم المثال هذا في

 .%0.50 تساوي بأنها

  7.5 7,500  الرقابية الرسوم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 السعودية المالية السوق

 "(:تداول)"

5,000 5  

  3020 30,00020,250 الحسابات مراجع أتعاب

 مجلس أعضاء مكافأة

 لاير 3,000 مبلغ) اإلدارة

 عضو لكل اجتماع كل عن

 (مستقل

12,000 12  

  30 30,000 رسوم المؤشر اإلرشادي

  26.25 26,250 أتعاب اللجنة الشرعية

 إدارة الصندوق رسوم

(1.90% ) ً  يتم سنويا

 يومي بشكل احتسابها

1,900,000 1900  

( %0.10) الحفظ رسوم

 ً  لبشك احتسابها يتم سنويا

 يومي

100,000 100  

  2,351 2,350,750 السنوية المصاريف إجمالي

 أصول قيمة صافي

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

 االستثمار مدة بأن افتراض

 المحفظة وان( شهراً  12

 قتحق للصندوق االستثمارية

 . % 25 بلغ عائدا

 10.764925 12.264925 الوحدة قيمة صافي

 المبلغ على العائد صافي

 المستثمر
22.65% 

7.65% 



 

 كيفية تقويم كل أصل يملكه الصندوق -أ

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

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

 القيمة لىا وتضاف للتداول والقابلة السعودية األسهم سوق في بها المستثمر المالية لألوراق اإلقفال بسعر السوقية القيمة وهي

 على بناء الصندوق مدير يحددها والتي أخر استثمار ألي العادلة القيمة الى باإلضافة  المتراكمة، واألرباح الفوائد للودائع األسمية

 لمستحقاتا قيمة إجمالي ناقصا ، لصندوق القانوني المحاسب قبل من التحقق وبعد الحفظ أمين عليها يوافق التي والقواعد الطرق

 داتالوح عـدد إجمالي على الصندوق أصول قيمة صافي بقـسمة الوحدة قيمة حساب ويتم الصندوق على المتراكمة والمصاريف

 االكتتاب ينب ما الفترة في االولية وحقوق االولية طروحاتها في المشاركة تمت التي االسهم تقويم وسيتم اليوم، ذلك في القائمة

 الطرح ذات راالستثما صناديق في االستثمار حالة وفي ، به المكتتب الحق سعر أو االكتتاب سعر على بناء المالية الورقة وتداول

 النسبةب التقويم أيام اختالف حال وفي للوحدة معلنه قيمة اخر خالل من تقويمها فسيتم المالية، السوق هيئة من والمرخصة العام

 ناديقص الئحة من السادس الملحق بأحكام الصندوق مدير ويلتزم كما. عنه معلن سعر آخر اعتماد سيتم به، المستثمر للصندوق

 .العامة الصناديق تقويم بطرق الخاصة االستثمار

 ، وتكرارهامعدد نقاط التقيي -ب

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

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

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

. وسيقوم تأخيراإلجراءات التصحيحية الالزمة بما في ذلك تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين الحاليين والسابقين دون 

بالمئة من سعر الوحدة، وسيتم اإلفصاح  0.5 هما نسبت ىأ في التقويم بما يؤثر علمدير الصندوق بإبالغ الهيئة فور وقوع أي خط

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

من الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق  72للمادة بجميع أخطاء التقويم والتسعير ضمن التقارير المرسلة للهيئة وفقاً 

 المالية. 

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

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

 ى عدد الوحدات المصدرة.الصندوق( عل

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها-هـ

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

 والخميس( عبر الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق وموقع السوق المالية السعودية )تداول(.
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 تفاصيل الطرح االولي (أ

 

  تاريخ البدء والمدة 

 

 هـ1440/ 09/  11 تاريخ الى م2019/  04/  07 الموافق هـ1440/  08/  02 تاريخبدء من بدء االكتتاب في الصندوق 

 م2019/  05/  16 الموافق

 

 الطرح االولي 

 



 

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

 .م م2019/  04/  07 الموافق هـ1440/  08/  02بدء من تاريخ  ،المستثمرين قبل منللوحدة وهي عشرة رياالت سعودية 

 

 التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد (ب

 

يمكن استالم طلبات االشتراك واالسترداد خالل أي يوم عمل في المملكة العربية السعودية، ويتم تنفيذها في أيام 

 من كل أسبوع. واألربعاء االثنينالتعامل وهي يومي 

 

 االشتراك واالسترداد إجراءات (ج

 

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

 من ظهراً  1 الساعة قبل واالسترداد االشتراك طلبات جميع تقديم ويجب. أسبوع كل من واألربعاء االثنين يومي هي الطلبات هذه

 يوم في ستلمتا أنها على ظهراً  الواحدة بعد تسلم التي الطلبات وتعامل. اليوم ذلك في التقويم سعر حسب تنفيذها ليتم التعامل يوم

 .التالي العمل

 

 

 د( أي قيود على التعامل في وحدات الصندوق

 

ستتم المشاركة في الصندوق اعتبارا من يوم التعامل الذي يلي استالم طلب االشتراك مع مبالغ االشتراك من المستثمرين، أي 

( ظهرا في يوم 1:00وحدات المطلوبة في الصندوق قبل الساعة )عندما يستلم مدير الصندوق الطلب والمبالغ المتعلقة بشراء ال

 العمل السابق ليوم التعامل

 

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

 

 سوف يقوم مدير الصندوق بتعليق االشتراك أو االسترداد إذا طلبت الهيئة ذلك.• 

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

 إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق.

، إما ملكها الصندوقإذا ٌعلق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو األصول األخرى التي ي

 التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة الصندوقبشكل عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق 

 سوف يقوم مدير الصندوق باتخاذ اإلجراءات التالية في حالة أي تعليق يفرضه مدير الصندوق:• 

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

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

ق التعليق، واشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعلي أسباب توضيح مع تعليق بأي فورا لوحدات ومالكي ا اشعار الهيئة

 بالطريقة 

 نفسها المستخدمة في اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.

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

 

 :ستؤجل التي االسترداد طلبات اختيار بمقتضاها يجري التي اإلجراءاتو( 

 

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

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

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

 %10يتجاوز إجمالي االستردادات حد الـ 



 

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

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

 .للطلبات المقدمة أوال

 

  أخرين مستثمرين الى الوحدات ملكية لنقل المنظمة األحكامز( 

 السعودية ولوائحها التنفيذية واألنظمة واللوائح األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات هي االحكام التابعة لنظام هيئة السوق المالية

 األخرى ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية.

