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 مذكرة املعلومات

�ضندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�ضهم ال�ضعودية املتوافق مع ال�ضوابط ال�رشعية

صندوق بيت المال الخليجي المرن لألسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية 
BMK Saudi Freestyle Equity Fund Sharia Complaint

صندوق استثماري - عام مفتوح متوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية

» مت اعتماد �شندوق بيت  املال اخلليجي املرن للأ�شهم ال�شعودية على اأنه �شندوق  ا�شتثمار متوافق مع املعايري ال�شرعية املجازة من قبل جلنة الرقابة 

ال�شرعية املعينة  ل�شندوق اال�شتثمار«

» اإن �شروط واأحكام �شندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�شهم ال�شعودية املتوافق مع �شوابط اللجنة ال�شرعية وامل�شتندات االأخرى كافة خا�شعة للئحة 

�شناديق اال�شتثمار، وتت�شمن معلومات كاملة ووا�شحة و�شحيحة وحمدثة ومعدلة وغري م�شللة عن �شندوق اال�شتثمار«

»على امل�شتثمرين املحتملني قراءة ال�شروط واالأحكام ومذكرة املعلومات وامل�شتندات االأخرى ذات العلقة قبل اتخاذ اأي قرار باال�شتثمار يف ال�شندوق«

�شدرت �شروط واأحكام ال�شندوق بتاريخ : 1440/05/11هـ  املوافق :  2019/01/17م         

وافقـت هـيئة ال�شـوق املـالية عـلى طـرح وحـدات هـذا ال�شنـدوق طرحًا عامًا ومبوجب خطابها 

رقم 418/5/3/ 19 بـتـاريخ 1440/05/11هـ، املوافق 2019/01/17م

مدير الصندوق 
شركة  بيت المال الخليجي 

شروط وأحكام الصندوق
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مدير الصندوق 
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صندوق بيت المال الخليجي المرن لألسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية
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» مت اعتماد �سندوق بيت  املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية على اأنه �سندوق  ا�ستثمار 

متوافق مع املعايري ال�رشعية املجازة من قبل جلنة الرقابة ال�رشعية املعينة  ل�سندوق اال�ستثمار«

» اإن �رشوط واأحكام �سندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية املتوافق مع �سوابط 

اللجنة ال�رشعية وامل�ستندات االأخرى كافة خا�سعة للئحة �سناديق اال�ستثمار، وتت�سمن 

معلومات كاملة ووا�سحة و�سحيحة وحمدثة ومعدلة وغري م�سللة عن �سندوق اال�ستثمار«

»على امل�ستثمرين املحتملني قراءة ال�رشوط واالأحكام ومذكرة املعلومات وامل�ستندات االأخرى ذات 

العلقة قبل اتخاذ اأي قرار باال�ستثمار يف ال�سندوق«

�سدرت �رشوط واأحكام ال�سندوق بتاريخ : 1440/05/11هـ  املوافق :  2019/01/17م         

وافقـت هـيئة ال�سـوق املـالية عـلى طـرح وحـدات هـذا ال�سنـدوق طرحاً عاماً ومبوجب خطابها

 رقم 19/418/5/3 بـتـاريخ 1440/05/11هـ، املوافق 2019/01/17م
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�رشوط واأحكام ال�صندوق

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�صهم ال�صعودية املتوافق مع ال�صوابط ال�رشعية

�إ�شعـار مهم

يجب على جميع امل�ستثمرين املحتملني قراءة هذه ال�رشوط واالأحكام وفهم ما جاء  	•
فيها قبل اتخاذ قرارهم اال�ستثماري، واإذا ما كان لدى امل�ستثمر اأي �سك من ملءمة 

هذا اال�ستثمار فاإنه يجب عليه ا�ست�سارة م�ست�سار مايل مرخ�ص. 

مت اإعداد هذه ال�رشوط واالأحكام مبوجب اأحـكام الئحة �سناديق اال�ستثمار ال�سادرة عن  		•
جمل�ص هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 1-219-2006 بتاريخ 1427/12/3هـ، 

املوافق 2006/12/24م. بناًء على نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم 

م / 30 بتاريخ 2/ 1424/6هـ .

باأنها م�سوؤولة عن  تقر �رشكة بيت املال اخلليجي ب�سفتها مديراً لهذا ال�سندوق  		•
املتاحة  املعلومات  اأف�سل  ح�سب  واالأحكام  ال�رشوط  هذه  يف  الواردة  املعلومات 

لديها )بعد اأن بذلت كل االهتمام والعناية املعقولة للتاأكد من ذلك(، واأن �رشوط 

اجلوهرية  احلقائق  اإف�ساح كامل و�سحيح بجميع  ال�سندوق حتتوي على  واأحكام 

ذات العلقة بال�سندوق، كما وتلتزم بتنفيذ اإجراءات اال�ستثمار مل�سلحة مالكي 

الوحدات وحدهم دون غريهم ا�ستناداً اإىل احلقائق والظروف التي تتطلع عليها.

التي  املعلومات  جـميع  تقـدمي  بهـدف  واالأحكام  ال�رشوط  هذه  اإعـداد  مت  لقد  	 	•
ت�سـاعـد امل�ستثمرين على اتخاذ قراراتهم ب�ساأن اال�ستـراك يف ال�سنـدوق، ومـع 

كـتـو�سية  ال�سنـدوق  مـدير  اآراء  اأو  معـلومات  اأي  اعـتـبار  يـجب  ال  فاإنه  ذلك 

لل�سرتاك بوحدات ال�سنـدوق. 

اال�ستثمار يف االأ�سهـم ينـطوي على خمـاطر مرتفعة، وعليه يرجى االطلع بعناية  		•
على الـفـقرة رقم ]3[ من مذكرة املعلومات.

تعهدات  اأي  تقدمي  اأو  اأي معلومات  الإعطاء  اأي �سخ�ص  ال�سندوق  يخّول مدير  مل  		•
فيما يتعلق بعر�ص وحدات يف ال�سندوق، واإذا حدث ذلك فاإن مثل هذه املعلومات اأو 

العرو�ص ال يجب اأن يتم االعتماد عليها واعتبارها كاأمنا متت من قبل مدير ال�سندوق، 

مدير  قيام  على  وافق  قد  يكون  فاإنه  واالأحكام  ال�رشوط  على  امل�ستثمر  وبتوقيع 

ال�سندوق با�ستثمار مبالغ اال�سرتاك بالنيابة عنه طبقاً لهذه ال�رشوط واالأحكام.
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�رشوط واأحكام ال�صندوق

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�صهم ال�صعودية املتوافق مع ال�صوابط ال�رشعية

ملـخ�ص ال�صـنـدوق

�سندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعـودية املتوافق مع ال�سوابط 

)BMK Saudi Freestyle Equity Fund Sharia Compliant( ال�رشعية

ال�سـنــدوق

�سندوق ا�ستثماري عام مفتوح. نوع ال�سندوق

�رشكة بيت املال اخلـليجي، مبوجب ترخي�ص هيئة السوق املالية رقم 

37 ـ 08123.
مدير ال�سندوق 

الريال ال�سعـودي. عملة ال�سندوق

عايل املخاطر. درجة املخاطرة

موؤ�رش بي اإم كي للأ�سهم ال�سعودية املتوافقة مع �سوابط

 اللجنة ال�رشعية
املوؤ�رش االإر�سـادي

ي�سعى مدير ال�سندوق لتحقيق منو يف راأ�ص املال على املدى الطويل، 

وذلك من خلل اال�ستثمار يف اأ�سهم ال�رشكات املدرجة يف �سوق االأ�سهم 

ال�سعودية املتوافقة مع ال�سوابط ال�رشعية. 

اأهداف ال�سندوق

10 رياالت �سعودية.
�سعر الوحدة عند 

بداية الطرح

2،000 ريال �سعـودي.
احلد االأدنى لل�سرتاك

 / الر�سيد

2،000 ريال �سعودي.
احلد االأدنى لل�سرتاك 

االإ�سايف واال�سرتداد

ال�ساعة 1:00 ظهراً ح�سب توقيت اململكة العربية ال�سعودية يف يوم 

التعامل.

اآخر موعد ال�ستلم طلبات 

اال�سرتاك واال�سرتداد

يوما االإثنني واالأربعاء من كل اأ�سبوع. اأيام التقومي والتعامل
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�رشوط واأحكام ال�صندوق

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�صهم ال�صعودية املتوافق مع ال�صوابط ال�رشعية

يوم العمل التايل ليوم التـقومي. اأيام االإعـلن

بحد اأق�سى 2% من مبلغ اال�سرتاك. ر�سوم اال�ستـراك

1.90% �سنويًا مـن �سـايف قيمة اأ�سـول ال�سنـدوق. ر�سوم اإدارة ال�سندوق

ال يـوجـد اأي ر�سوم لل�سرتداد. ر�سوم اال�سرتداد

1% من قيمة الوحدات امل�سرتدة خلل ثلثني يوماً تقوميياً من تاريخ 

اال�سرتاك.
ر�سوم اال�سرتداد املبكر

0.10% �سنوياً من �سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق. ر�سوم احلفظ

20،000 ريال �سعودي �سنوياً. اأتعاب مراجع احل�سابات

قبل اإقفال العمل يف اليوم اخلام�ص التايل لنقطة التقومي التي مت فيها 

حتديد قيمة اال�سرتداد.

موعد دفع قيمة 

الوحدات امل�سرتدة

�سيتم دفع مبلغ 3،000 ريال �سعودي لكل ع�سو م�ستقل من اأع�ساء جمل�ص 

االإدارة، عن كل اجتماع، وبحد اق�سى مبلغ 12،000 ريال �سعودي �سنوياً 

الأع�ساء املجل�ص امل�ستقلني فقط، و�ستكون من �سمن م�ساريف ال�سندوق.

مكافاأة اأع�ساء جمل�ص 

اإدارة ال�سندوق

�سوف يتم حتميل ال�سندوق م�ساريف طباعة التقارير وامل�ساريف 

االإدارية والت�سغيلية االأخرى ولن تزيد تلك امل�ساريف جمتمعة عن 

0.50% من �سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق. 

الر�سوم االأخرى

ال يتوىل مدير ال�سندوق اإخراج زكاة الوحدات اال�ستثمارية عن امل�ستثمرين 

وتقع على مالك الوحدة م�سوؤولية اإخراج زكاة ما ميلك من وحدات ا�ستثمارية.
الزكاة

الر�سوم  5 % على  بواقع  امل�سافة  القيمة  احت�ساب �رشيبة  يتم  �سوف 

التالية: )اال�سرتاك ، اال�سرتداد املبكر ، االإدارة ، احلفظ(.
ال�رشائب
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�رشوط واأحكام ال�صندوق

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�صهم ال�صعودية املتوافق مع ال�صوابط ال�رشعية

قائمة امل�صطلحات

اململكة العربية ال�سعودية. اململكة

�سندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعـودية املتوافق مع ال�سوابط 

)BMK Saudi Freestyle Equity Fund Sharia Compliant( ال�رشعية
ال�سنـدوق

�رشكة بيت املال اخلليجي، �رشكة م�ساهمة مقفلة �سعـودية، حا�سلة على 

رخ�سة التعامل ب�سفة اأ�سيل، والرتتيب، واحلفظ، واالإدارة، وتقدمي امل�سورة 

مبوجب ترخي�ص رقم 37 ـ 08123 ال�سادر عن جمل�ص هيئة ال�سوق املالية.

مدير ال�سندوق اأو 

ال�رشكة

نظام ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية، ال�سادر مبوجب املر�سوم 

امللكي رقم )م/30( وتاريخ 1434/6/2هجرية املوافق 16 يونيو 2003م. النظام

الئحة �سناديق اال�ستثمار ال�سادرة عـن جمل�ص هيئة ال�سوق املالية يف 

2006/12/24م واأي تعديلت الحقة. اللئحة

هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعـودية.
الهيئة

تعني هذه ال�رشوط واالأحكام والتي مبوجبها يتم تنظيم عمل ال�سندوق 

والعلقة بني مدير ال�سندوق وامل�ستثمرين. ال�رشوط واالأحكام

عملة اململكة العربية ال�سعودية.
الريال ال�سعودي

مـجل�ص اإدارة ال�سنـدوق.
املجل�ص اأو جمل�ص 

االإدارة

ح�سة امللك يف �سندوق اال�ستثمار الذي يتكون من وحدات وتعامل 

كل وحدة على اأنها ح�سة م�ساعة يف اأ�سول �سندوق اال�ستثمار. الوحدة
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�رشوط واأحكام ال�صندوق

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�صهم ال�صعودية املتوافق مع ال�صوابط ال�رشعية

�سندوق ا�ستثمار ذو راأ�ص مال متغري، تزيد وحداته باإ�سدار وحدات جديدة 

وتنق�ص با�سرتداد مالكي الوحدات لبع�ص اأو كل الوحدات اململوكة لهم. 

ويحق ملالكي الوحدات ا�سرتداد قيم وحداتهم وفقاً ل�سايف قيمتها يف 

اأوقات اال�سرتداد املحددة.

�سندوق ا�ستثمار 

مفتوح

�سجل مالكي الوحدات والذي يحتفظ به اأمني احلفظ. ال�سجل

�سخ�ص اعتبـاري مـرخ�ص له بحـفظ االأ�سـول املـالية للعـملء. اأمـني احلـفــظ

كل يوم عمل يف اململكة طبقاً الأيام العمل الر�سمية يف ال�سوق املالية 

ال�سعودية. هو اليوم الذي يتم فيه قبول طلبات اال�سرتاك واال�سرتداد.
يوم التعامل

اليوم الذي يتم فيه تقومي �سعر �سايف الوحدة، و�سيكون يومي االإثنني 

واالأربعاء.

يوم التقومي

الوقت الذي يقوم فيه مدير ال�سندوق باحت�ساب �سعر الوحدة يف يوم 

التقومي.

نقطة التقومي

هو اليوم الذي يتم فيه دفع قيمة الوحدات امل�سرتدة للم�ستثمرين. موعد �رشف مبلغ 

اال�سرتداد

هو يوم العمل التايل ليوم التقومي الذي يتم فيه اإعلن �سعر الوحدة. يوم االإعلن

النموذج امل�ستخدم لل�سرتاك يف ال�سندوق. منوذج طلب اال�سرتاك

النموذج امل�ستخدم ال�سرتداد الوحدات من ال�سندوق. منوذج طلب اال�سرتداد

الفرتة التي تكون فيها وحدات ال�سندوق مطروحة لل�سرتاك من قبل 

امل�ستثمرين تبداأ من 7 / 4 / 2019 م وتنتهي يف 16 / 5 / 2019م.