 

 استردادها أو نقلها أو فيها االشتراك الوحدات مالك على يجب التي الوحدات قيمة أو لعدد األدنى الحدح( 

 

 لاير  2000الحد األدنى لالشتراك المبدئي: ➢

 لاير  2000الحد أدنى لالشتراك اإلضافي: ➢

 لاير  2000الحد األدنى لالسترداد:  ➢

 لاير 2000الحد األدنى للملكية:  ➢

لاير ما لم تنخفض قيمة الوحدات المملوكة له عن  2,000علما بأنه يجب على مالك الوحدات االحتفاظ بالحد األدنى للرصيد وهو 

 هذا الحد نتيجة ألداء الصندوق.

 

 دوقالصن في األدنى الحد ذلك إلى الوصول عدم حال في المتخذ واإلجراء جمعه، الصندوق مدير ينوي الذي للمبلغ األدنى الحدط( 

 

 (ال ينطبق )تم االنتهاء من فترة الطرح
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 بها يطالب ال التي التوزيعات عن تفاصيل ذلك في بما واألرباح، الدخل توزيع سياسة (أ

 

 ال ينطبق

 

 والتوزيع لالستحقاق التقريبي التاريخ (ب

 

 ال ينطبق

 

 كيفية دفع التوزيعات (ج

 

 ال ينطبق
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 المعلومات المتعلقة بالتقارير السنوية، بما في ذلك البيان ريع السنوي والقوائم المالية األولية (أ

 

تعد القوائم المالية للصندوق باللغة العربية وبشكل نصف سنوي على األقل وتفحص وفقا لمعايير المحاسبة الدولية  •

والمعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة السعوديين للمحاسبين القانونيين، ويجوز إعداد نسخ إضافية بلغات أخرى، 

 غة العربية.اللوفي حال وجود أي تعارض بين تلك النسخ، يؤخذ بنص 



 

 

 (المراجعة السنوية المالية القوائم ذلك في بما) السنوية التقارير بإعداد الصندوق مدير سيقوم •

 مالكي بتزويد الصندوق مدير وسيقوم. االستثمار صناديق الئحة من( 3) رقم الملحق لمتطلبات وفقا األولية والتقارير

 ةإدار مجلس موافقة أخذ يجب الحسابات مراجع تغيير أو تعيين تم حال وفي مقابل أي دون الطلب عند بها الوحدات

 .الصندوق

 

أشهر من نهابة فترة التقرير وذلك في االماكن وبالوسائل  3سيقوم الصندوق بإتاحة تقاريره السنوية خالل مدة ال تتجاوز •     

 المحددة في     الفقرة )ب( من هذه المادة.  

 

أيام من إصدار تقارير  10خالل مدة ال تتجاوز  4البيان ربع السنوي وفقا لمتطلبات الملحق سيقوم مدير الصندوق بنشر  •

الصناديق التي يستثمر فيها، وذلك في األماكن وبالوسائل المحددة في الشروط واألحكام وفي الموقع االلكتروني لمدير 

 سب الضوابط التي تحددها الهيئة.الصندوق، والموقع االلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بح

 

 الصندوق مدير يعدها التي الصندوق تقارير إتاحة ووسائل أماكن ا (ب

 

 وموقع السوق المالية السعودية )تداول( الصندوق مدير موقع على التقارير هذه توفير سيتم

 

 السنوية المالية بالقوائم الوحدات مالكي تزويد وسائل (ج

 

)بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة( مجانا لمالكي وحدات الصندوق والعمالء المحتملين  سيتم اتاحة التقارير السنوية

 أشهر من نهاية فترة التقرير وذلك في األماكن وبالوسائل المحددة في الفقرة )ب( من هذه المادة. 3وذلك بنشرها خالل 

 

 للصندوق المالية السنة نهاية في مراجعة مالية قائمة أول بتوافر إقرارد( 

 

 م.2014يقر مدير الصندوق بتوفير أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية 

 

 طلبها عند مجانا للصندوق المراجعة السنوية المالية القوائم بتقديم بااللتزام إقرار( ـه

 

 طلبها من قبل مالكي الوحداتيقر مدير الصندوق بتوفير القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجانا عند 
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سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل مالكي الوحدات وفقا لمتطلبات الئحة صناديق االستثمار، على ان يتم حفظه في المملكة العربية 

 السعودية.
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 الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي (أ

 

 لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بمبادرة منه.يحق   •

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

o .أمين الحفظ 



 

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

 الصندوق.

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

 إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ

 األقل من االجتماع. ى( قبل عشرة أيام عل1 

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

 .والقرارات المقترحة

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

وقت االجتماع. كما  يمكن لكل مالكي وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها

يحق لمدير الصندوق عقد اجتماعات لمالكي الوحدات واالشتراك في مداولتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل 

 التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تقرها الهيئة.

 

 الوحدات لمالكي اجتماع عقد إلى الدعوة إجراءات (ب

 

ق والموقع االلكتروني للسو بإعالن في الموقع االلكتروني لمدير الصندوقتكون الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات  •

أيام وال  10المالية السعودية )تداول(، وبإرسال إشعار كتابي الى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ بمدة ال تقل عن 

 والقرارات المقترحة في كليوما قبل تاريخ االجتماع على ان يتم توضيح تاريخ االجتماع ومكانه ووقته  21تزيد عن 

من االشعار واالعالن ويجب علي مدير الصندوق في حال إرسال إشعارا إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع، أن يتم 

 نسخه منه إلى الهيئة ارسال

 

على األقل  25%ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا اال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  •

 قيمة وحدات الصندوقمن 

 

إذا لم يستوف النصاب الموضح في الفقرة السابقة فيجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع ثان باإلعالن عن ذلك  •

في موقعه االلكتروني والموقع االلكتروني للسوق المالية السعودية )تداول( وبإرسال اشعار كتابي الى جميع مالكي 

ايام. ويعد االجتماع الثاني صحيحا أيا كانت نسبة  5االجتماع الثاني بمدة ال تقل عن الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد 

 ملكية الوحدات الممثلة في

 االجتماع.