فرتة الطرح االأوىل
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�رشوط واأحكام ال�صندوق

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�صهم ال�صعودية املتوافق مع ال�صوابط ال�رشعية

كل ما من �ساأنه اأن يـوؤثر �سـلباً على اأداء ال�سندوق. املخاطر

جميع االأ�سخا�ص الطبيعيني واالعتباريني من طرف مـدير ال�سندوق 

املعنيني بت�سغيل واإدارة ال�سنـدوق.

االأطراف املعنية

القيمة ال�سوقية ب�سعر االإقفال للأوراق املالية امل�ستثمر بها يف �سوق االأ�سهم 

ال�سعودية والقابلة للتداول باالإ�سافة اإىل القيمة العادلة الأ�سول ال�سندوق االأخرى 

كاملرابحات واالإيداعات واالأرباح امل�ستحقة واي اأر�سدة مدينة اأخرى.

اإجمايل االأ�سول

جميع امل�ساريف التي حتمل على ال�سنـدوق. اإجمايل اخل�سـوم

اإجمايل االأ�سول خم�سوماً منها اإجمايل قيمة اخل�سوم. �سايف قيمة االأ�سول

التاريخ الذي يبداأ فيه ال�سندوق عمله. تاريخ الت�سغيل

يوم عمل يف اململكة طبقاً الأيام العمل الر�سمية يف الهيئة. يوم عمل

هو مرجع الأداء املجال اال�ستثماري من خلله ميكن قيا�ص اأداء ال�سندوق.
املوؤ�رش اأو املوؤ�رش 

االإر�سادي

مكتب عبد الوهاب العقيل. مراجع احل�سابات

م�سطلحات مرتادفة، وي�ستخدم كل منها للإ�سارة اإىل ال�سخ�ص الذي 

ميلك وحدات يف �سندوق اال�ستثمار.

امل�سرتك )امل�ستثمر(/ 

امل�سرتكون 

)امل�ستثمرون(

�سندوق اال�ستثمار الذي يكون هدفه الوحيد اال�ستثمار يف الودائع واالأوراق 

املالية ق�سرية االأجل وعقود متويل التجارة.

�سندوق اأ�سواق النقد

موظف لدى مدير ال�سندوق يقوم باإدارة اأ�سول ال�سندوق نيابة عن مدير 

ال�سندوق.

مدير املحفظة 

اال�ستثمارية لل�سندوق
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ع�سو جمل�ص اإدارة ال�سندوق امل�ستقل والذي ينطبق عليه التعريف الوارد يف 

قائمة امل�سطلحات امل�ستخدمة يف لوائح الهيئة وقواعده.

ع�سو جمل�ص اإدارة 

ال�سندوق امل�ستقل

ال�سنة املالية لل�سندوق والتي تنتهي يف 31 من دي�سمرب من كل عام. ال�سنة املالية

احلد االأدنى الذي يجب اأن يحتفظ فيه امل�ستثمر للإبقاء على ا�سرتاكه يف 

ال�سندوق.

احلد االأدنى للر�سيد 

املتبقي

االأهلية االئتمانية لورقة  اأو يف م�ستوى  االأهلية االئتمانية جلهة  راأي يف م�ستوى 

مالية، با�ستخدام اأي رموز اأو اأعداد اأو اأي �سكل اآخر.
الت�سنيف االئتماين

هي وكالة اأجنبية للت�سنيف االئتماين موؤ�س�سة خارج اململكة. وكالة موديز

ائتماين للداللة على م�ستوى اجلودة االئتمانية يف الفرتة الطويلة، وتعترب  هو فئة ت�سنيف 

االإ�سدارات امل�سنفة )A( باأنها ذات جودة ائتمانية عالية، وخماطر ائتمانية وخماطر عدم �سداد 

منخف�سة، وتعرّب عن قدرة عالية على الوفاء بااللتزامات املالية.

)A( فئة

حتليل اأداء ال�رشكة الت�سغيلي واالأرباح احلالية واملتوقعة اإ�سافة اإىل حتليل النمو املتوقع 

للقطاع واملوؤ�رشات االقت�سادية الكلية التي قد توؤثر على اأداء االأ�سهم.
التحليل الت�ساعدي

تعني وديعة مرابحة متوافقة مع تعاليم ال�رشيعة اال�سلمية مرابحة

هي �رشيبة غري مبا�رشة تفر�ص على جميع ال�سلع واخلدمات التي يتم �رشاوؤها وبيعها 

وتقدميها من قبل املن�ساأت للعملء اأو اأطراف ذو علقة ح�سب اللئحة التنفيذية ل�رشيبة 

القيمة امل�سافة يف اململكة العربية ال�سعودية.

�رشيبة القيمة 

امل�سافة

حالة يعاين فيها اقت�ساد بلد ما من تباطوؤ مفاجئ ناجم عن اأزمة مالية، ومن املرجح اأن يعاين 

االقت�ساد الذي يواجه اأزمة من انخفا�ص الناجت املحلي االإجمايل، ونق�ص ال�سيولة، وارتفاع اأو 

انخفا�ص االأ�سعار ب�سبب الت�سخم اأو االنكما�ص االقت�سادي، كما ميكن للأزمة االقت�سادية اأن 

تاأخذ �سكل الركود اأو الك�ساد االقت�سادي. 

االأزمة االقت�سادية

االأزمة املالية هي جمموعة متنوعة من االأحداث تفقد فيها بع�ص االأ�سول املالية فجاأة 

جزًءا كبريًا من قيمتها ال�سوقية، نتيجة انخفا�ص ال�سيولة وتغري العر�ص والطلب. االأزمة املالية

حاالت عدم اليقني التي تنتج عن التغريات ال�سيا�سية العاملية واالإقليمية واملحلية والتي توؤثر 

ب�سكل �سلبي على قيمة االأ�سول املالية.
االأزمة ال�سيا�سية
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�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�صهم ال�صعودية املتوافق مع ال�صوابط ال�رشعية

1- معلومات عامة

مدير �ل�شندوق 

�رشكة بيت املال اخلليجي، رقم الرتخي�ص 37 ـ 08123

�ص ب: 9177 الـدمـام 31413

اململكة العـربية ال�سعـودية

هـاتف: 013-8316666

فاك�ص: 013-8316600

www.bmk.com.sa

اأمني احلفظ

�رشكة الريا�ص املالية -رقم الرتخي�ص 37 ـ 07070

6775 �سارع التخ�س�سي -العليا

الريا�ص 3712-12331

�ص.ب: 21116 الرمز الربيدي: 11475

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 5858 486 96611+ /5866 486 11 966+

www.riyadcapital.com

2 - النظام املطبق 

ال�سوابط  املتوافق مع  ال�سعودية  للأ�سهم  املرن  اخلليجي  املال  بيت  يخ�سع �سندوق   

ال�رشعية ومدير ال�سندوق لنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية واالأنظمة واللوائح 

االأخرى ذات العلقة املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية. 
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3 - اأهداف �سندوق اال�ستثمار  

اأ( االأهداف اال�صتثمارية لل�صندوق 

ا�ستثماري  اأ�سهم  �سندوق  هو  ال�سعودية  للأ�سهم  املرن  اخلليجي  املال  بيت  �سندوق 

يف  اال�ستثمار  خلل  من  البعيد  املدى  على  املال  راأ�ص  تنمية  اإىل  يهدف  مفتوح،  عام 

اأ�سهم ال�رشكات ال�سعودية وال�سناديق العقارية املتداولة )ريت( خلل فرتة الطرح العام 

ال�سوق  موؤ�رش  يف  املدرجة  واالأ�سهم  ال�سعودية  للأ�سهم  الرئي�سة  ال�سوق  يف  االأويل 

الرئي�سة )تا�سي( مبا يف ذلك حقوق االأولوية، واال�ستثمار يف �سناديق اال�ستثمار العامة 

ذات اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية امل�سابهة و�سناديق االإ�سدارات االأولية و�سناديق اأ�سواق 

النقد املتوافقة مع �سوابط اللجنة ال�رشعية واملرخ�سة من هيئة ال�سوق املالية.

 كما �سي�ستثمر ال�سندوق باأدوات اأ�سواق النقد املتوافقة مع �سوابط اللجنة ال�رشعية 

تت�سم  والتي  التجارة  متويل  وعقود  املرابحات  يف  اال�ستثمار  طريق  عن  مبا�رش  ب�سكل 

موؤ�س�سة  تنظمه  قبل طرف  وال�سادرة من  املنخف�سة  العالية وخماطرها  ب�سيولتها 

تلك  اختيار  و�سيتم  اململكة،  خارج  مماثلة  تنظيمية  هيئة  اأو  ال�سعودي  العربي  النقد 

.)A(  البنوك بناًء على الت�سنيف االئتماين ال�سادر عن وكالة موديز وبحد اأدنى فئة

وتهدف اإدارة ال�سندوق اإىل اال�ستثمار يف االأ�سهم بطريقة ن�سطة دون االرتباط مبوؤ�رش 

معني اأو باالأوزان الن�سبية ملوؤ�رشات ال�سوق.

يهدف ال�سندوق اإىل تنمية راأ�ص املال، ولن يقوم ال�سندوق بتوزيع اأي اأرباح على امل�ستثمرين، 

حيث �سيتم اإعادة ا�ستثمار االأرباح املحققة يف ال�سندوق.

�سيكون املوؤ�رش االإر�سادي لل�سندوق هو موؤ�رش بي اإم كي للأ�سهم ال�سعودية املتوافقة 

مع �سوابط اللجنة ال�رشعية ال�سادر من ِقبل �رشكة اأديل ريتنغ. ويُعدُّ املوؤ�رش االإر�سادي 

معياراً ملقارنة اأداء ال�سندوق. و�سيتم حتديث املجال اال�ستثماري ومكونات املوؤ�رش االإر�سادي 

ب�سكل ربع �سنوي. كما ميكن احل�سول على معلومات املوؤ�رش االإر�سادي من خلل املوقع 

االإلكرتوين ملدير ال�سندوق.

ب( نوع )اأو اأنواع( االأوراق املالية التي �صوف ي�صتثمر ال�صندوق فيها ب�صكل اأ�صا�صي

�سي�ستثمر ال�سندوق ب�سكل اأ�سا�سي يف االأ�سهم املدرجة �سمن موؤ�رش ال�سوق الرئي�سة 

)تا�سي( واملتوافقة مع �سوابط اللجنة ال�رشعية، مبا يف ذلك حقوق االأولوية واالإ�سدارات 

االأولية، كما ميكن اأن ي�ستثمر ال�سندوق يف �سناديق اال�ستثمار العقارية املتداولة املدرجة 

يف ال�سوق املالية ال�سعودية و�سناديق اأ�سواق النقد املرخ�سة من هيئة ال�سوق املالية 

واملجازة من قبل جلنة الرقابة ال�رشعية لل�سندوق. 
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ت(  �صيا�صة تركيز اال�صتثمار

من اأجل اإدارة املخاطر فاإن ال�سندوق �سيقوم بتنويع ا�ستثمارات حمفظته اال�ستثمارية من 

خلل اال�ستثمار يف جمموعة خمتلفة من قطاعات ال�سوق الرئي�سة للأ�سهم ال�سعودية. 

�سيتم تركيز ا�ستثمارات ال�سندوق يف االأ�سهم ال�سعودية املتوافقة مع �سوابط اللجنة 

املدرجة يف  ال�رشكات  االأولوية الأ�سهم  االأولية وحقوق  الطروحات  ال�رشعية مبا يف ذلك 

ال�سوق الرئي�سة للأ�سهم ال�سعودية وذلك بحد اأدنى 50% وحتى ن�سبة 100% من اإجمايل 

اأ�سول ال�سندوق، كما يحق لل�سندوق اال�ستثمار يف �سناديق اال�ستثمار العقارية املتداولة 

)�سناديق الريت( يف ال�سوق الرئي�سة للأ�سهم ال�سعودية وبحد اأق�سى 30% من اإجمايل 

اأ�سول ال�سندوق، وميكن لل�سندوق اال�ستثمار يف �سناديق اال�ستثمار التي ت�ستثمر يف 

االأ�سهم املحلية وذات اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية امل�سابهة و�سناديق االإ�سدارات االأولية 

وبحد اأق�سى 25% من اإجمايل اأ�سول ال�سندوق.

 كما �سي�ستثمر ال�سندوق باأدوات اأ�سواق النقد املتوافقة مع �سوابط اللجنة ال�رشعية 

ب�سكل مبا�رش عن طريق اال�ستثمار يف املرابحات وعقود متويل التجارة والتي تت�سم ب�سيولتها 

العالية وخماطرها املنخف�سة وال�سادرة من قبل طرف تنظمه موؤ�س�سة النقد العربي 

بناء على  البنوك  تلك  اختيار  اململكة، و�سيتم  اأو هيئة تنظيمية مماثلة خارج  ال�سعودي 

اأدنى فئة )A(. كما يحق لل�سندوق  الت�سنيف االئتماين ال�سادر عن وكالة موديز وبحد 

اال�ستثمار يف �سناديق اأ�سواق النقد وبحد اأق�سى 50 % من اإجمايل اأ�سول ال�سندوق وذلك 

بعد درا�سة وحتليل العوائد واملخاطر لل�سندوق امل�ستهدف من ِقبل مدير ال�سندوق. 

 احلد االأعلى احلد االأدنىنوع اال�صتثمار

100 %50 %االأ�سهم ال�سعودية )االأ�سهم املدرجة، االإ�سدارات االأولية وحقوق االأولوية(*

30 %0 %�سناديق اال�ستثمار العقارية املتداولة - )�سناديق الريت(

50 %0 %ال�سيولة النقدية اأو اأدوات اأ�سواق النقد ب�سكل مبا�رش

50 %0 %�سناديق اأ�سواق النقد

25 %0 %�سناديق اال�ستثمار االأ�سهم ال�سعودية واالإ�سدارات االأولية

يحق ملدير ال�سندوق يف حال توقع اأزمات اقت�سادية اأو جيو�سيا�سية من املمكن اأن توؤدي اإىل االنخفا�ص   *
احلاد يف القيم ال�سوقية ملكونات املوؤ�رش العام، اأن يخف�ص احلد االأدنى لل�ستثمار يف االأ�سهم ال�سعودية 

اإىل ال�سفر حتى حت�سن الظروف املنا�سبة لل�ستثمار.
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ث( اأ�صواق االأوراق املالية التي �صيتم التعامل فيها

�سيقوم ال�سندوق باال�ستثمار يف ال�سوق الرئي�سة للأ�سهم ال�سعودية.

ج( االأدوات والتقنيات امل�صتخدمة الإدارة حمفظة ال�صندوق اال�صتثمارية

االأ�سهم  يف  اال�ستثمار  هو  ال�سندوق  يف  االأ�سا�سية  اال�ستثمار  ا�سرتاتيجية  اإن   •
املحلية املدرجة �سمن املوؤ�رش العام لل�سوق الرئي�سة )تا�سي(، وميكن اال�ستثمار يف 

اأدوات اأخرى لتنويع ا�ستثمارات املحفظة اال�ستثمارية لل�سندوق لتقليل املخاطر.

�سيتم اختيار اال�ستثمار يف االأ�سهم بناًء على التحليل الت�ساعدي، واملتمثل يف  	•
النمو  اإىل حتليل  اإ�سافة  واملتوقعة  واالأرباح احلالية  الت�سغيلي  ال�رشكة  اأداء  حتليل 

املتوقع للقطاع واملوؤ�رشات االقت�سادية التي قد توؤثر على اأداء االأ�سهم.

الريت( يف  )�سناديق  املتداولة  العقارية  ال�سناديق  اال�ستثمار يف  ل�سندوق  ميكن  	•
العقارات  نوعية  االطلع على  بعد  وذلك  ال�سعودية،  للأ�سهم  الرئي�سية  ال�سوق 

املتوقعة منها  والعوائد  للعقارات  التقييم  تقارير  ال�سندوق وعلى  التي ميتلكها 

و�سيا�سة توزيع االأرباح.

اال�سرتاتيجية  ذات  املحلية  االأ�سهم  �سناديق  يف  اال�ستثمار  لل�سندوق  ميكن  	•
اال�ستثمارية امل�سابه و�سناديق االإ�سدارات االأولية املرخ�سة من هيئة ال�سوق املالية 

وذلك بعد حتليل العوائد وموؤ�رشات املخاطر لل�سندوق امل�ستهدف.

ميكن ملدير ال�سندوق االحتفاظ وبحد اأعلى 50% من االأ�سول ب�سورة نقد اأو اأدوات ا�ستثمارية   •
منخف�سة املخاطر كوديعة ق�سرية االأجل لدى بنك اأو اأكرث من البنوك ال�سعودية بعد 

االطلع على الت�سنيف االئتماين للبنك اأو ملدير ال�سندوق ومقارنة العوائد بني �سناديق 

اأ�سواق النقد وموؤ�رش معدل االقرتا�ص بني البنوك ال�سعودية ) �سايبور(. 

ح(  اأنواع االأوراق املالية التي ال ميكن اإدراجها �صمن ا�صتثمارات ال�صندوق

اأي اأوراق مالية ال تتوافق مع الفقرة )2/ب( اأعله.

خ(  اأي قيد اآخر على نوع )اأو اأنواع( االأوراق املالية التي ميكن لل�صندوق اال�صتثمار فيها:

 لن ي�ستثمر ال�سندوق يف اأية اأوراق مالية ال تتوافق مع ال�سوابط ال�رشعية املعتمدة 

من الهيئة ال�رشعية التابعة لل�سندوق كما يلتزم ال�سندوق بقيود اال�ستثمار الواردة يف 

الئحة �سناديق اال�ستثمار ال�سادرة من هيئة �سوق املالية.
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د( احلد الذي ميكن فيه ا�صتثمار اأ�صول ال�صندوق يف وحدات �صندوق اأو �صناديق ا�صتثمار يديرها 

ذلك املدير اأو مديرو �صناديق اآخرون

يجوز لل�سندوق اأن ي�ستثمر يف �سناديق االأ�سهم املحلية ذات اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية 

الهيئة  من  املرخ�سة  النقد  اأ�سواق  و�سناديق  االأولية  االإ�سدارات  و�سناديق  امل�سابهة 

الوحدات  اأال تتجاوز قيمة  اأ�سوله على  اأق�سى 50% من  وبحد  عاماً  واملطروحة طرحاً 

ما  اأو  ال�سندوق  اأ�سول  قيمة  ن�سبته 25% من �سايف  ما  واحد  اململوكة يف �سندوق 

ن�سبته 20% من �سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق الذي مت متلك وحداته.

ذ(  �صلحيات ال�صندوق يف االقرتا�ص:

ال يــقـوم ال�سـندوق باالقـتـرا�ص لتعـزيز ا�ستثماراته، و�سيـكتفي با�ستثمار اأ�ســوله 

فقـــط.

كما ويحق ملدير ال�سندوق االقرتا�ص من اأحد البنوك ال�سعودية لتغطيه طلبات اال�سرتداد 

لوحدات ال�سندوق، وبحد اأق�سى 10% من �سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق على اأال تزيد 

مدة االقرتا�ص على �سبعة اأيام، ويف حال جتاوز مدة االقرتا�ص ال�سبعة اأيام �سيتم اإ�سعار 

الهيئة بذلك.

ر( احلد االأعلى للتعامل مع اأي طرف نظري:

احلد االأعلى للتعامل مع الطرف النظري هو 25% باملئة من �سايف اأ�سول ال�سندوق، كما 

يلتزم ال�سندوق بقواعد التعامل مع الطرف النظري يف حال وجوده ح�سب التعليمات 

الواردة يف اللوائح التنفيذية ال�سادرة عن هيئة �سوق املالية.

ز( �صيا�صة مدير ال�صندوق الإدارة خماطر ال�صندوق:

يحر�ص مدير ال�سندوق على اإدارة ال�سندوق وفقاً الأف�سل ممار�سات اال�ستثمار التي حتقق 

واحكام  �رشوط  يف  املذكورة  ال�سندوق  ا�سرتاتيجية  مع  واملتما�سية  ال�سندوق  اأهداف 

ال�سندوق ومذكرة املعلومات وامل�ستندات االأخرى ذات العلقة ي�سمل ذلك ما يف و�سعه 

للتاأكد من االآتي:

توافر ال�سيولة الكافية لدى ال�سندوق للوفاء باأي طلب ا�سرتداد متوقع من ال�سندوق.

اأن ا�ستثمارات ال�سندوق تقوم على توزيع املخاطر ب�سكل حذر مع عدم االإخلل باأهداف 

اال�ستثمار و�سيا�سته و�رشوط اأحكام ال�سندوق.

متابعة جمل�ص اإدارة ال�سندوق للمخاطر الت�سغيلية وخماطر االئتمان وخماطر خمالفة 

قيود اال�ستثمار ب�سكل دوري.
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�ص( املوؤ�رش االر�صادي

ال�سادر  ال�رشعية  اللجنة  �سوابط  مع  املتوافق  ال�سعودية  للأ�سهم  اإم كي  بي  موؤ�رش 

من قبل �رشكة اأديل ريتنغ. ويتم احت�ساب قيم املوؤ�رش بطريقة املتو�سط املرجح باالأوزان 

للقيمة ال�سوقية للأ�سهم احلرة ل�رشكات املتوافقة مع �سوابط اللجنة ال�رشعية.

�ص( التعامل مع اأ�صواق امل�صتقات املالية

لن ي�ستثمر ال�سندوق يف م�ستقات االأوراق املالية.

�ص(  اأي اإعفاءات موافق عليها من قبل هيئة �صوق املالية ب�صاأن اأي قيود اأو حدود على اال�صتثمار

ال يوجد.  

4- مدة �سندوق اال�ستثمار   

يعد ال�سندوق من ال�سناديق املفتوحة ولي�ص هناك تاريخ حمّدد لت�سفيته. 

5- قيود حدود اال�ستثمار 

لن ي�ستثمر ال�سندوق يف اأي اأوراق مالية ال تتوافق مع �سوابط اللجنة ال�رشعية املعينة 

لل�سندوق ويلتزم مدير ال�سندوق خلل اإدارته ل�سندوق اال�ستثمار بالقيود واحلدود التي 

تفر�سها الئحة �سناديق اال�ستثمار و�رشوط واأحكام ال�سندوق ومذكرة املعلومات. 

6 - العملة 

عملة ال�سندوق هي الريال ال�سعودي وهي التي �ستقّوم بها ا�ستثماراته ووحداته، وتقبل 

ا�سرتاكات امل�ستثمرين باأي عملة اأخرى من العملت على اأ�سا�ص �سعر ال�رشف ال�سائد 

يف االأ�سواق يف ذلك التاريخ، ويتحمل الراغبون يف حتويل ا�ستحقاقاتهم بعملة غري عملة 

التحويل. ويف حال  تاريخ  عند  العملت  لتلك  ال�رشف  �سعر  تذبذب  ال�سندوق خماطر 

اال�سرتداد اأو الت�سفية �سيتم حتويل قيمة الوحدات بالريال ال�سعودي فقط.

7 - مقابل اخلدمات والعموالت واالتعاب 

اإىل  اأ�سافه  اأدناه  املـذكورة  واالأتعاب  ال�سـنـدوق مقابل اخلدمات والعموالت  يتـحـمل 

وهي كالتايل: مالكي الوحدات”  القيمة امل�سافة ويتحملها تبعاً لذلك امل�سرتكون “ 

ر�سـوم اإدارة ال�سندوق: 1.90 % �سنوياً من �سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق حتت�سب يف    ]1[
كل يوم تقـوميي، ويتم دفع الر�سوم امل�ستحقة ملدير ال�سندوق �سهرياً.
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]2[  ر�سـوم احلـفـظ: 0.10% �سنوياً من �سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق حتت�سب يف كل 
يوم تقـوميي ويتم دفع الر�سوم امل�ستحقة الأمني احلفظ �سهرياً على اأال تقل عن 

مبلغ 1،000 ريال �سهرياً.

مكافاأة اأع�ساء مـجل�ص االإدارة: �سيتم دفع مبلغ 3،000 ريال �سعودي لكل ع�سو    ]3[
م�ستقل من اأع�ساء جمل�ص االإدارة عن كل اجتماع، وبحد اأق�سى مبلغ 12،000 ريال 

�سعودي �سنوياً الأع�ساء املجل�ص امل�ستقلني فقط.

مكافاأة اأع�ساء اللجنة ال�رشعية : ت�ستحق اللجنة ال�رشعية لل�سندوق مبلغ 7،000 دوالر    ]4[
اأمريكي )ما يعادل 26،250 رياالً( �سنوياً، حتت�سب يومياً وتدفع يف بداية ال�سنة املالية.

]5[ ر�سوم املوؤ�رش االإر�سادي: ي�ستحق مقّدم خدمات املوؤ�رش االإر�سادي لل�سندوق مبلغ 8،000 
دوالر امريكي )ما يعادل 30،000 ريال( �سنوياً اأو 0.05 % من �سايف اأ�سول ال�سندوق 

اأيهما اأعلى، حتت�سب يومياً وتدفع يف بداية ال�سنة املالية.

ر�سوم اال�سرتاك: ي�ستحق مدير ال�سندوق ر�سم ا�سرتاك من قيمة كل ا�سرتاك بحد    ]6[
اأق�سى 2% من مبلغ اال�سرتاك. 

]7[  ر�سوم اال�سرتداد: ال يوجد.

ي�ساف  لل�سندوق  مالية  �سنة  كل  عن  �سعودي  ريال  اأتعاب مراجع احل�سابات: 20،000    ]8[
عليها مبلغ �رشيبة القيمة امل�سافة.

امل�سرتدة يف حالة طلب اال�سرتداد خلل  الوحدات  ر�سوم اال�سرتداد املبكر: 1% من قيمة   ]9[
ثلثني يوماً تقوميياً من تاريخ اال�سرتاك.

وتدفع يف  يومياٍ  �سعودي حتت�سب  ريال   7،500 ]10[  الر�سوم الرقابية: ر�سوم �سنوية تبلغ 
بداية ال�سنة املالية.

ر�سوم ن�رش املعلومات يف ال�سوق املالية ال�سعودية )»تداول«(: ر�سوم �سنوية تبلغ 5،000    ]11[
ريال �سعودي حتت�سب يومياً وتدفع يف بداية ال�سنة املالية.

ر�سوم اأخرى: لن تتجاوز هذه امل�ساريف 0.5% من �سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق، و�سيتم    ]12[
خ�سم امل�ساريف الفعلية فقط. وت�سمل ما يلي:

بخدمات  متعلقة  اأخرى  واي م�رشوفات  ال�سندوق  اأداء  ]12.1[  م�ساريف ن�رش التقارير عن 
االإدارة والت�سغيل.

]12.2[  م�ساريف اجتماع مالكي الوحدات.
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]13[   م�ساريف التعامل: يتحمل ال�سندوق عموالت التداول الناجتة عن عمليات �رشاء وبيع 
االأ�سهم ح�سب العموالت ال�سائدة يف �سوق االأ�سهم و�سيتم االإف�ساح عن اإجمايل 

قيمتها يف التقارير ال�سنوية والن�سف �سنوية.  

ر�سوم نقل ملكية الوحدات: ي�ستحق مدير ال�سندوق 2 % من قيمة الوحدات املراد     ]14[
نقل ملكيتها تدفع مره واحده عند قبول الطلب كر�سوم عن نقل ملكية الوحدات.

التـــو�صيــــحاخلدمات والعموالت واالأتعاب

ر�سوم اإدارة ال�سندوق

1.90 % �سنوياً من �سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق حتت�سب يف كل يوم 

تقـوميي، ويتم دفع الر�سوم امل�ستحقة ملدير ال�سندوق �سهرياً.

ر�سوم احلفظ

0.10% �سنوياً من �سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق حتت�سب يف كل يوم 

تقـوميي ويتم دفع الر�سوم امل�ستحقة الأمني احلفظ �سهرياً على اأال 

تقل عن مبلغ 1،000 ريال �سهرياً.

مكافاأة اأع�ساء 

مـجل�ص االإدارة

�سيتم دفع مبلغ 3،000 ريال �سعودي لكل ع�سو م�ستقل من اأع�ساء 

جمل�ص االإدارة عن كل اجتماع، وبحد اق�سى مبلغ 12،000 ريال 

�سعودي �سنوياً الأع�ساء املجل�ص امل�ستقلني فقط.

مكافاأة اأع�ساء

 اللجنة ال�رشعية

ت�ستحق اللجنة ال�رشعية لل�سندوق مبلغ 7،000 دوالر اأمريكي )ما 

يعادل 26،250 ريال( �سنوياً، حتت�سب يومياً عن طريق ق�سمة املبلغ 

على 365 وتدفع يف بداية ال�سنة املالية.

ر�سوم املوؤ�رش االإر�سادي

ي�ستحق مقدم خدمات املوؤ�رش االإر�سادي لل�سندوق مبلغ 8،000 دوالر امريكي 

)ما يعادل 30،000 ريال( �سنوياً اأو 0.05 % من �سايف اأ�سول ال�سندوق اأيهما 

اأعلى، حتت�سب يومياً عن طريق ق�سمة املبلغ على 365 يوماً، اأما يف حال جتاوز 

اإىل  احل�ساب  طريقة  �ستغري  ريال  مليون   60 ال�سندوق  اأ�سول  قيمة  �سايف 

])0.05 % /365( *  قيمة اأ�سول ال�سندوق [ وتدفع يف بداية ال�سنة املالية.