 

  الوحدات مالكي اجتماعات في التصويت وحقوق الوحدات مالكي تصويت طريقةج( 

 

يجوز لكل مالك وحدات االدالء بصوت واحد في •يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. • 

 االجتماع.  اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت

 يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة• 

 وسائل التقنية الحديثة وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة. 

الوحدات الحاضر مالكها في من مجموع  %50ا بموافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من يكون القرار نافذ• 

 اجتماع مالكي الوحدات سواء كان حضورهم شخصيا أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة
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 قائمة بحقوق مالكي الوحدات (أ

 



 

تعيين وكيل تمثيل في اجتماع مالكي الوحدات والتصويت طلب عقد اجتماع لمالكي الوحدات، و الصندوقيحق لمالكي الوحدات في 

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

أي رسوم. وأيضاً الحصول على التقارير المقدمة لمالكي  الصندوق واسترداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير أساسي دون فرض

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

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

 سجلو قيمتها، وصافي يمتلكها التي الوحدات وعدد الصندوق، وحدات أصول قيمة صافي يتضمن تقرير على الحصول 

 .صفقة كل من يوم 15 خالل يقدم الصفقات بجميع

 طلبها عند مقابل بدون للصندوق المراجعة المالية القوائم على الحصول 

 التغيير نوعل وفقا سريانه قبل التغيير بهذا ملخص وإرسال المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في تغيير بأي اإلشعار 

 .االستثمار صناديق الئحة في المحددة والمدة

 الصندوق إدارة مجلس في تغير بأي اإلشعار 

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

 طلبها عند الصندوق أداء

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

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

 .الصندوق مدير إرادة عن خارجة لظروف نظراً  ذلك تعذر أو مختلفة

 اجتماع عقد إلى الدعوة في الحق  

 الصندوق مدير من طلبها عند الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات على الحصول 

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

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

 

 يديره الذي العام للصندوق أصول بأي المرتبطة التصويت بحقوق يتعلق فيما الصندوق مدير ب( سياسة

 

تي المتعلقة بحقوق التصويت ال سوف يفصح مدير الصندوق في موقعه االلكتروني وموقع السوق االلكتروني عن السياسات

 المستثمر فيها.يتبعها في الجمعيات العامة للصناديق 

 

 مسؤولية مالكي الوحدات – 17

 

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

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

وفي حال تصفية الصندوق،  ويمتلك كل مالك وحدات حصة مشاعة في أصول الصندوق بناء على صافي قيمة أصوله. الصندوق.

فإن جميع الوحدات ستكون مؤهلة للحصول على حصة متناسبة من صافي قيمة أصول الصندوق المتاحة للتوزيع على مالكي 

 الوحدات.

 

 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق – 19

 

األحكام المنظمة لتغيير شروط واحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار:  (أ

 التغييرات األساسية:

 



 

 :األساسية التغييرات

 التغيير على الصندوق في الوحدات مالكيو الشرعية اللجنة موافقة على بالحصول الصندوق مدير يقوم سوف 

 .عادي صندوق قرار خالل من المقترح األساسي

  سوف يقوم مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات وفقا للفقرة السابقة من هذه المادة على الحصول

 على موافقة هيئة السوق المالية على التغيير األساسي المقترح للصندوق

 من الئحة صناديق االستثمار. 62سي" أيا من الحاالت الواردة وفقا للمادة رقم يقصد بمصطلح "التغيير األسا 

 

 التغييرات غير األساسية:

  ساسياأل غير التغيير على الشرعية واللجنة الصندوقسوف يقوم مدير الصندوق بالحصول على موافقة مجلس إدارة 

 .المقترح

 االستثمار. صناديق الئحة من 62 رقم المادة أحكام ضمن يقع ال تغيير أي" األساسي غير التغيير" بمصطلح يقصد 

 

 االجراءات التي ستتبع لإلشعار عن أي تغيير في شروط وأحكام الصندوق (ب

 ي األساسية في الموقع االلكترون سوف يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات ويفصح عن تفاصيل التغيرات

 أيام من سريان التغيير. 10المالية وذلك قبل لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق 

  سوف يقوم مدير الصندوق بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق

 من الئحة صناديق االستثمار. 76وفقا للمادة رقم 

 صاح عن التغيرات الغير األساسية في سوف يقوم مدير الصندوق بإشعار هيئة سوق المالية ومالكي الوحدات واإلف

 أيام من سريان التغيير. 10الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق المالية وذلك قبل 

  سوف يقوم مدير الصندوق ببيان تفاصيل التغييرات الغير أساسية في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع

سريان التغيير ويحق لمالكي وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قيل  أيام من 10لية وذلك قبل اإللكتروني للسوق الما

 سريات التغيير غير

 األساسي دون فرض أي رسوم استرداد.             
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  الوحدات كتابيا برغبته في ذلك قبلإذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق، فسوف يقوم بإشعار الهيئة ومالكي 

 يوما من التاريخ المزمع إلنهاء الصندوق فيه، دون اإلخالل بشروط واحكام الصندوق. 21

  سيقوم مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه، وذلك دون اإلخالل بشروط واحكام

 الصندوق.

  الصندوق أي أتعاب تخصم من أصول الصندوق.في حال انتهاء مدة الصندوق ال يتقاضى مدير 
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 أ( اسم مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته

 

 الخليجي المال بيتشركة 

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

  السعودية العربية المملكة ـ 31413 الدمام 9177: ب ص

 سعودية مقفلة مساهمة شركة ـ 2050065112ت:  س



 

www.bmk.com.sa 

  0138316600: فاكس   0138316666 هاتف:

 (.08123 – 37) رقم يةالمال سوقال هيئة ترخـيص وجبمبشخص مرخص له،  ،الخليجي المال بيت شركة

 

 احيةن من المستثمرين ومصلحة ناحية من الصندوق مدير مصلحة بين التضارب من نـوع أي تـجنب إلى الصندوق مدير يسعى

 .الصندوق نفس ضمن أخرى مجموعة مصلحة على المستثمرين من مجموعة مصلحة تفضيل عـدم إلى كذلك يسعى كما أخرى،

 مصالح مع تعارضها يحتمل الصندوق مدير أو الصندوق إدارة مجلس ألعضاء أخرى مصلحة أو نشاط أي يوجد ال أنه كما