الر�سوم الرقابية
ر�سوم �سنوية تبلغ 7،500 ريال �سعودي حتت�سب يومياً عن طريق 

ق�سمة املبلغ على 365 يوماً وتدفع يف بداية ال�سنة املالية.

كيفية احت�صاب مقابل اخلدمات والعموالت واالأتعاب ووقت دفعها من قبل �صندوق اال�صتثمار



20

�رشوط واأحكام ال�صندوق

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�صهم ال�صعودية املتوافق مع ال�صوابط ال�رشعية

ر�سوم ن�رش املعلومات يف ال�سوق 

املالية ال�سعودية )تداول(

طريق  عن  يومياً  حتت�سب  �سعودي  ريال   5،000 تبلغ  �سنوية  ر�سوم 

ق�سمة املبلغ على 365 يوماً وتدفع يف بداية ال�سنة املالية.

اأتعاب مراجع احل�سابات

20،000 ريال �سعودي عن كل �سنة مالية لل�سندوق حتت�سب يومياً 

عن طريق ق�سمة املبلغ على 365 يوماً وتدفع على دفعتني بعد 

االنتهاء من اإعداد القوائم املالية الن�سف �سنوية وال�سنوية.

م�ساريف التعامل

املايل يف  االإف�ساح  االإف�ساح عن تلك امل�ساريف يف ملخ�ص  �سيتم 

نهاية ال�سنة.

ر�سوم اأخرى

�سيتم االإف�ساح عن تلك امل�ساريف يف ملخ�ص االإف�ساح املايل يف 

نهاية ال�سنة.

ونقل  واال�صرتداد  اال�صرتاك  بر�صوم  يتعلق  فيما  فر�صها  يجوز  التي  ال�صفقات  تفا�صيل مقابل 

امللكية التي يدفعها مالكو الوحدات

التـــو�صيــــحالر�صوم

اال�سرتاك

2% من مبلغ اال�ستثمار، حت�سب مره واحده عند كل عملية 

ا�سرتاك اأو ا�سرتاك ا�سايف وال تعترب من �سمن قيمة اال�ستثمار 

يف ال�سندوق

ال توجد ر�سوماال�سرتداد

اال�سرتداد املبكر

1% من قيمة الوحدات امل�سرتدة يف حالة طلب اال�سرتداد خلل 

ثلثني يوماً تقوميياً من تاريخ اال�سرتاك

نقل امللكية

ي�ستحق مدير ال�سندوق 2 % من قيمة الوحدات املراد نقل 

ملكيتها تدفع مره واحده عند قبول الطلب كر�سوم عن نقل 

ملكية الوحدات.
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بيان اأي عموالت خا�صة يربمها مدير ال�صندوق

ال توجد اأي عموالت خا�سة.

مثال تو�صيحي لعملية اال�صتثمار يف ال�صندوق

ر�صوم وم�صاريف البند

ال�صندوق بالريال 

ال�صعودي 

ر�صوم وم�صاريف 

امل�صتثمر بالريال 

ال�صعودي

ملحظات

قيمة الوحدة عند 

الطرح االأويل
1010

قيمة ال�سندوق

 عند البدء
مت افرتا�ص عدم وجود اأي 100،000،000100،000

عمليات ا�سرتاك اإ�سافية اأو 

اأي عمليات ا�سرتداد.
10،000،00010،000عدد وحدات ال�سندوق

ر�سوم اال�سرتاك )%2( 

يتم احت�سابها من قيمة 

ال حتت�سب  اال�سرتاك – 

�سمن  املبلغ امل�ستثمر

2،000،0002،000

يتم احت�ساب 2% من املبلغ 

امل�ستثمر كر�سوم ا�سرتاك يتم 

�سدادها ملدير ال�سندوق.

200،000200م�ساريف التعامل

مت تقدير مبلغ افرتا�سي 

للتو�سيح على اأن يتم

 ذكر امل�ساريف الفعلية

 يف التقارير ال�سنوية 

والن�سف �سنوية

م�ساريف ن�رش التقارير 

املالية وتكاليف اخلدمات 

االإدارية والت�سغيلية 

االخرى **

50،00050

لن تزيد تلك امل�ساريف 

جمتمعة عن %0.50 

من �سايف قيمة اأ�سول 

ال�سندوق.  يف هذا املثال مت 

االفرتا�ص باأنها ت�ساوي %0.50.

7،5007.5الر�سوم الرقابية 

ر�سوم ن�رش املعلومات يف 

ال�سوق املالية ال�سعودية 

)»تداول«(:

5،0005

20،00020اأتعاب مراجع احل�سابات
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مكافاأة اأع�ساء جمل�ص االإدارة 

)مبلغ 3،000 ريال عن كل 

اجتماع لكل ع�سو م�ستقل(

12،00012

30،00030ر�سوم املوؤ�رش االإر�سادي

26،25026.25اأتعاب اللجنة ال�رشعية

ر�سوم اإدارة ال�سندوق )%1.90( 

�سنوياً يتم احت�سابها ب�سكل 

يومي

1٫900،0001900

ر�سوم احلفظ )0.10%( �سنوياً 

يتم احت�سابها ب�سكل يومي
100.000100

2،350،7502،351اإجمايل امل�ساريف ال�سنوية

109،649،250٫00�سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق

بعد انتهاء مدة اال�ستثمار )مت 

افرتا�ص باأن مدة اال�ستثمار 12 

�سهراً( وان املحفظة اال�ستثمارية 

لل�سندوق حققت عائدا بلغ 12 %. 

�سايف قيمة الوحدة

10.964925

�سايف العائد على املبلغ 

امل�ستثمر

%9.65

** امل�رشوفات الفعلية فقط، ولن تزيد تلك امل�رشوفات عن 0.5% �سنوياً من �سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق.
بيان اأي عموالت خا�سة يربمها مدير ال�سندوق

ال توجد اأي عموالت خا�سة
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8-  التقومي والت�سعري  

اأ( كيفية تقومي كل اأ�صل ميلكه ال�صندوق

االأويل،  الطرح  عند  �سعودية  رياالت   10 مببلغ  للوحدة  االأ�سمية  القيمة  مت حتديد  لقد 

االإثنني  )يومي  ال�سندوق يف كل يوم تقومي  اأ�سـول  تـقـومي �سايف قيمة  اأن يتم  على 

اإجمايل  قيمة  احت�ساب  اأ�سا�ص  على  ال�سعودية  االأ�سهم  �سوق  اإقفال  عند  واالأربعاء( 

بها  امل�ستثمر  املالية  للأوراق  االإقفال  ب�سعر  ال�سوقية  القيمة  وهي  ال�سندوق  اأ�سول 

للودائع  القيمة اال�سمية  اإىل  للتداول، وت�ساف  والقابلة  ال�سعودية  االأ�سهم  يف �سوق 

الفوائد واالأرباح املرتاكمة،  باالإ�سافة اإىل القيمة العادلة الأي ا�ستثمار اآخر والتي يحددها 

مدير ال�سندوق بناًء على الطرق والقواعد التي يوافق عليها اأمني احلفظ وبعد التحقق 

وامل�ساريف  امل�ستحقات  قيمة  اإجمايل  ناق�ساً  لل�سندوق،  القانوين  املحا�سب  قبل  من 

اأ�سول  قيمة  �سايف  بقـ�سمة  الوحدة  قيمة  ح�ساب  ويتم  ال�سندوق،  على  املرتاكمة 

ال�سندوق على اإجمايل عـدد الوحدات القائمة يف ذلك اليوم، و�سيتم تقومي االأ�سهم 

التي متت امل�ساركة يف طروحاتها االأولية وحقوق االأولية يف الفرتة ما بني االكتتاب وتداول 

الورقة املالية بناء على �سعر االكتتاب اأو �سعر احلق املكتتب به، ويف حالة اال�ستثمار يف 

�سناديق اال�ستثمار ذات الطرح العام واملرخ�سة من هيئة ال�سوق املالية، ف�سيتم تقوميها 

اأيام التقومي بالن�سبة لل�سندوق  اآخر قيمة معلنه للوحدة ويف حال اختلف  من خلل 

امل�ستثمر به، �سيتم اعتماد اآخر �سعر معلن عنه. كما ويلتزم مدير ال�سندوق باأحكام 

امللحق ال�ساد�ص من الئحة �سناديق اال�ستثمار اخلا�سة بطرق تقومي ال�سناديق العامة.

ب( عدد نقاط التقييم، وتكرارها

يتم تـقـومي �سايف قيمة اأ�سـول ال�سندوق يف كل يوم تقومي )يومي االإثنني واالأربعاء(

ج( االإجراءات التي �صتتخذ يف حالة اخلطاأ يف التقومي اأو اخلطاأ يف الت�صعري

يف حال تقومي اأ�سل من اأ�سول ال�سندوق العام ب�سكل خاطئ اأو ح�ساب �سعر وحدة 

ب�سكل خاطئ، ف�سيتم توثيق ذلك اخلطاأ واتخاذ االإجراءات الت�سحيحية اللزمة مبا يف 

ذلك تعوي�ص جميع مالكي الوحدات املت�رشرين احلاليني وال�سابقني دون تاأخري. و�سيقوم 

مدير ال�سندوق باإبلغ الهيئة فور وقوع اأي خطاأ يف التقومي مبا يوؤثر على ما ن�سبته %0.5 

من �سعر الوحدة، و�سيتم االإف�ساح عن ذلك يف املوقع االإلكرتوين ملدير ال�سندوق، ويف 

املوقع االإلكرتوين لل�سوق املالية )تداول(. كما �سيقدم مدير ال�سندوق ملخ�ساً بجميع 

الئحة  من   72 للمادة  وفقاً  للهيئة  املر�سلة  التقارير  �سمن  والت�سعري  التقومي  اأخطاء 

�سناديق اال�ستثمار ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية. 
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د( بيان تفا�صيل طريقة احت�صاب �صعر الوحدة الأغرا�ص تنفيذ طلبات اال�صرتاك واال�صرتداد

يحت�سب �سعر الوحدة بق�سمة �سايف اأ�سول ال�سندوق )بعد خ�سم امل�ساريف والر�سوم 

الثابتة ثم املتغرية امل�ستحقة على ال�سندوق( على عدد الوحدات امل�سدرة.

هـ ( مكان ووقت ن�رش �صعر الوحدة، وتكرارها

�سيقوم مدير ال�سندوق باالإعلن عن �سعر الوحدة قبل ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم 

العمل التايل ليوم التقومي )يومي الثلثاء واخلمي�ص( عرب املوقع االإلكرتوين ملدير ال�سندوق 

وموقع ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(.

9 �لتعامالت 

فرتة الطرح االأويل لوحدات ال�سندوق:

فرتة الطرح االأويل لل�سندوق هي الفرتة التي تكون فيها وحدات ال�سندوق مطروحة 

لل�سرتاك بال�سعر االأويل )القيمة االأ�سمية( للوحدة وهي ع�رشة رياالت �سعودية من قبل 

امل�ستثمرين، تبداأ من 7 / 4 / 2019 م وتنتهي يف 16 / 5 / 2019م.

 م�سوؤوليات مدير ال�سندوق يف �ساأن طلبات اال�سرتاك واال�سرتداد

يعد مدير ال�سندوق م�سوؤوالً عن تقومي اأ�سول ال�سندوق تقومياَ كاملً وعادالً. ويح�سب 

مدير ال�سندوق �سعر الوحدة لكل من اال�سرتاك واال�سرتداد يف اأي يوم تعامل بناًء على 

�سايف قيمة اأ�سول كل وحدة من وحدات ال�سندوق العام عند نقطة التقومي يف يوم 

التعامل ذي العلقة )يومي االإثنني واالأربعاء(.

يجب على مدير ال�سندوق معاملة طلبات اال�سرتاك واال�سرتداد بال�سعر الذي يحت�سب 

عند نقطة التقومي التالية للموعد النهائي لتقدمي طلبات اال�سرتاك واال�سرتداد.

اأو اال�سرتداد بحيث ال تتعار�ص مع  يجب على مدير ال�سندوق تنفيذ طلبات اال�سرتاك 

اأي اأحكام تت�سمنها �رشوط واأحكام ال�سندوق اأو مذكرة املعلومات اأو الئحة �سناديق 

اال�ستثمار ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية.

يجب على مدير ال�سندوق اأن يدفع ملالك الوحدات عوائد اال�سرتداد قبل موعد اإقفال 

العمل يف اليوم اخلام�ص التايل لنقطة التقومي التي حدد عندها �سعر اال�سرتداد كحد 

اأق�سى.
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يجب على مدير ال�سندوق تعليق اال�سرتاك اأو ا�سرتداد الوحدات اإذا طلبت الهيئة ذلك

يحر�ص مدير ال�سندوق على بذل جميع اجلهود اللزمة للحتفاظ ب�سيولة كافية لتنفيذ 

طلبات اال�سرتداد.

اأيام التعامل: 

يتم ا�ستلم طلبات اال�سرتاك يف ال�سندوق اأو اال�سرتداد من ال�سندوق خلل اأي يوم عمل 

باأن اأيام التعامل التي يتم فيها تنفيذ هذه الطلبات هي يوما االإثنني واالأربعاء  علماً 

من كل اأ�سبوع. ويجب تقدمي جميع طلبات اال�سرتاك واال�سرتداد قبل ال�ساعة 1 ظهراً 

من يوم التعامل الذي تتم فيه نقطة التقومي )االإثنني واالأربعاء( ليتم تنفيذها ح�سب 

�سعر التقومي يف ذلك اليوم. وتعامل الطلبات التي ت�سلم بعد الواحدة ظهراً على اأنها 

ا�ستلمت يف يوم العمل التايل.        

اإجراءات اال�سرتاك:  

يقوم امل�ستثمرون الذين يرغبون يف اال�سرتاك يف ال�سندوق بتعبئة منوذج طلب اال�سرتاك 

واإرفاق بيانات اإثبات الهوية اللزمة وت�سليمها اإىل مقر �رشكة بيت املال اخلليجي. اإذا مت 

قبول طلب اال�سرتاك، �سيتم اإ�سعار امل�ستثمر بقبول الطلب، ويعد امل�ستثمر م�ساركاً 

يف ال�سندوق اعتباراً من بدء يوم التعامل التايل لنقطة التقومي الذي يتم فيه تنفيذ 

طلب اال�سرتاك.

اإذا كان من  ال�سندوق  امل�ستثمرين يف  ال�سندوق بحق رف�ص م�ساركة  ويحتفظ مدير 

�ساأن تلك امل�ساركة اأن توؤدي اإىل خمالفة اللئحة ويتم اإرجاع قيمة اال�سرتاك والر�سوم 

اإىل ح�ساب العميل خلل 3 اأيام عمل من تاريخ تقدمي قيمة اال�سرتاك.

اإجراءات اال�سرتداد:  

ميكن ملالكي الوحدات اأن يطلبوا ا�سرتداد جزء من اأو جميع وحداتهم من خلل تعبئة 

منوذج طلب اال�سرتداد وتوقيعه وتقدميه ملدير ال�سندوق، ميكن ملالكي الوحدات احل�سول 

االإلكرتوين  املوقع  اأو من خلل  على مناذج طلب اال�سرتداد من مدير ال�سندوق مبا�رشة 

ملالكي  اال�سرتداد  مبالغ  توفري  �سيتم   .)www.bmk.com.sa( ال�سندوق  مبدير  اخلا�ص 

الوحدات قبل اإقفال العمل يف اليوم اخلام�ص التايل لنقطة التقومي التي مت فيها حتديد 

�سعر اال�سرتداد. 



26

�رشوط واأحكام ال�صندوق

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�صهم ال�صعودية املتوافق مع ال�صوابط ال�رشعية

نقل ملكية الوحدات اإىل م�ستثمرين اآخرين:

يحق ملالك الوحدات طلب نقل ملكية وحداته يف ال�سندوق كلياً اأو جزئياً مل�ستثمر اآخر، 

وذلك عن طريق تعبئة النموذج وتقدمي طلب خطي ملدير ال�سندوق يت�سمن موافقته 

اللزمة  املعلومات  اإىل  باالإ�سافة  نقلها  املراد  الوحدات  عدد  مبيناً  الوحدات  نقل  على 

اخلا�سة به وباملنقول اإليه. 

ويجب على امل�ستثمر املنقول اإليه وحدات ال�سندوق تعبئة منوذج اال�سرتاك وامل�ستندات ذات 

العلقة، ودفع ر�سوم اال�سرتاك كمبلغ مايل اأو كخ�سم من قيمة الوحدات املنقولة اإليه.

احلد االأدنى لقيمة الوحدات امل�سرتك بها اأو امل�سرتدة اأو املراد نقل ملكيتها:  

احلد االأدنى لقيمة الوحدات امل�سرتك بها اأو امل�سرتدة اأو املراد نقل ملكيتها هو 2،000 

ريال �سعودي.

احلد االأدنى للر�سيد املتبقي:

اأي ا�سرتداد  اإن احلد االأدنى للر�سيد املتبقي هو 2،000 ريال �سعودي واإذا كان من �ساأن 

اأن يقلل ر�سيد امل�ستثمر يف ال�سندوق اإىل ما دون 2،000 ريال �سعودي، �سيقوم مدير 

ال�سندوق بتبليغ امل�ستثمر باأن يقوم باإعادة تقدمي منوذج اال�سرتداد قبل اآخر وقت ال�ستلم 

طلبات اال�سرتداد وحتديد مبلغ اال�سرتداد املطلوب وفقاً ملا يلي:

اأ(  يحتفظ امل�ستثمر بر�سيد ال يقل عن 2،000 ريال �سعودي.

ب(  ا�سرتداد ر�سيد اال�ستثمار بالكامل.

�سجل مالكي الوحدات:

يلتزم مدير ال�سندوق باإعداد �سجل حمدث ملالكي الوحدات، وحفظه يف اململكة العربية 

ال�سعودية ويقّدم مدير ال�سندوق ملخ�ساً ل�سجل مالكي الوحدات اإىل مالك الوحدات 

يف حال طلبها وبدون اأي مقابل مايل، ويظهر �سجل مالك الوحدات املعلومات اخلا�سة 

با�ستثمارات مالك الوحدات املعني فقط.

تاأجيل عملية اال�سرتداد: 

يجـوز ملدير ال�سندوق تاأجيل تنفيذ تلبية اأي طلب ا�سرتداد من ال�سندوق يف احلــاالت االآتية:

اإذا بلغ اإجمايل ن�سبة جميع طلبات اال�سرتداد ملالكي الوحدات واملطلوب تلبيتها  ]اأ[:  
يف نهاية اأي يوم تعامل )10%( اأو اأكرث من �سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق. ويف هذه 
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احلالة يجوز ملدير ال�سندوق اأن يقوم بتنفيذ الطلبات على اأ�سا�ص ن�سبة وتنا�سب 

بحيث ال يتجاوز اإجمايل اال�سرتدادات حد الـ %10.

]ب[:  اإذا مت تعليق التعامل والتداول يف �سوق االأ�سهم ال�سعودية بحيث يتـع�رش ا�سرتداد 
اأو تقـومي وحـدات ال�سندوق.

و�سوف يـتم التعـامل مع طلبات اال�سرتداد املـوؤجلة قبل طلبات اال�سرتداد اللحقة يف 

يوم التقومي التايل بحيث يكون االأولوية بالتنفيذ للطلبات املقدمة اأوالً.

احلاالت التي يوؤجل معها التعامل يف الوحدات اأو يعلق واالإجراءات املتبعة يف تلك احلاالت:

يجب على مدير ال�سندوق تعليق اال�سرتاك اأو ا�سرتداد الوحدات اإذا طلبت الهيئة ذلك.

ال يجوز ملدير ال�سندوق تعليق اال�سرتاك اأو ا�سرتداد وحدات ال�سندوق اإال يف احلاالت االأتية:

• اإذا راأى مدير ال�سندوق ب�سكل معقول اأن التعليق يحقق م�سالح مالكي الوحدات.	

• اإذا علق التعامل يف ال�سوق الرئي�سة التي يتم فيها التعامل يف االأوراق املالية اأو االأ�سول 	

االأخرى التي ميلكها ال�سندوق، اإما ب�سكل عام واإما بالن�سبة اإىل اأ�سول ال�سندوق التي 

يرى مدير ال�سندوق ب�سكل معقول اأنها جوهرية ل�سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق.

يجب على مدير ال�سندوق اتخاذ االإجراءات التالية يف حالة اأي تعليق يفر�سه مدير ال�سندوق

• التاأكد من عدم ا�ستمرار اأي تعليق اإال للمدة ال�رشورية واملربرة مع مراعاة م�سالح 	

مالكي الوحدات.

• واأمني 	 ال�سندوق  اإدارة  مع جمل�ص  والت�ساور  منتظمة  ب�سورة  التعليق  مراجعة 

احلفظ حول ذلك ب�سورة منتظمة.

• التعليق، 	 اأ�سباب  تو�سيح  مع  تعليق  باأي  فوراً  الوحدات  ومالكي  الهيئة  اإ�سعار 

يف  ذلك  عن  واالإف�ساح  التعليق  انتهاء  فور  الوحدات  ومالكي  الهيئة  واإ�سعار 

املوقع االإلكرتوين ملدير ال�سندوق واملوقع االإلكرتوين لل�سوق.

للهيئة �سلحية رفع التعليق اإذا راأت اأن ذلك يحقق م�سالح مالكي الوحدات

بيان االإجراءات التي يجري مبقت�ساها اختيار طلبات اال�سرتداد التي توؤجل

�سيـتم التعـامل مع طلبات اال�سرتداد املـوؤجلة قبل طلبات اال�سرتداد اللحقة يف يوم 

التقومي التايل بحيث يكون االأولوية بالتنفيذ للطلبات املقدمة اأوالً.
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احلد االأدنى للمبلغ الذي ينوي مدير ال�سندوق جمعه:

احلـد االأدنى الذي ميكن معه لل�سندوق البدء يف العـمل هو 10،000،000 ريال �سعـودي 

ومن املمكن ا�ستثمار االموال امل�ستلمة خلل فرتة الطرح االأويل يف الودائع امل�رشفية مع 

طرف تنظمه موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اأو هيئة تنظيمية مماثلة خارج اململكة 

الت�سنيف  على  بناء  البنوك  تلك  اختيار  و�سيتم  االأدنى.  احلد  اإىل  الو�سول  يتم  حتى 

االئتماين بحد اأدنى فئة )A( وال�سادر عن وكالة موديز للت�سنيف االئتماين.

مدى تاأثري عدم الو�سول اإىل ذلك احلد االأدنى يف ال�سندوق

 اإذا مل يتم جمع احلد االأدنى لل�سندوق فاإن مدير ال�سندوق �سيعيد مبالغ اال�سرتاكات 

اإىل امل�سرتكني دون اأي ح�سم ويلغي طرح وحدات ال�سندوق ويجوز ملدير ال�سندوق متديد 

فرتة الطرح االأويل ملدة اإ�سافية ال تتجاوز 21 يوم عمل حتى يتم حتقيق مبلغ احلد االأدنى 

اإخطار  و�سيتم  املالية.  ال�سوق  اأخذ موافقة هيئة  بعد  وذلك  ال�سندوق،  ت�سغيل  لبدء 

مالكي الوحدات الذين ا�سرتكوا قبل التمديد عن طريق العناوين امل�سجلة لدى مدير 

ال�سندوق بتاريخ انتهاء فرتة اال�سرتاك.

 ويف حال مل يتم جمع احلد االأدنى لل�سندوق بعد التمديد، فاإن مدير ال�سندوق �سيعيد 

مبالغ اال�سرتاكات اإىل امل�سرتكني دون اأي ح�سم ويلغي طرح وحدات ال�سندوق.

االإجراءات الت�سحيحية املطلوبة ل�سمان تغطية احلد االأدنى ل�سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق 

البالغ 10 ماليني ريال �سعودي اأو ما يعادله كحد اأدنى:

اإذا انخف�ص �سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق عن احلد االأدنى 10،000،000 ريال �سعودي بعد 

ت�سغيله، �سيقوم مدير ال�سندوق باإ�سعار الهيئة فوراً واتخاذ االإجراءات الت�سحيحية اللزمة 

ملحاولة جمع املبلغ املتبقي ال�ستيفاء احلد االأدنى خلل �ستة اأ�سهر من تاريخ االإ�سعار، وذلك 

عرب ت�سويق ال�سندوق لقاعدة العملء املحتملني يف �رشكة بيت املال اخلليجي.

ا�ستثمار مدير ال�سندوق يف ال�سندوق

يحق ملدير ال�سندوق وفقاً لتقديره اخلا�ص، امل�ساركة يف ال�سندوق كم�ستثمر، ويحتفظ 

مدير ال�سندوق بحقه يف زيادة اأو تخفي�ص م�ساركته كلياً اأو جزئياً متى راأي ذلك منا�سباً. 

و�سيقوم مدير ال�سندوق باالإف�ساح يف نهاية كل �سنة عن اأي ا�ستثمار له يف ال�سندوق 

يف ملخ�ص االإف�ساح املايل.
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 10- �سيا�سة توزيع

يهدف ال�سندوق اإىل تنمية راأ�ص املال، ولن يقوم ال�سندوق بتوزيع اأي اأرباح على امل�ستثمرين 

حيث �سيتم اإعادة ا�ستثمار االأرباح املحققة يف ال�سندوق.

11- تقدمي التقارير اإىل مالكي الوحدات  

 و�صف التقارير الدورية والقوائم املالية لل�صندوق، وطريقة تقدميها للم�صرتكني:

يقوم مـدير ال�سندوق باإعـداد التقارير املالية والتي ت�سمل على القوائم املالية الن�سف 

�سنوية غري مدققة والقوائم املالية ال�سنوية املدققة لل�سندوق وفقاً ملعايري املحا�سبة 

القانونيني ومتطلبات امللحق اخلام�ص من  ال�سعودية للمحا�سبني  الهيئة  ال�سادرة عن 

الئحة �سناديق اال�ستثمار.

�سبعني  خلل  للم�ستثمرين  وتوفريها  املدققة  املالية  القوائم  اإعـداد  من  االنتهاء  يتم 

)70( يوماً من نهاية ال�سنة املالية، اأما القوائم املالية ن�سف ال�سنوية فيتم االنتهاء من 

اإعـدادها خلل خم�سة وثلثني )35( يوماً من نهاية الفرتة.

وال�سنوية  �سنوية  الن�سف  التقارير  املالية �سمن  التقارير  بن�رش  ال�سندوق  مدير  يقوم 

لل�سندوق على املوقع االإلكرتوين ملدير ال�سندوق وموقع ال�سوق املالية ال�سعودية » تداول«.

كما �سيتم موافاة جميع امل�ستثمرين بن�سخة من هذه التقارير يف حال طلبها عرب الربيد االإلكرتوين 

اأو كن�سخة مطبوعة يف املقر الرئي�سي لل�رشكة وذلك بدون اأي مقابل مادي يف حال طلبها. 

 12 - �سجل مالكي الوحدات

�سيقوم مدير ال�سندوق باإعداد �سجل مالكي الوحدات وفقاً ملتطلبات الئحة �سناديق 

اال�ستثمار، على اأن يتم حفظه يف اململكة العربية ال�سعودية.

13- اجتماع مالكي الوحدات

• على مدير ال�سندوق الدعوة للجتماع من مالكي الوحدات بعد ا�ستلم طلب كتابي 	

خلل )10( اأيام من ِقبل:

o .اأمني احلفظ

o  %25 من مالك اأو اأكرث من مالكي وحدات الذين ميلكون جمتمعني اأو منفردين

على االأقل من قيمة وحدات ال�سندوق.
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واملوقع  ال�سندوق  ملدير  االإلكرتوين  املوقع  الوحدات يف  مالكي  االإعلن الجتماع  �سيتم 

االإلكرتوين لل�سوق، وباإر�سال اإ�سعار كتابي اإىل جميع مالكي الوحدات واأمني احلفظ

 1(  قبل ع�رشة اأيام على االأقل من االجتماع.

ومبدة ال تزيد على 21 يوماً قبل االجتماع. ويجب اأن يحدد االإعلن واالإ�سعار تاريخ   )2 

االجتماع ومكانه ووقته والقرارات املقرتحة.

اأن يوكل عنه �سخ�ص  لكل مالك وحدة احلق يف ح�سور اجتماع مالكي الوحدات وله 

واحد  ب�سوت  االإدالء  وحدات  مالكي  لكل  االجتماع، كما ميكن  لتمثيله يف  وذلك  اآخر 

ملدير  يحق  كما  االجتماع.  وقت  ميتلكها  وحدة  كل  عن  الوحدات  مالكي  اجتماع  يف 

على  والت�سويت  مداولتها  يف  واال�سرتاك  الوحدات  ملالكي  اجتماعات  عقد  ال�سندوق 

قراراتها بوا�سطة و�سائل التقنية احلديثة وفقاً لل�سوابط التي تقرها الهيئة.

14- حقوق مالكي الوحدات 

يحق ملالكي الوحدات يف ال�سندوق طلب عقد اجتماع ملالكي الوحدات، وتعيني وكيل 

متثيل يف اجتماع مالكي الوحدات والت�سويت يف اجتماع مالكي الوحدات. كما ويحق 

لهم عزل مدير ال�سندوق واملوافقة على التغيريات االأ�سا�سية املقرتحة من قبل مدير 

ال�سندوق وا�سرتداد وحداتهم قبل �رشيان اأي تغيري اأ�سا�سي دون فر�ص اأي ر�سوم. واأي�ساً 

بالعمليات  اإ�سعار  على  واحل�سول  الوحدات  ملالكي  املقدمة  التقارير  على  احل�سول 

والتغيريات. كما يحق ملالكي الوحدات االتي:

• احل�سول على ن�سخة حديثة من �رشوط واأحكام ال�سندوق ومذكرة املعلومات باللغة 	

العربية بدون مقابل.