 زاماتهبالت وفائه علىر يؤث أن يحتمل الصندوق مدير طرف من جوهري المصالح في تعارض يوجد ال ذلك على عالوة. الصندوق

 ، كما ولم يكلف مدير الصندوق أي طرف آخر بتأدية أي مهمة تتعلق بالصندوق.الصندوق تجاه

 المبالغ جميع ـداعإلي وذلك الصندوق، باسم السعودية العربية المملكة في المحلية البنوك أحد لدى حساب بفتح الصندوق مدير يقومس

 .والالئحـة الصندوق وأحكام شروط بموجب بالصندوق، الخاصة

 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة سوق المال وتاريخه( ب

 

 5/11/2008: بتاريخ( 08100-37) رقم المالية السوق هيئة ترخيص بموجب لها مرخص

 

 الصندوق لمدير الرئيس المكتب وعنوان المسجل ج( العنوان

 

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

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

 مليون لاير سعودي. 80برأس مال مدفوع بقيمة 

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

  ـ المملكة العربية السعودية 31413الدمام  9177ص ب: 

 ـ شركة مساهمة مقفلة سعودية 2050065112س ت: 

www.bmk.com.sa 

 0138316600فاكس:    0138316666هاتف: 

 

 الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق ند( عنوا

 

  www.bmk.com.sa الموقع اإللكتروني:

 

 indo@bmk.com.sa: االلكترونيالبريد 

 

 

 الصندوق لمدير المدفوع المال رأسهـ( 

 

 .سعودي لاير 000,00080, قدره مال برأس 2008تأسست عام  مساهمة شركة شركة بيت المال الخليجي

 

 السابقة المالية للسنة واالرباح االيرادات توضيح مع الصندوق لمدير المالية بالمعلومات ملخصو( 

 

 الوصف 31/12/2021المالية المنتهية في السنة 

 اإليرادات 5,316,972.00



 

 المصاريف 4,792,943.00

524,029.00 

صافي 

 الربح

 

 بالصندوق يتعلق فيما ومسؤولياته الصندوق لمدير األساسية األدوارز( 

 

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

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

الصندوق. كما أنه ال يوجد أي نشاط أو مصلحة أخرى ألعضاء مجلس إدارة الصندوق أو مدير الصندوق يحتمل تعارضها 

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

 على وفائه بالتزاماته تجاه الصندوق، كما ولم يكلف مدير الصندوق أي طرف آخر بتأدية أي مهمة تتعلق بالصندوق.

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

 مالكي الوحدات والعمل بها لتحقيق مصالحهم وبذل الحرص المعقول.

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

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

 

 الصندوق أنشطة مع تتعارض أن الممكن من أو جوهرية، أهمية تمثل الصندوق لمدير أخرى مصالح أو عمل أنشطة (ح

 

ال يوجد أي نشاطات عملية أو مصالح لدى مدير الصندوق أو أعضاء مجلس إدارته من المحتمل أن تتعارض مع مسؤولياتهم أو 

 حال وجدت سيتم اإلفصاح عنهاأدائهم تجاه الصندوق وفي 

 

 الباطن من صندوق مدير تعيين في الصندوق مدير حقط( 

 

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

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

 

 استبداله أو الصندوق مدير لعزل المنظمة االحكامي( 

 

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

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

 المالية.
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 اسم مشغل الصندوق  (أ

 

 شركة بيت المال الخليجي

 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية (ب

 

 (.37-08123ترخيص هيئة السوق المالية السعودية ) 



 

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

 مليون لاير سعودي. 80برأس مال مدفوع بقيمة 

 

 الصندوق لمشغل العمل وعنوان المسجل العنوانج( 

 

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

  السعوديةـ المملكة العربية  31413الدمام  9177ص ب: 

 ـ شركة مساهمة مقفلة سعودية 2050065112س ت: 

www.bmk.com.sa 

 0138316600فاكس:    0138316666هاتف: 

 

 األساسية لمشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار األدوار (خ

 

 مالكي الوحدات وحفظه في المملكة. سجليجب على مشغل الصندوق إعداد -1

اسم مالك الوحدات، وعنوانه، : • ىبحد أدنيجب على مشغل الصندوق أن يحفظ في سجل مالكي الوحدات المعلومات اآلتية -2 

 رقــم الهويــة الوطنيــة لمالــك الوحــدات أو رقــم إقامتــه أو رقــم جــواز ســفره أو رقــم ســجله• وأرقام التواصل. 

تاريخ تسجيل مالك الوحدات في • جنسية مالك الوحدات. • لة تعريف أخرى تحددها الهيئة. التجاري بحسب الحال، أو أي وسي

الرصـيد الحالي لعـدد الوحـدات )بما في • بيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي أجراها كل مالك وحدات. • السجل 

 ق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات.أي قيد أو ح• ذلـك أجـزاء الوحـدات( المملوكة لكـل مالـك وحدات. 

يجب على مشغل الصندوق تحديث سجل مـالكي الوحـدات فـورا بحيث يعكـس التغـييرات في المعلومات المشار إليها في -3

 أعاله. 2الفقرة 

لة طلبات يجب على مشغل الصندوق معام-5يعد مشغل الصندوق مسؤوال عن عملية توزيع األرباح على مالكي الوحدات. -4

 االشتراك واالسترداد بالسـعر الـذي ُيحتسـب عنـد

 نقطة التقييم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد.

 يجب علـى مشـغل الصـندوق تنفيـذ طلبـات االشتراك واالسترداد بحيث ال تتعـارض مـع أي-6

 وأحكام الصندوق.أحكام تتضمنها الئحة صناديق االستثمار أو شروط 

يجب على مشغل الصندوق أن يدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد قبـل موعـد إقفـال العمـل في اليوم الخامس التالي لنقطة -7 

 . ىبحد أقصالتقييم التي ُحدد عندها سعر االسترداد 

 مشغل الصندوق مسؤوال عن تقييم أصول الصندوق تقييما كامال وعادال. يعد-8

 على مشغل الصندوق تقييم أصول الصندوق العام في كـل يـوم تعامـل في الوقت يجب-9 

المحدد في شــروط وأحكــام الصــندوق، وبمدة ال تتجــاوز يومــا واحــدا بعــد الموعد النهــائي لتقــديم طلبات االشتراك 

 واالسترداد.