• احل�سول على تقرير يت�سمن �سايف قيمة اأ�سول وحدات ال�سندوق، وعدد الوحدات 	

التي ميتلكها و�سايف قيمتها، و�سجل بجميع ال�سفقات يقدم خلل 15 يوماً من 

كل �سفقة.

• احل�سول على القوائم املالية املراجعة لل�سندوق بدون مقابل عند طلبها.	

• االإ�سعار باأي تغيري يف �رشوط واأحكام ال�سندوق ومذكرة املعلومات واإر�سال ملخ�ص 	

�سناديق  الئحة  يف  املحددة  واملدة  التغيري  لنوع  وفقاً  �رشيانه  قبل  التغيري  بهذا 

اال�ستثمار.
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• االإ�سعار باأي تغري يف جمل�ص اإدارة ال�سندوق.	

• املعلومات 	 ومذكرة  ال�سندوق  واأحكام  �رشوط  من  حمدثة  ن�سخة  على  احل�سول 

�سنوياً تظهر الر�سوم واالأتعاب الفعلية ومعلومات اأداء ال�سندوق عند طلبها.

• االإ�سعار برغبة مدير ال�سندوق باإنهاء �سندوق اال�ستثمار قبل االإنهاء مبدة ال تقل 	

عن 21 يوماً تقوميياً. 

• دفع عوائد اال�سرتداد يف االأوقات املحددة يف �رشوط واأحكام ال�سندوق، اإال يف حالة 	

مت االتفاق مع مالك الوحدة على اأوقات خمتلفة اأو تعذر ذلك نظراً لظروف خارجة 

عن اإرادة مدير ال�سندوق.

• احلق يف الدعوة اإىل عقد اجتماع .	

• احل�سول على االإجراءات اخلا�سة مبعاجلة ال�سكاوى عند طلبها من مدير ال�سندوق	

يجب على مدير ال�سندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خلل )10( اأيام من ت�سلم 

طلب كتابي من مالك اأو اأكرث من مالكي الوحدات الذين ميلكون جمتمعني اأو منفردين 

25 % على االأقل من قيمة وحدات ال�سندوق.

 15 - م�سوؤولية مالكي الوحدات 

فيما عدا خ�سارة مالك الوحدات ال�ستثماره يف ال�سندوق اأو جزء منه، ال يكون مالك 

الوحدات م�سوؤوالً عن ديون والتزامات ال�سندوق.

 16 - خ�سائ�ص الوحدات 

ينق�سم ال�سندوق لوحدات مت�ساوية القيمة واملميزات واحلقوق. ميكن ملدير ال�سندوق 

اإ�سدار عدد الحمدود من الوحدات يف ال�سندوق. وميتلك كل مالك وحدات ح�سة م�ساعة 

يف اأ�سول ال�سندوق بناًء على �سايف قيمة اأ�سوله.

ويف حال ت�سفية ال�سندوق، فاإن جميع الوحدات �ستكون موؤهلة للح�سول على ح�سة 

متنا�سبة من �سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق املتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات.
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  17- التغريات يف �سروط واأحكام ال�سندوق 

اأن ال�رشوط واالأحــكام املبينة يف هذه االتفاقية تعترب �سارية املفعول ما مل يجرِ عليها 

مدير ال�سندوق تعديلً جوهرياً ويخ�سع ذلك لل�رشوط التالية:

)1(: احل�صول على موافقة هيئة ال�صوق املالية ومالكي الوحدات على التغيريات االأ�صا�صية:

• يجب على مدير ال�سندوق احل�سول على موافقة مالكي الوحدات يف ال�سندوق 	

املعني على التغيري االأ�سا�سي املقرتح من خلل قرار �سندوق عادي.

• يجب على مدير ال�سندوق بعد احل�سول على موافقة مالكي الوحدات والهيئة 	

ال�رشعية وفقاً للفقرة ال�سابقة من هذه املادة احل�سول على موافقة الهيئة ال�سوق 

املالية على التغيري االأ�سا�سي املقرتح لل�سندوق العام.

• يق�سد بامل�سطلح التغيري االأ�سا�سي اأيا من احلاالت االتية:	

• التغيري املهم يف اأهداف ال�سندوق العام اأو طبيعته.	

• التغيري الذي يكون له تاأثري يف و�سع املخاطر لل�سندوق العام اأو طبيعته.	

• االن�سحاب الطوعي ملدير ال�سندوق من من�سب مدير ال�سندوق.	

• اأي حاالت اأخرى تقررها الهيئة من حني الأخر وتبلغ بها مدير ال�سندوق 	

• يحق ملالكي الوحدات �سندوق عام مفتوح ا�سرتداد وحداتهم قبل �رشيان اأي تغيري 	

مهم دون فر�ص اأي ر�سوم ا�سرتداد )اإن وجد(.

)2(: اإ�صعار الهيئة ومالكي الوحدات باأي تغيريات مهمة:

يجب على مدير ال�سندوق اإ�سهار الهيئة ومالكي الوحدات يف ال�سندوق املعني كتابياً 

باي تغيريات مهمة مقرتحة الأي �سندوق عام يديره مدير ال�سندوق، ويجب اأال تقل فرتة 

اال�سعار عن 21 يوماً قبل اليوم املحدد من قبل مدير ال�سندوق ل�رشيان هذا التغيري.

الئحة  من   )56( املادة  وفقاً  اأ�سا�سياً  تغيرياً  يعد  ال  تغيري  اأي  املهم”  “بالتغيري  يق�سد 

�سناديق اال�ستثمار ومن �ساأن اأن:

• يوؤدي يف املعتاد اإىل اأن يعيد مالكو الوحدات النظر يف م�ساركتهم يف ال�سندوق العام.	

• يوؤدي اإىل زيادة املدفوعات من اأ�سول ال�سندوق العام اىل مدير ال�سندوق اأو ع�سو 	

من اأع�ساء جمل�ص اإدارة ال�سندوق اأو اأي تابع الأي منهما.
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• العام.	 يقدم نوعاً جديداً من املدفوعات من اأ�سول ال�سندوق  

• يزيد ب�سكل جوهري اأنواع املدفوعات ت�سدد من اأ�سول ال�سندوق او اأي تابع الأي منهما.	

• اأي حاالت اأخرى تقررها الهيئة من حني اىل الآخر وتبلغ بها مدير ال�سندوق.	  

• يحق ملالكي الوحدات �سندوق عام مفتوح ا�سرتداد وحداتهم قبل �رشيان اأي تغيري 	

مهم دون فر�ص اأي ر�سوم ا�سرتداد )اإن وجد(.

)3(: اإ�صعار الهيئة ومالكي الوحدات باأي تغيريات واجبة اال�صعار:

يجب على مدير ال�سندوق اإ�سعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً باأي تغيريات واجبة 

اال�سعار يف ال�سندوق العام الذي يديره قبل )8( اأيام من �رشيان التغيري.

يق�سد بالتغيري »واجب االإ�سعار« اأي تغيري ال يقع �سمن اأحكام املادتني )56( و)57( من 

الئحة �سناديق اال�ستثمار.

االإجراءات التي �صتتبع االإ�صعار عن اأي تغيريات يف ال�رشوط واالأحكام:

• ي�سعر مدير ال�سندوق مالكي الوحدات ويف�سح عن التفا�سيل التغيريات االأ�سا�سية 	

يف املوقع االإلكرتوين ملدير ال�سندوق واملوقع االإلكرتوين لل�سوق وذلك قبل )10( اأيام 

من �رشيان التغيري.

• مدير 	 يعدها  التي  العام  ال�سندوق  تقارير  يف  االأ�سا�سية  التغيريات  تفا�سيل  بيان 

ال�سندوق وفقاً للمادة )71( من الئحة �سناديق اال�ستثمار.

• االإف�ساح عن تفا�سيل التغيريات املهمة يف املوقع االإلكرتوين ملدير ال�سندوق واملوقع 	

االلكرتوين لل�سوق اأو بالطريقة التي حتددها الهيئة وذلك قبل )10( اأيام من �رشيان 

التغيري.

• بيان تفا�سيل التغيريات املهمة يف تقارير ال�سندوق العام التي يعدها مدير ال�سندوق 	

وفقاً للمادة )71( من الئحة �سناديق اال�ستثمار.

• االإف�ساح عن تفا�سيل التغيريات الواجبة االإ�سعار يف املوقع االإلكرتوين ملدير ال�سندوق 	

واملوقع االإلكرتوين لل�سوق وذلك خلل )22( يوماً من �رشيان التغيري.

• يعدها 	 التي  العام  ال�سندوق  تقارير  االإ�سعار يف  الواجبة  التغريات  تفا�سيل  بيان 

مدير ال�سندوق وفقاً للمادة)71( من الئحة �سناديق اال�ستثمار.
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18- اإنهاء �سندوق اال�ستثمار: 

اإذا رغب مدير ال�سندوق يف اإنهاء ال�سندوق، فيجب عليه اإ�سعار الهيئة ومالكي الوحدات 

كتابياً برغبته يف ذلك قبل مدة ال تقل عن 21 يوماً من التاريخ املزمع اإنهاء ال�سندوق 

فيه، دون االإخلل ب�رشوط واأحكام ال�سندوق ومذكرة املعلومات.

يحـتفظ مـدير ال�سنـدوق بحـق اإنهـاء ال�سـنـدوق دون اأن يتـرتب على ذلك اأي جــزاء 

على امل�سرتكني، اإذا تبني له اأن حجم اأ�سول ال�سندوق ال يربر ا�ستمرار ت�سغيله ب�سكل 

جمٍد، اأو ب�سبب حدوث بع�ص التغيريات يف اللوائح التنظيمية ال�سادرة من هيئة ال�سوق 

املالية والتي حتكم عمل ال�سندوق.

ال�سندوق  لت�سغيل  االأدنى  احلد  عن  ال�سندوق  اأ�سول  قيمة  �سايف  انخفا�ص  حال  يف 

ريال �سعودي ومل يتمكن مدير ال�سندوق من ا�ستيفاء احلد االأدنى  البالغ )10( مليني 

ل�سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق خلل املدة املحددة من هيئة ال�سوق املالية يجب على 

مدير ال�سندوق اإنهاء ال�سندوق واإ�سعار مالكي الوحدات بذلك.

�سيعمل مدير ال�سندوق على اإجراءات ت�سفية ال�سندوق فور انتهائه، وذلك دون االإخلل 

ب�رشوط واأحكام ال�سندوق ومذكرة املعلومات.

�سيعلن مدير ال�سندوق يف موقعه االإلكرتوين واملوقع االإلكرتوين لل�سوق عن انتهاء مدة 

ال�سندوق العام ومدة ت�سفيته.

19 - مدير �سندوق اال�ستثمار:  

�رشكة بيت املال اخلليجي، ترخي�ص هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية )08123-37(.

بتاريخ: 2008/11/5 كما مت الرتخي�ص على التعامل ب�سفة اأ�سيل بتاريخ: 2015/3/10.

براأ�ص مال مدفوع بقيمة 80 مليون ريال �سعودي.

املركز الرئي�سي ـ الدمام ـ ال�ساطئ بلزا ـ طريق االأمري حممد بن فهد ـ حي ال�ساطئ

�ص ب: 9177 الدمام 31413 ـ اململكة العربية ال�سعودية 

�ص ت: 2050065112 ـ �رشكة م�ساهمة مقفلة �سعودية

www.bmk.com.sa

هاتف: 0138316666   فاك�ص: 0138316600



35

�رشوط واأحكام ال�صندوق

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�صهم ال�صعودية املتوافق مع ال�صوابط ال�رشعية

اأ(  مهام مدير ال�صندوق وواجباته وم�صوؤولياته:

مدير 1 )) م�سلحة  بني  الت�سارب  من  نـوع  اأي  تـجنب  اإىل  ال�سندوق  مدير  ي�سعى 

ال�سندوق من ناحية وم�سلحة امل�ستثمرين من ناحية اأخرى، كما ي�سعى كذلك 

امل�ستثمرين على م�سلحة جمموعة  اإىل عـدم تف�سيل م�سلحة جمموعة من 

اأخرى �سمن نف�ص ال�سندوق، كما اأنه ال يوجد اأي ن�ساط اأو م�سلحة اأخرى الأع�ساء 

جمل�ص اإدارة ال�سندوق اأو مدير ال�سندوق يحتمل تعار�سها مع م�سالح ال�سندوق. 

ال�سندوق  امل�سالح جوهري من طرف مدير  تعار�ص يف  يوجد  علوة على ذلك ال 

يحتمل اأن يوؤثر على وفائه بالتزاماته جتاه ال�سندوق، كما ومل يكلف مدير ال�سندوق 

اأي طرف اآخر بتاأدية اأي مهمة تتعلق بال�سندوق.

مدير ال�سندوق ملتزم بجميع املبادئ والواجبات التي ن�ست عليها الئحة االأ�سخا�ص 1 ))

لتحقيق  بها  والعمل  الوحدات  مالكي  اجتاه  االأمانة  ذلك  يف  مبا  لهم،  املرخ�ص 

م�ساحلهم وبذل احلر�ص املعقول.

يتم اإدارة ال�سندوق من قبل �رشكة بيت املال اخلليجي مبوجب ترخي�ص هيئة ال�سوق 1 ))

املالية رقم )37 – 08123(، وعليه يتم حتديد كل ما هو متعلق من اأهداف وعمليات 

ال�سندوق مبا يف ذلك اخلدمات االإدارية وطرح وحدات ال�سندوق.

ب( حق مدير ال�صندوق يف تعيني مدير �صندوق من الباطن:

يجوز ملدير ال�سندوق تكليف طرف ثالث او اأكرث اأو اأي من تابعيه للعمل مديراً لل�سندوق 

من الباطن الأي �سندوق ا�ستثمار يديره مدير ال�سندوق. ويدفع مدير ال�سندوق اأتعاب 

وم�ساريف اأي مدير لل�سندوق من الباطن من موارده اخلا�سة.