ـن الئحة صناديق االستثمار الخاص بطـرق تقييم الصناديق ( م5علـى مشـغل الصـندوق االلتزام بأحكـام الملحق ) يجب-10

 العامة.

يكون مشغل الصندوق مسؤوال عن حساب سعر وحدات الصندوق العام الذي يشغله. و ُيحسب سعر الوحدات لكل من -11

ي قطة التقييم فقيمة أصول كل وحدة من وحدات الصندوق العام عند ن االشتراك واالسترداد في أي يوم تعامل بناء على صافي

 يوم التعامل ذي

 العالقة.

 يجب على مشـغل الصـندوق بيـان أسـعار الوحـدات بصـيغة تحتوي علـى أربـع عالمات عشرية على األقل-12 

في حال تقييم أصل من أصول الصندوق العام بشـكل خـاطئ أو حسـاب سـعر وحـدة بشكل خاطئ، يجب على مشغل -13. 

 الصندوق توثيق ذلك

يجب على مشغل الصندوق تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين )بما في ذلـك مـالكي الوحدات السابقين( عن جميع -14. 

 أخطاء التقييم أو التسعير دون تأخير.



 

 

 الباطن من صندوق مشغل تعيين في الصندوق مشغل حقهـ( 

 

 ال ينطبق

 

 بصندوق االستثمارالمهام التي كلف بها مشغل طرفا ثالثا فيما يتعلق و( 

 

 ال ينطبق

 

 امين الحفظ – 23

 

 امين الحفظاسم  (أ

 

 شركة الرياض المالية

 3712-12331 العليا الرياض- التخصصي شارع 6775

 11475الرمز البريدي:  21116ص.ب: 

 المملكة العربية السعودية

 +966 11 486 5866/  486 5858هاتف: 

www.riyadcapital.com   

 

 وتاريخه المالية السوق هيئةالصادر عن  الترخيص ب( رقم

 

م للتعامل بصفة أصيل ووكيل 2007/06/19)بتاريخ 07070-37مرخص لها بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم )

 والتعهد بالتغطية واإلدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ.

 

 الحفظ ألمين العمل وعنوان المسجل العنوان ج(

 

 شركة الرياض المالية

 3712-12331 العليا الرياض- التخصصي شارع 6775

 11475الرمز البريدي:  21116ص.ب: 

 المملكة العربية السعودية

 +966 11 486 5866/  486 5858هاتف: 

www.riyadcapital.com 

 

 

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق االستثمار د(

 

  ى مسؤولياته بشكل مباشر أم أديعد أمين الحفظ مسؤوالً عن التزاماته وفقاً ألحكام الئحة صناديق االستثمار سواء

 المرخص لهم. األشخاصكلف بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام الئحة صناديق الستثمار أو الئحة 

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

 سوء تصرف أو تقصير معتمد من قبل امين الحفظ.

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

 االزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق. ريةاإلدا اإلجراءات

http://www.riyadcapital.com/
http://www.riyadcapital.com/


 

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن هـ(

 

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

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

 

 بصندوق يتعلق فيما ثالثا طرفا الحفظ أمين بها كلف التي المهام و(

 

لم يقم أمين الحفظ بتكليف طرف ثالث للقيام بأي عمليات لها عالقة بالصندوق. ويحق ألمين الحفظ تفويض أي من واجباته 

وكالء أو مندوبين، وفقا للشروط المنصوص عليها في اتفاقية الحفظ التي ال بموجب اتفاقية الحفظ ألمناء حفظ من الباطن أو 

 تشمل نظام المقاصة أو التسوية التي اختارها أمين الحفظ. ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن

 من الئحة صناديق االستثمار 27من موارده الخاصة وفقا للمادة رقم 

 

 استبداله أو الحفظ أمين لعزل المنظمة االحكام ز(

 

 :الحاالت التاليةوقوع أي من  في حالمناسباً  تدبير تراهأي  اتخاذأو  المعين من مدير الصندوق حفظن اليللهيئة عزل أم

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

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

 المرخص لهم

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

و ظام أان امين الحفظ قد أخل بشكل تراه الهيئة جوهرياً بالتزام الن معقولة أسس على بناءً إذا رات الهيئة  (4)

 التنفيذية هلوائح

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

 الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، ويرسل مدير الصندوق فوراً إشعار بذلك الهيئة ومالكي الوحدات.

 

 الصندوق إدارةمجلس  – 24

 

ثالثة أعضاء، من بينهم عضوين مستقلين يعينهم مدير الصندوق، فترة عضوية يتكون مجلس إدارة الصندوق من  

مجلس اإلدارة هي عام ميالدي واحد يبدأ من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على إنشاء الصندوق ويتجدد تلقائيا. 

كي ك، وسيتم إشعار مالوسيكون لمدير الصندوق الحق في تغيير األعضاء بعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية في ذل

 الوحدات بأي تغير في مجلس إدارة الصندوق.

 

 

 

 المرتبطة األنشطة تلك بخالف) عضو لكل الرئيسة العمل وأنشطة الصندوق مدير إدارة مجلس أعضاء أسماء (أ

 (:الصندوق مدير بأعمال

 

 غير مستقل  عبدالرحمن فهد الحارثي               رئيس مجلس إدارة الصندوق -1

 

 عضو مستقل                  عيزالبا هللا عبد محمد -2

 

 مستقل عضو                 الدوسري مرشد محمد -3

 

 نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق (ب



 

 

 

 عبدالرحمن فهد الحارثي

 
رفة معولديه خبرة مصرفية يشغل السيد عبد الرحمن الحارثي حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المال الخليجي و

 أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مع المؤسسات المالية الرئيسية مثل كان يعمل في األوسط.أسواق الشرق في واسعة 

Citigroup )وهو حاصل على درجة  .والبنك السعودي الفرنسي )إحدى الشركات التابعة لبنك كريدي أجريكول إندويز الفرنسي

 .الظهران  بالمملكة العربية السعودية  /  امعة الملك فهدالبكالوريوس في اإلدارة الصناعية من ج

 

 

 البازعي                   هللا عبد محمد

 

تسويق( ويشغل حالياً األستاذ محمد رئيس قسم -حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز بجدة )إدارة اعمال

)قطاع العالقات العامة والتسويق(، كما شغل )رئيس قسم التسويق والعالقات العامة( للمشاريع العقارية في  –تسويق المناسبات 