ت(  االأحكام املنظمة لعزل مدير ال�صندوق اأو ا�صتبداله:

للهيئة حق عزل مدير ال�سندوق فيما يتعلق بال�سندوق اال�ستثماري واتخاذ اأي 

اإجراء تراه منا�سبا لتعيني مدير �سندوق بديل لذلك ال�سندوق او اتخاذ اأي تدبري اآخر 

تراه منا�سباً، وذلك ح�سب املادة الع�رشين من الئحة �سناديق اال�ستثمار ال�سادرة 

من هيئة ال�سوق املالية.
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20 - اأمني احلفظ:

�رشكة الريا�ص املالية

6775 �سارع التخ�س�سي -العليا الريا�ص 3712-12331

�ص.ب: 21116 الرمز الربيدي: 11475

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 5858 11486 966+ / 5866 486 11 966+

  www.riyadcapital.com

اأ( مهام اأمني احلفظ وواجباته وم�صوؤولياته:

• يعد اأمني احلفظ م�سوؤوالً عن التزاماته وفقاً الأحكام الئحة �سناديق اال�ستثمار �سواء 	

اأدى م�سوؤولياته ب�سكل مبا�رش اأم كلف بها طرفاً ثالثاً مبوجب اأحكام الئحة �سناديق 

ال�ستثمار اأو الئحة االأ�سخا�ص املرخ�ص لهم.

• يعد اأمني احلفظ م�سوؤوالً جتاه مدير ال�سندوق وملك الوحدات عن خ�سائر ال�سندوق 	

الناجتة عن احتيال اأو اإهمال اأو �سوء ت�رشف اأو تق�سري معتمد من قبل اأمني احلفظ.

• ملك 	 ل�سالح  وحمايتها  ال�سندوق  اأ�سول  حفظ  عن  م�سوؤوالً  احلفظ  اأمني  يعد 

الوحدات وهو م�سوؤول عن اتخاذ جميع االإجراءات االإدارية اللزمة فيما يتعلق بحفظ 

اأ�سول ال�سندوق.

ب( حق اأمني احلفظ يف تعيني اأمني حفظ من الباطن:

يجوز الأمني احلفظ تكليف طرف ثالث اأو اأكرث اأو اأي من تابعيه بالعمل اأميناً للحفظ 

اأتعاب  احلفظ  اأمني  ويدفع  اأ�سوله.  يتوىل حفظ  ا�ستثمار  �سندوق  الأي  الباطن  من 

وم�ساريف اأي اأمني حفظ من الباطن من موارده اخلا�سة.

ت( االأحكام املنظمة لعزل اأمني احلفظ اأو ا�صتبداله: 

للهيئة عزل اأمني احلفظ املعني من مدير ال�سندوق اأو اتخاذ اأي تدبري تراه منا�سباً 

يف حال وقوع اأي من احلاالت التالية:

توقف اأمني احلفظ عن ممار�سة ن�ساط احلفظ دون اإ�سعار الهيئة بذلك مبوجب الئحة   )1(

االأ�سخا�ص املرخ�ص لهم.
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بذلك  الهيئة  اإ�سعار  دون  احلفظ  ن�ساط  ممار�سة  يف  احلفظ  اأمني  ترخي�ص  اإلغاء   )2(

مبوجب الئحة االأ�سخا�ص املرخ�ص لهم.

)3( تقدمي طلب الهيئة من اأمني احلفظ الإلغاء ترخي�سه يف ممار�سة ن�ساط احلفظ.

)4( اإذا راأت الهيئة بناًء على اأ�س�ص معقولة اأن اأمني احلفظ قد اأخل ب�سكل تراه الهيئة 

جوهرياً بالتزام النظام اأو لوائحه التنفيذية.

)5( يجوز ملدير ال�سندوق عزل اأمني احلفظ مبوجب اإ�سعار  كتابي اإذا راأى ب�سكل معقول 

ال�سندوق فوراً  الوحدات، وير�سل مدير  اأمني احلفظ يف م�سلحة مالكي  اأن عزل 

اإ�سعاراً بذلك للهيئة ومالكي الوحدات.

21 - املحا�سب القانوين: 

)1( ا�صم املحا�صب القانوين لل�صندوق، وعنوانه:

مكتب عبد الوهاب العقيل حما�سبون قانونيون وا�ست�ساريون ع�سو جمموعة تي 

جي اإ�ص الدولية

�ص.ب: 106255، الريا�ص 11666

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 90004947

فاك�ص: 0112390980

www.tgs-glbal.com
www.al-ageel.com

)2( مهام املحا�صب القانوين وواجباته وم�صوؤولياته:

يقوم املحا�سب القانوين باإعـداد قوائم مالية ن�سف �سنوية غري مراجعة وقوائم مالية 

ال�سعودية  الهيئة  عن  ال�سادرة  املحا�سبة  ملعايري  وفقاً  لل�سندوق  مراجعة  �سنوية 

للمحا�سبني القانونيني. 

تنتهي ال�سنة املالية لل�سندوق يف 31 دي�سمرب من كل عام، يتم االنتهاء من اإعـداد 

القوائم املالية املراجعة و�سيتم توفري القوائم املالية ال�سنوية للم�سرتكني خلل �سبعني 

)70( يوماً من نهاية ال�سنة املالية، اأما القوائم املالية ن�سف ال�سنوية فيتم االنتهاء 

من اإعـدادها خلل خم�سة وثلثني )35( يوماً من نهاية الفرتة. 

يقوم مدير ال�سندوق بن�رش التقارير املالية �سمن التقارير الن�سف �سنوية وال�سنوية لل�سندوق 
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على املوقع االإلكرتوين ملدير ال�سندوق وموقع ال�سوق املالية ال�سعودية » تداول«.

الربيد  التقارير يف حال طلبها عرب  بن�سخة من هذه  امل�ستثمرين  كما �سيتم موافاة جميع 

االإلكرتوين اأو كن�سخة مطبوعة يف املقر الرئي�سي لل�رشكة وذلك بدون اأي مقابل مادي يف حال 

طلبها.

)3( بيان االأحكام املنظمة ال�صتبدال املحا�صب القانوين ل�صندوق اال�صتثمار:

يجب على جمل�ص اإدارة ال�سندوق اأن يرف�ص تعيني املحا�سب القانوين اأو اأن يوجه مدير 

ال�سندوق بتغيري املحا�سب القانوين املعني يف اأي من احلاالت االآتية:

• وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول �سوء ال�سلوك املهني للمحا�سب القانوين تتعلق 	

بتاأدية مهامه.

• اإذا قرر جمل�ص اإدارة ال�سندوق اأن املحا�سب القانوين ال ميلك املوؤهلت واخلربات الكافية 	

لتاأدية مهام املراجعة ب�سكل مر�ص.

• اإذا مل يعد املحا�سب القانوين م�ستقلً .	

• اإذا طلبت الهيئة وفقا لتقديرها املح�ص تغيري املحا�سب القانوين املعني فيما يتعلق 	

بال�سندوق العام.

22-  اأ�سول ال�سندوق: 

• اإن اأ�سول �سندوق اال�ستثمار حمفوظة بوا�سطة اأمني احلفظ ل�سالح �سندوق اال�ستثمار.	

• يقوم اأمني احلفظ بف�سل اأ�سول ال�سندوق عن باقي اأ�سول اخلا�سة به اأو بال�سناديق 	

االأخرى وعن اأ�سول عملئه االآخرين التي يقوم بحفظ اأ�سولها وي�سجل اأمني احلفظ 

اأمني  ويقوم  ال�سندوق  ل�سالح  با�سمه  بال�سندوق  اخلا�سة  واالأ�سول  املالية  االأوراق 

احلفظ باالحتفاظ بجميع ال�سجلت ال�رشورية وغريها من امل�ستندات.

• تعد ملكية اأ�سول ال�سندوق اال�ستثماري ملالكي الوحدات ملكية م�ساعة، وال يحق 	

اأن يكون مدير ال�سندوق اأو مدير �سندوق من الباطن اأو اأمني احلفظ اأو اأمني احلفظ 

من الباطن اأو مقّدم م�سورة اأو موزع اأي م�سلحة يف اأ�سول ال�سندوق اأو املطالبة 

بالباطن  اأو مدير ال�سندوق  اإذا كان مدير ال�سندوق  اإال  فيما يتعلق بتلك االأ�سول، 

اأو مقدم م�سوره اأو موزع مالكاً لوحدات ال�سندوق، وذلك يف حدود ملكيته، اأو كان 

م�سموحاً بهذه املطالبات مبوجب اأحكام الئحة �سناديق اال�ستثمار ومت االإف�ساح عنها 

يف ال�رشوط واالأحكام ومذكرة املعلومات.
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23-  اإقرار مالك الوحدات: 

لقد قمت / قمنا باالطلع على �رشوط واأحـكام ومذكرة املعلومات وملخ�ص املعلومات 

الرئي�سة اخلا�سة بال�سندوق وفهم ما جاء بها واملوافقة على خ�سائ�ص الوحدات التي 

ا�سرتكت/ ا�سرتكنا بها. وقد متت االإجابة على جميع اال�ستف�سارات وقبولها: 

للم�صتثمرين من االأفراد:

اجلن�صية: ا�صم امل�صرتك:

رقم الهوية:

العنوان:

الربيد االإلكرتوين:

رقم اجلوال:

التاريخ : التوقيع:
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مت االإقرار بهذه ال�رشوط واالأحكام وقبولها من قبل مدير ال�سندوق، وهي ت�رشي اعتباراً 

من التاريخ املبني اأدناه.

اال�صم:                                                                 امل�صمى الوظيفي:

التوقيع:                                              التاريـــــــــخ:

للم�ستثمرين من املوؤ�س�سات:

الدولة: ا�سم ال�رشكة:

رقم الهوية:

رقم ال�سجل التجاري:

العنوان:.

رقم الفاك�ص رقم الهاتف:

امل�سمى الوظيفي للمفو�ص )اأو املفو�سني( بالتوقيع: ا�سم املفو�ص )اأو املفو�سني( بالتوقيع:

ختم ال�رشكة:  التوقيع:



41

�رشوط واأحكام ال�صندوق

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�صهم ال�صعودية املتوافق مع ال�صوابط ال�رشعية

ملحق )1( �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر

�سيا�سة اإدارة املخاطر

هي اإجراءات يقوم بها جمل�ص اإدارة ال�سندوق واإدارته تت�سمن و�سع ال�سيا�سات واالأهداف 

جلميع ان�سطة ال�سندوق وحتديد واإدارة االأحداث املتوقع اأن يكون لها تاأثري �سلبي على 

املقبول  امل�ستوى  حدود  يف  املخاطر  تخفي�ص  بهدف  املايل  ومركزه  ال�سندوق  اأهداف 

والتاأكد من حتقيق ال�سندوق الأهدافه بدرجة خماطر معقولة.

االإطار العام الإدارة املخاطر

اإدارة  ل�سيا�سة  طبقاً  ال�سندوق  ت�سغيل  �سمان  اإىل  املخاطر  الإدارة  العام  االطار  يهدف 

املخاطر وحدودها املعتمدة، وذلك من خلل ا�ستمرارية فعالية وكفاءة عمليات ال�سندوق 

اإدارة املخاطر  واللوائح املعمول بها وذلك من خلل االلتزام ب�سيا�سة  واالمتثال للقوانني 

وتفعيلها عند اتخاذ القرارات اال�ستثمارية والت�سغيلية املتعلقة باإدارة ال�سندوق ، وااللتزام 

وذلك  م�ستمر  ب�سكل  اخلارجية  املخاطر  وتقييم  اال�ستثمارية  ال�سندوق  با�سرتاتيجية 

للتقليل من االآثار ال�سلبية للتعر�ص ملخاطر املتغريات اخلارجية ، وكذلك حتديد امل�سوؤوليات 

واملهام املتعلقة بتنفيذ �سيا�سة املخاطر وتعميمها على االأطراف ذات العلقة.

خماطر اال�ستثمار

�سيتبع مدير ال�سندوق با�ستمرار اأف�سل املمار�سات واالمكانات املتاحة لتحقيق عوائد 

ال�سندوق  لها  يتعر�ص  قد  التي  املخاطر  باالعتبار  االأخذ  مع  الوحدات  ملالكي  جمزية 

ب�سكل  اال�ستثمار  مقابل خماطر  االأداء  ر�سد  �سيتم  لذلك  اخلارجية  العوامل  نتيجة 

ال�سندوق  اأداء  ملراقبة  املتاحة  االأدوات  �سندوق  مدير  ي�ستخدم  و�سوف  ودوري  منتظم 

حيث  من  مماثلة  اأخرى  �سناديق  باأداء  مقارنته  من خلل  ال�سندوق  عائد  قيا�ص  ومنها 

ومناذج  االإح�سائية  االأدوات  ا�ستخدام  املخاطر، كذلك  وت�سنيف  اال�ستثمارية  االأهداف 

حتليل ن�سبة املخاطر واالأداء مثل منوذج �سارب ومنوذج ترينور.

كذلك �سيطب مدير ال�سندوق �سيا�سة املخاطر واالأنظمة واللوائح الت�رشيعية عند بناء 

مراكز ال�سندوق اال�ستثمارية وذلك من خلل تنويع ا�سول ال�سندوق وفقاً لل�سيا�سة 

اأ�سل من  اال�ستثمارية املعتمدة وكذلك االلتزام باحلدود الق�سوى امل�سموح بها لكل 

ا�سول ال�سندوق وعدم الرتكيز على قطاع معني باالإ�سافة اإىل االعتماد على التحليل 

اال�سا�سي املف�سل عند الرغبة يف �رشاء ورقة مالية.
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�رشوط واأحكام ال�صندوق

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�صهم ال�صعودية املتوافق مع ال�صوابط ال�رشعية

املخاطر اخلارجية

�سيبذل مدير ال�سندوق كامل احلر�ص والعناية املمكنة، وذلك للتخفيف من تاأثري املخاطر 

ال�سيا�سية واالقت�سادية وذلك من خلل متابعة فريق االأبحاث للم�ستجدات االقت�سادية 

وتقدمي تقارير دورية بها، كذلك �سيقوم مدير ال�سندوق بالتن�سيق مع امل�ست�سار القانوين 

للتخفيف من اأثر خماطر تغيري اأو �سن قوانني وت�رشيعات جديدة.

املخاطر الت�سغيلية

واالإجراءات  ال�سيا�سات  بدليل  االلتزام  خلل  من  الت�سغيلية  املخاطر  اإدارة  �ستتم 

الت�سغيلية وما ن�ست عليه �سيا�سة املخاطر وتطبيق ال�سوابط الفاعلة عند تنفيذ 

اأي عملية وكذلك اإجراء تدقيق داخلي ب�سكل دوري للتحقق من االلتزام بال�سيا�سات 

املعتمدة والتاأكد من عدم حدوث اأي حادثة احتيال اأو غ�ص ورفع تقارير املراجعة اإىل االإدارة 

التنفيذية وجمل�ص االإدارة.

كما �سيتم حتديد ال�سلحيات واملهام للمديرين التنفيذيني و�ستتم مراجعة ال�سلحيات 

ب�سكل دوري، كما �ستقوم اإدارة املخاطر بتحديد االإجراءات اللزمة لتعريف وحتديد وتقييم 

ور�سد ومراقبة املخاطر الت�سغيلية. 