 .وقد حصل على العديد من الدورات.2008الى  2005شركة الدمام للتعمير من 

 

 الدوسري مرشد محمد

 

دة من مجموعة مرشد الدوسري وأبناءه منصب الرئيس التنفيذي لمصنع الدوسري للمكرونة وهي واح يشغل محمد الدوسري

 للتجارة، حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة كولورادو في

 م.لدية العديد من الدورات في مجال التحليل المالي واإلدارة المخاطر واالستثمار.2003الواليات المتحدة األمريكية عام  

 

 ومسؤولياته الصندوق إدارة مجلس أدوارج( 

 

 على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها،الموافقة • 

ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الموافقة على عقود تقديم خدمات اإلدارة للصندوق، وعقود خدمات الحفظ وال يشمل 

 الصندوق أو سيقوم بها بالمستقبل. ذلك العقود المبرمة وفقا للقرارات االستثمارية في شأن أي استثمارات قام بها

 

الموافقة على تعيين المراجع الخارجي • اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق. • 

اإلشراف، ومتى ما كان ذلك مناسبا، الموافقة والمصادقة على أي تضارب مصالح • للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق 

 يفصح

 االجتماع مرتين سنويا على األقل مع لجنة المطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول• مدير الصندوق. عنه 

 المطابقة وااللتزام لديه لمراجعة التزام الصندوق جميع القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقة.

 

أكان عقدا أو غيره( يتضمن افصاحات تتعلق  التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر )سواء• 

 بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق، إضافة الى التأكد من توافق ما سبق مع أحكام الئحة صناديق االستثمار.

 

 شروطو االستثمار صناديق الئحة ألحكام وفقا الوحدات مالكي مصلحة يحقق بما بمسؤولياته الصندوق مدير قيام من التأكد •

 .الشرعية اللجنة وقرارات الصندوق وأحكام

 

 التأكد من التزام مدير الصندوق باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية لمالكي الوحدات وغيرهم من أصحاب المصالح• 

 

العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص لمصلحة الصندوق ومالكي الوحدات وتشمل واجبات األمانة واجب • 

 االخالص واالهتمام وبذل الحرص المعقول.



 

 

 تدوين محاضر االجتماعات التي تبين وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس• 

 

  الصندوق إدارة مجلس أعضاء مكافآتد( 

 

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

  .الصندوق مصاريف ضمن من ستكونلاير سعودي سنوياً ألعضاء المجلس المستقلين فقط، و 12,000

 

 الصندوق ومصالح الصندوق مجلس عضو مصالح بين محتمل أو متحقق تعارض بأي بيانهـ( 

 

أن تتعارض مع مسؤولياتهم أو  المحتملال يوجد أي نشاطات عملية أو مصالح لدى مدير الصندوق أو أعضاء مجلس إدارته من 

 أدائهم تجاه الصندوق وفي حال وجدت سيتم اإلفصاح عنها.

 

 ىاالستثمار األخر صناديق في الصندوق إدارة مجلس أعضاءهـ( عضويات 

 

 عضويات مجالس إدارة الصناديق األخرى االسم

غير  عبدالرحمن فهد الحارثي

 مستقل

 الصندوق إدارة مجلس رئيس

مجلس إدارة مجلس إدارة صندوق بي ام كي لإلصدارات األولية وصندوق بيت رئيس 

 ودية المال الخليجي لألسهم السع

 محمد عبد هللا البازعي

 عضو مستقل

ضو مجلس إدارة صندوق بي ام كي لإلصدارات األولية وصندوق بيت المال الخليجي ع

 سعودية لألسهم ال

 

 محمد مرشد الدوسري

 عضو مستقل

لس إدارة صندوق بي ام كي لإلصدارات األولية وصندوق بيت المال الخليجي ضو مجع

 سعوديةلألسهم ال

 

 لجنة الرقابة الشرعية – 25

 أ( أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومؤهالتهم 

 

لقد تم تعيين دار المراجعة الشرعية كمستشار شرعي لإلشراف وتقديم المشورة بشأن توافق الصندوق مع 

الضوابط والمعايير الشرعية واعتمادها، تتخذ دار المراجعة الشرعية من الشرق األوسط مقراً لعملياتها كما تملك 

تتركز فيها األنشطة المتوافقة مع الضوابط مستشار شرعي حول العالم لتغطية األسواق التي  33شبكة تتألف من 

الدار  الشرعية مثل: ماليزيا، المملكة العربية السعودية، الجزائر، مصر، قطر، اإلمارات، السودان والبحرين.

مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي من أجل توفير خدمات التدقيق الشرعي، والهيكلة، والمراجعة 

د عينت دار المراجعة الشرعية الشيخ محمد أحمد سلطان والشيخ فراز آدم لغرض واالعتماد )الفتوى(، هذا وق

مراجعة المستندات الخاصة بالصندوق باإلضافة إلى المعايير الشرعية للتأكد من التزام الصندوق بالضوابط 

لى عمليات وي عوالمعايير الشرعية، كما سيقوم المستشار الشرعي بالرقابة الشرعية وإجراء التدقيق الشرعي السن

 واتفاقيات الصندوق ليؤكد لمجلس اإلدارة بأن عمليات الصندوق واستثماراته متوافقة مع الضوابط الشرعية.

 الشيخ/ محمد أحمد السلطان -

سنوات من الخبرة كمستشار شرعي وأكاديمي في الصناعة المصرفية اإلسالمية. الشيخ محمد يقود  10

ة في الدار بما يتمتع من علم غزير في الفقه والتمويل اإلسالمي. فريق عمل إدارة االستشارات الشرعي

تكمن خبرته في إعادة تصميم المنتجات التقليدية، وهيكلة صناديق االستثمار، كما تمتد خبرته إلى 

القطاع المصرفي والتأمين مع ضمان سرعة إجراء عملية الموافقة وتخصيص حلول فريدة وعملية 

ة أحسن من جامع وأصول الفقه. حاصل على شهادة الماجستير العالمية في الفقه وظيفية في إدارة الفتوى



 

العلوم بباكستان. وشهادة البكالوريوس في العلوم اإلسالمية من جامعة دار العلوم بباكستان تحت إشراف 

 العالم الشهير مفتي محمد تقي عثماني.

 

 الشيخ الدكتور صالح بن فهد الشلهوب: -

التمويل اإلسالمي بجامعة  في الدكتوراهالشيخ الدكتور صالح مستشار شرعي حاصل على شهادة 

إدنبرة بالمملكة المتحدة والماجستير من جامعة اإلمام في المملكة العربية السعودية، يشغل حالياً وظيفة 

لملك فهد ا يقية بجامعةوالتطبالدراسات المساندة  والعربية بكليةأستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية 

للبترول والمعادن، كتب العديد من البحوث والمقاالت تتعلق بالقطاع المصرفي اإلسالمي نشرت في 

 صحف عديدة أبرزها صحيفة االقتصادية.

 

 

 

 

 

 ( أدوار لجنة الرقابة الشرعية ومسؤولياتهاب

 

 الضوابط والمعايير الشرعية،مراجعة المستندات الخاصة بإنشاء الصندوق للتأكد من توافقها مع  -

 مراجعة جميع العقود واالتفاقيات الخاصة بالصندوق واعتمادها قبل تنفيذها من قبل مدير الصندوق -

مراجعة أنشطة وعمليات الصندوق سنوياً للتأكد من التزام مدير الصندوق بالضوابط والمعايير الشرعية المعتمدة من  -

 قبل المستشار الشرعي،

 

 الشرعية الرقابة لجنة أعضاء مكافآت( ج

 

 الصندوق يتحملها الشرعية الرقابة لجنة أعضاء مكافآت

 

 في بعةالمت واالجراءات األصول لتلك الدورية والمراجعة لالستثمار المعدة األصول شرعية لتحديد المطبقة د( المعايير

 الشرعية المعايير مع التوافق عدم حال

 

 الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيسي واحداً أو أكثر مما يلي:ال يجوز أن يستثمر الصندوق في  .

مؤسسات الخدمات المالية التي تقوم على اإلقراض بالفائدة والربا أو توزيع المنتجات القائمة على الربا، ويشمل ذلك  .أ

تثنى من ر يتعامل بالفائدة والربا )ويسالوسطاء الماليين مثل البنوك التقليدية والتأمين التقليدي وشركات اإلقراض وأي نشاط آخ

 ذلك التعامل مع النوافذ اإلسالمية من هذه البنوك والشركات والتي تعمل وفق الضوابط والمعايير الشرعية(.

 إنتاج وتوزيع الخمور أو الدخان وما في حكمهما. .ب

 وهات أو مصنعي ومقدمي آالت القمار.المؤسسات والشركات التي تركز على عمليات المقامرة والقمار مثل الكازين .ت

 .الغير حالل وجميع المنتجات والمشروبات الكحوليةالخنزير ومشتقاته أو اللحوم غير المذكاة  وتوزيع لحمإنتاج  .ث

شركات التكنولوجيا الحيوية المشاركة في التالعب بالجينات البشرية وما يتعلق بها من تعديل أو استنساخ، ويستثنى  .ج

 ك الشركات المعنية بالبحوث الطبية.من ذل

أدوات الترفيه غير المتوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية كإنتاج ونشر أفالم الخالعة وكتب المجون والمجالت  .ح

 والقنوات الفضائية الماجنة ودور السينما، وتأليف ونشر الموسيقى، ومحطات الراديو غير المتوافقة مع الضوابط الشرعية.

 أي نشاط آخر غير متوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية على النحو الذي يقرره المستشار الشرعي. .خ

 

مالحظة: في حالة وجود أي شك حول االستثمار الذي يندرج ضمن أي من الفئات المذكورة أعاله، يجب دائماً الرجوع إلى 

 ذ القرار النهائي من قبل المستشار الشرعي.المستشار الشرعي ألخذ المشورة وإجراء مزيد من المراجعة التخا

 



 

بمجرد أن يتم التأكد من خلو الشركات من االستثمارات الغير متوافقة مع الضوابط الشرعية المذكورة أعاله، سيتم  .2

 إجراء تحليل مفصل لتقاريرهم المالية )التقرير المالي األخير المراجعة(.

 

األولي أعاله، سيتم إجراء تحليل مفصل لبياناتها المالية )آخر تقرير مالي  بمجرد اجتياز الشركات المحددة للفحص .3

 ذات النسب المالية التالية: الشركاتمدقق(، وبناء عليه ال يجوز االستثمار في 

 

 .%30إجمالي الديون التقليدية مقسومة على إجمالي أصول الشركة تساوي أو تزيد عن  .أ

األوراق المالية التي تحمل فوائد محرمة مقسوماً على إجمالي األصول يساوي أو يزيد عن مجموع النقد باإلضافة إلى  .ب

30%. 

 .%5الدخل المتحصل من استثمارات غير متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية يساوي أو يزيد عن  .ت

 المعايير المتعلقة بالتطهير: .4

 خاص لصرفه في األعمال الخيرية ويتم التطهير حسب الخطوات اآلتية:يجب تجنيب الدخل غير المشروع وإيداعه في حساب 

 تحديد مقدار الدخل غير المشروع لكل شركة تم االستثمار فيها. .1

تقسيم مقدار الدخل غير المشروع للشركة على العدد الكلي ألسهمها للحصول على حصة السهم من الدخل غير  .2

 المشروع.

أسهم الشركة التي تم االستثمار فيها ليتم حساب إجمالي الدخل غير المشروع الناتج من ضرب ناتج القسمة في عدد  .3

 االستثمار في الشركة.

 تكرار نفس الخطوات لكل شركة تم االستثمار فيها. .4

 ضم الدخل غير المشروع لجميع الشركات التي تم االستثمار فيها وتحويله إلى حساب األعمال الخيرية. .5

 

 طرق االستثمار:أدوات و .5

 ال يجوز بيع وشراء األسهم بأي أداة من األدوات االستثمارية التالية:

 .Futuresعقود المستقبليات  -

 .Optionsعقود االختيارات  -

 .Swapعقود المناقلة  -

 األسهم الممتازة. -

 .Derivativesالمشتقات  -

 

 

 االستثمار مستشار – 26

 

 مستشار االستثمار مأ( اس

 

 ال ينطبق

 

 العنوان المسجل وعنوان العمل لمستشار االستثمار (ب

 

 ال ينطبق

 

 الرئيسية ومسؤوليات مستشار االستثمار فيما يتعلق بمدير الصندوق األدوارج( وصف 

 

 ال ينطبق

 

 الموزع – 27



 

 

 الموزع ماس (أ

 

 ال ينطبق

 

 العنوان المسجل وعنوان العمل للموزع (ب

 

 ينطبق ال

 

 الموقع االلكتروني للموزع نج( عنوا

 

 ينطبق ال

 

 د( الترخيص الصادر عن الهيئة للموزع

 

 ينطبق ال

 

 ومسؤوليات للموزع فيما يتعلق بمدير الصندوق  األساسية األدوارهـ( وصف 

 

 ينطبق ال

 

 مراجع الحسابات – 28

 

 مراجع الحسابات ماس (أ

 

 تيلي بيكر مجموعة

 

 الحساباتالعنوان المسجل وعنوان العمل لمراجع  (ب

 

 الخبر مدينه| |  34422: ب.ص
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 ومسؤولياته الحسابات لمراجع األساسية رج( األدوا

 

عايير أعمال المراجعة التي يقوم بها والتي تتم وفقا لممسؤولية مراجع الحسابات تتمثل في إبداء رأي على القوائم المالية استنادا إلى 

المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب التزام المحاسب بمتطلبات أخالقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ 

لجوهرية. تتضمن مسؤوليات مراجع أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من التأكد بأن القوائم المالية خالية من األخطاء ا

الحسابات أيضا القيام بإجراءات الحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم المالية. باإلضافة إلى تقييم مدى 

 لقوائم المالية.ل مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المستخدمة، باإلضافة إلى تقييم العرض العام

 

 االستثمار لصندوق الحسابات مراجع الستبدال المنظمة االحكامد( 



 

 

يجب على مجلس إدارة الصندوق أن يرفض تعيين مراجع الحسابات أو أن يوجه مدير الصندوق بتغيير مراجع الحسابات 

 المعين، في أي من الحاالت األتية: 

 ك المهني للمراجع الحسابات تتعلق بتأدية مهامه.وجود ادعاءات قائمه ومهمه حول سوء السلو• 

 إذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق مستقال.•  

 إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن مراجع الحسابات ال يملك المؤهالت والخبر ات الكافية لتأدية مهام المراجعة بشكل ُمرض.• 

 المعين. الحسابات مراجع تغيير المحض لتقديرها وفقا الهيئة طلبت إذا• 

 

 الصندوق أصول – 29

  صندوق االستثمار محفوظة بواسطة امين الحفظ لصالح صندوق االستثمار. أصولان 

  وعن أصول عمالئه  األخرىالخاصة به او بالصناديق  أصولالصندوق عن باقي  أصوليقوم امين الحفظ بفصل

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

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

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

أمين الحفظ من الباطن أو مقدم مشورة أو موزع أي مصلحة في أصول الصندوق صندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو 

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

حكام الئحة صناديق االستثمار مالكاً لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحاً بهذه المطالبات بموجب أ

 وتم اإلفصاح عنها في الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات.

 

 معالجة الشكوى –30

 

سيقوم مدير الصندوق بتقديم نسخة من سياسات وإجراءات مدير الصندوق لمعالجة شكاوى العمالء عند الطلب وبدون مقابل. كما 

 :مالحظة حول الصندوق إرسالها الى العنوان التالي يمكن لمالك الوحدات في حالة وجود أي شكوى أو

 

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

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

 مليون لاير سعودي. 80برأس مال مدفوع بقيمة 

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

  ـ المملكة العربية السعودية 31413الدمام  9177ص ب: 

 ـ شركة مساهمة مقفلة سعودية 2050065112س ت: 

www.bmk.com.sa 

 0138316600فاكس:    0138316666هاتف: 

 

 معلومات أخرى –31

 

 طلبها ندع تقديمها سيتم وفعلي/و محتمل مصالح تعارض وأي المصالح تعارض لمعالجة ستتبع التي واإلجراءات السياسات انأ( 

 .مقابل بدون

. 

 

 االستثمار صناديق في االستثمار عن أو من ناشئ نزاع أي في بالنظر المختصة القضائية الجهةب( 

 

 لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية

 

 الوحدات لمالكي المتاحة المستندات قائمةج( 



 

 

 تشمل القائمة المتاحة لمالكي الوحدات على:

 شروط واحكام الصندوق • 

 العقود المذكورة في الشروط واالحكام • 

 القوائم المالية للصندوق• 

 

 لبشك– يطلبها وقد معقول، بشكل قإدارة الصندو سأو مجل الصندوق مدير يعرفها أن ينبغيمعروفة، أو  أخرى معلومة أيد( 

 يتخذس التي واالحكام الشروط تتضمنها أن المتوقع من أو المهنيون، مستشاروهم أو المحتملون أو الحاليون الوحدات مالكو-معقول

 عليها بناء االستثمار قرار

 

حتى تاريخ هذه الشروط واالحكام، ال يوجد أي معلومات إضافية قد تساهم في عملية اتخاذ قراراالستثمار لمالكي الوحدات 

 المحتملون أو مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق أو المستشارون المهنيون ولم يتم ذكرها.

 

 وممارسته اراالستثم سياسات في ذكرت التي عدا ما المالية السوق هيئة عليها توافق االستثمار صناديق الئحة قيود من إعفاءاتهـ( 

 

 الئحة صناديق االستثمار.لم يقم مدير الصندوق بطلب أي إعفاءات من قيود 

 

 

 الصناديق من معينة ألنواع اإلضافية المعلومات متطلبات –32

 

 معايير تحديد مجال االستثمار في حال كون مجال االستثمار في الصندوق محددا

 

المدرجة في تحقيق زيادة مستمرة في رأس مال مالك الوحدات على المدى الطويل من خالل االستثمار في أسهم الشركات • 

 سوق األسهم السعودي.

يتم مقارنة أداء الصندوق بمؤشر إرشادي " مؤشر األسهم السعودية )تأسي("، والذي يتكون من جميع األسهم المدرجة في •  

السوق المالية السعودية، ويعتبر مقياس ألداء الصندوق. ويمكن الحصول عليه من خالل موقع مدير الصندوق على شبكة 

 االنترنت.

 

 

 

 إقرار مالك الوحدات –33

 

 

 لألسهم السعودية المرن بصندوق بيت المال الخليجيإقرار من مالك الوحدات لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام الخاصة 

 ، والموافقة على خصائص الوحدات التي اشتركت/اشتركنا فيها.المتوافق مع الضوابط الشرعية
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