من  للتحقق  وذلك  الب�رشية،  واملوارد  للأنظمة  الدورية  االختبارات  اإجراء  �سيتم  كما 

جاهزيتها لتفعيل خطة ا�ستمرارية اأعمال ال�رشكة متى ما دعت احلاجة.  

املتابعة والرقابة

احلاجة  وعند  دورية  بتقارير  ال�سندوق  اإدارة  جمل�ص  بتزويد  ال�سندوق  اإدارة  �ستلتزم 

واتخاذ  ال�سندوق  لها  يتعر�ص  التي  املخاطر  وتقييم  ال�سندوق  اأداء  لتقييم  وذلك 

اأي تغيريات جوهرية قد توؤثر على  القرارات اللزمة، كذلك الرفع للمجل�ص العتماد 

اأهداف ال�سندوق وا�سرتاتيجيته او مالكي وحداته باالإ�سافة اإىل اأي تغيري يف �سيا�سة 

خماطر ال�سندوق اأو ال�سيا�سة اال�ستثمارية املعتمدة وكذلك �سيا�سة اتخاذ القرارات 

اال�ستثمارية لل�سندوق.

و�ست�ستمل التقارير على تقارير عن اأداء ال�سندوق �سد اأي خماطر ذات �سله بال�سندوق 

وفقاً ملا اأف�سح عنه يف �رشوط واحكام ال�سندوق، تقرير املراجع الداخلي، تقرير عن 

عمليات اال�ستباه والتحقيقات املتعلقة بها، القوائم املالية واأي ملحظات جوهرية 

حيالها، العقود واالتفاقيات التي يربهما ال�سندوق مع اأطراف اأخرى.
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�رشوط واأحكام ال�صندوق

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�صهم ال�صعودية املتوافق مع ال�صوابط ال�رشعية

م�سوؤوليات جمل�ص اإدارة ال�سندوق فيما يتعلق باملخاطر:

• اأن يكون على علٍم ودراية باملخاطر التي تواجه ال�سندوق. 	

• امل�سادقة على نظام اإدارة املخاطر ومراجعته ب�سكل دوري. 	

• ومراقبتها 	 وتقييمها  املخاطر  اإدارة  حتديد  بكيفية  اخلا�سة  املعايري  و�سع 

ومتابعتها. 

• التاأكد من اأن خماطر ال�سندوق تخ�سع لرقابة داخلية �ساملة وفعالة. 	

• التاأكد من اأن االأ�سخا�ص القائمني بهذه املهمة على م�ستوى كاٍف من الكفاءة. 	

• اأن يكون هوؤالء االأ�سخا�ص م�ستقلني عن العمليات التي تن�ساأ عنها هذه املخاطر اأو 	

اإدارتها.

• التي 	 وال�سبل  تواجهه  التي  املهمة  املخاطر  عن  املعنية  االأطراف  جلميع  االإف�ساح 

يتبعها يف معاجلة هذه املخاطر.

• املخاطر 	 على  الرقابة  اآليات  وحتديد  املخاطر  هذه  من  ونتائج كل  احتماالت  تقييم 

وحتديد كيفية قيا�ص املخاطر والتحكم فيها ب�سفة م�ستمرة.







»صدرت مذكرة معلومات الصندوق بتاريخ: 1440/05/11هـ، املوافق: 2019/01/17م         
 وتخضع مذكرة املعلومات ومحتوياتها ألحكام الئحة صناديق االستثمار«

»ننصح املستثمرين بقراءة محتويات مذكرة املعلومات وفهمها. ويف حال تعذر فهم محتويات 
مذكرة املعلومات، ننصح باألخذ مبشورة مستشار مهني«.
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 مذكرة املعلومات

�ضندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�ضهم ال�ضعودية املتوافق مع ال�ضوابط ال�رشعية

�إ�شعـار مهم

اأ-   روجعت مذكرة املعلومات من ِقبل جمل�س اإدارة ال�صندوق، ومتت املوافقة عليها. 

منفردين  اأو  ال�صندوق جمتمعني  اإدارة  واأع�صاء جمل�س  ال�صندوق  مدير  ويتحمل 

كامل امل�صوؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة يف مذكرة املعلومات. كما يقر 

ويوؤكد اأع�صاء جمل�س اإدارة ال�صندوق ومدير ال�صندوق ب�صحة واكتمال املعلومات 

والبيانات  املعلومات  اأن  على  ويوؤكدون  يقرون  كما  املعلومات،  مذكرة  يف  الواردة 

الواردة يف مذكرة املعلومات غري م�صللة.

ال  وحداته.  وطرح  اال�صتثمار  �صندوق  تاأ�صي�س  على  املالية  ال�صوق  هيئة  وافقت  ب-  

تتحمل الهيئة اأي م�صوؤولية عن حمتويات مذكرة املعلومات وال تعطي اأي تاأكيد 

يتعلق بدقتها اأو اكتمالها، وتخلي نف�صها �رصاحة من اأي م�صوؤولية مهما كانت، 

ومن اأي خ�صارة تنتج عما ورد يف مذكرة املعلومات اأو عن االعتماد على اأي جزء منها. 

اأي تو�صية ب�صاأن جدوى اال�صتثمار يف ال�صندوق  وال تعطي هيئة ال�صوق املالية 

من عدمه وال تعني موافقتها على تاأ�صي�س ال�صندوق تو�صيتها باال�صتثمار فيه 

اأو تاأكيد �صحة املعلومات الواردة يف ال�رصوط واالأحكام ومذكرة املعلومات، وتوؤكد 

على اأن قرار اال�صتثمار يف ال�صندوق يعود للم�صتثمر اأو من ميثله.

اال�صتثمار يف االأ�صهـم ينـطوي على خمـاطر مرتفعة، وعليه يرجى االطالع بعناية  ج-  

على الـفـقرة رقم ]3[ من هذه املذكرة للتعرف على املخاطر الرئي�صة لال�صتثمار 

يف ال�صندوق.

“مت اعتماد �صندوق بيت املال اخلليجي املرن لالأ�صهم ال�صعودية على اأنه �صندوق  د-  

ا�صتثمار متوافق مع املعايري ال�رصعية املجازة من ِقبل جلنة الرقابة ال�رصعية املعينة 

ل�صندوق اال�صتثمار”.
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 مذكرة املعلومات

�ضندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�ضهم ال�ضعودية املتوافق مع ال�ضوابط ال�رشعية

�شندوق �ال�شتثمار

اأ(  ا�ضم ال�ضندوق

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن لالأ�صهم ال�صعـودية املرن املتوافق مع ال�صوابط 

 .)BMK Saudi Freestyle Equity Fund Sharia Compliant( ال�رصعية

ب( تاريخ اإ�ضدار �رشوط واأحكام �ضندوق اال�ضتثمار 

�صدرت �رصوط واأحكام ال�صندوق بتاريخ 1440/5/11هـ ، املوافق 2019/1/17م.

ت( تاريخ موافقة الهيئة على تاأ�ضي�س ال�ضندوق اال�ضتثمار وطرح وحداته 

 وافقت هيئة ال�صوق املالية على طرح وحدات هذا ال�صندوق طرحاً عاماً ومبوجب 

خطابها رقم 3 /19/418/5 بتاريخ 1440/5/11هـ ، املوافق 2019/1/17. 

بداأ ال�صندوق عمله يف 1440/9/14هـ املوافق 2019/5/19م، 

ت( مدة ال�ضندوق اال�ضتثمار، وتاريخ ا�ضتحقاق ال�ضندوق

   يعد ال�صندوق من ال�صناديق املفتوحة ولي�س هناك تاريخ حمدد لت�صفيته. 

ج( عملة ال�ضندوق 

عملة ال�صندوق هي الريال ال�صعودي وهي التي �صتقّوم بها ا�صتثماراته ووحداته، وتقبل 

ال�صائد  ال�رصف  �صعر  اأ�صا�س  العمالت على  اأخرى من  باأي عملة  امل�صتثمرين  ا�صرتاكات 

يف االأ�صواق يف ذلك التاريخ، ويتحمل الراغبون يف حتويل ا�صتحقاقاتهم بعملة غري عملة 

حال  ويف  التحويل.  تاريخ  عند  العمالت  لتلك  ال�رصف  �صعر  تذبذب  خماطر  ال�صندوق 

اال�صرتداد اأو الت�صفية �صيتم حتويل قيمة الوحدات بالريال ال�صعودي فقط.

�شيا�شات �ال�شتثمار   

اأ( االأهداف اال�ضتثمارية لل�ضندوق 

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن لالأ�صهم ال�صعودية هو �صندوق اأ�صهم ا�صتثماري عام 

اأ�صهم  اال�صتثمار يف  البعيد من خالل  املدى  املال على  راأ�س  تنمية  اإىل  مفتوح، يهدف 

ال�رصكات ال�صعودية وال�صناديق العقارية املتداولة )ريت( خالل فرتة الطرح العام االأويل يف 

ال�صوق الرئي�صة لالأ�صهم ال�صعودية واالأ�صهم املدرجة يف موؤ�رص ال�صوق الرئي�صة )تا�صي( 

مبا يف ذلك حقوق االأولوية، واال�صتثمار يف �صناديق اال�صتثمار العامة ذات اال�صرتاتيجية 
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 مذكرة املعلومات

�ضندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�ضهم ال�ضعودية املتوافق مع ال�ضوابط ال�رشعية

اال�صتثمارية امل�صابهة و�صناديق االإ�صدارات االأولية و�صناديق اأ�صواق النقد املتوافقة 

مع �صوابط اللجنة ال�رصعية واملرخ�صة من هيئة ال�صوق املالية. 

كما �صي�صتثمر ال�صندوق باأدوات اأ�صواق النقد املتوافقة مع �صوابط اللجنة ال�رصعية 

تت�صم  والتي  التجارة  متويل  وعقود  املرابحات  اال�صتثمار يف  ب�صكل مبا�رص عن طريق 

ب�صيولتها العالية وخماطرها املنخف�صة وال�صادرة من قبل طرف تنظمه موؤ�ص�صة 

اختيار تلك  اململكة، و�صيتم  اأو هيئة تنظيمية مماثلة خارج  ال�صعودي  العربي  النقد 

.)A( البنوك بناًء على الت�صنيف االئتماين ال�صادر عن وكالة موديز وبحد اأدنى فئة

وتهدف اإدارة ال�صندوق اإىل اال�صتثمار يف االأ�صهم بطريقة ن�صطة دون االرتباط مبوؤ�رص 

معني اأو باالأوزان الن�صبية ملوؤ�رصات ال�صوق.

على  اأرباح  اأي  بتوزيع  ال�صندوق  يقوم  ولن  املال،  راأ�س  تنمية  اإىل  ال�صندوق  يهدف 

امل�صتثمرين حيث �صيتم اإعادة ا�صتثمار االأرباح املحققة يف ال�صندوق.

�صيكون املوؤ�رص االإر�صادي ل�صندوق هو موؤ�رص بي اإم كي لالأ�صهم ال�صعودية املتوافقة 

مع �صوابط اللجنة ال�رصعية ال�صادر من ِقبل �رصكة اأديل ريتنغ. ويعد املوؤ�رص االإر�صادي 

املوؤ�رص  ومكونات  اال�صتثماري  املجال  حتديث  و�صيتم  ال�صندوق.  اأداء  ملقارنة  معياراً 

االإر�صادي ب�صكل ربع �صنوي. كما ميكن احل�صول على معلومات املوؤ�رص االإر�صادي من 

خالل املوقع االإلكرتوين ملدير ال�صندوق.

ب( نوع )اأو اأنواع( االأوراق املالية التي �ضوف ي�ضتثمر ال�ضندوق فيها ب�ضكل اأ�ضا�ضي

ال�صوق  موؤ�رص  �صمن  املدرجة  االأ�صهم  يف  اأ�صا�صي  ب�صكل  ال�صندوق  �صي�صتثمر 

الرئي�صة )تا�صي( واملتوافقة مع �صوابط اللجنة ال�رصعية، مبا يف ذلك حقوق االأولوية 

واالإ�صدارات االولية، كما ميكن اأن ي�صتثمر ال�صندوق يف �صناديق اال�صتثمار العقارية 

املرخ�صة من  النقد  اأ�صواق  و�صناديق  ال�صعودية  املالية  ال�صوق  املدرجة يف  املتداولة 

هيئة ال�صوق املالية واملجازة من ِقبل جلنة الرقابة ال�رصعية لل�صندوق. 

ت( �ضيا�ضة تركيز اال�ضتثمار 

من اأجل اإدارة املخاطر فاإن ال�صندوق �صيقوم بتنويع ا�صتثمارات حمفظته اال�صتثمارية من 

ال�صعودية.  الرئي�صة لالأ�صهم  ال�صوق  خالل اال�صتثمار يف جمموعة خمتلفة من قطاعات 

اللجنة  �صوابط  مع  املتوافقة  ال�صعودية  االأ�صهم  يف  ال�صندوق  ا�صتثمارات  تركيز  �صيتم 

يف  املدرجة  ال�رصكات  الأ�صهم  االأولوية  وحقوق  االأولية  الطروحات  ذلك  يف  مبا  ال�رصعية 
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 مذكرة املعلومات

�ضندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�ضهم ال�ضعودية املتوافق مع ال�ضوابط ال�رشعية

احلد االأعلىاحلد االأدنىنوع اال�ضتثمار

100%50%الأ�صهم ال�صعودية )الأ�صهم املدرجة، الإ�صدارات الأولية وحقوق الأولوية( *

30%0%�صناديق ال�صتثمار العقارية املتداولة - )�صناديق الريت(

50%0%ال�صيولة النقدية اأو اأدوات اأ�صواق النقد ب�صكل مبا�رش

50%0%�صناديق اأ�صواق النقد

25%0%�صناديق ال�صتثمار الأ�صهم ال�صعودية والإ�صدارات الأولية

يحق ملدير ال�صندوق يف حال توقع اأزمات اقت�صادية اأو جيو�صيا�صية من املمكن اأن توؤدي اىل االنخفا�س احلاد يف القيم ال�صوقية ملكونات   *
املوؤ�رص العام، اأن يخف�س احلد االأدنى لال�صتثمار يف االأ�صهم ال�صعودية اإىل ال�صفر حتى حت�صن الظروف املنا�صبة لال�صتثمار.

ال�صوق الرئي�صة لالأ�صهم ال�صعودية وذلك بحد اأدنى50% وحتى ن�صبة100% من اإجمايل اأ�صول 

ال�صندوق، كما يحق لل�صندوق اال�صتثمار يف �صناديق اال�صتثمار العقارية املتداولة )�صناديق 

الريت( يف ال�صوق الرئي�صة لالأ�صهم ال�صعودية وبحد اأق�صى 30% من اإجمايل اأ�صول ال�صندوق، 

وذات  املحلية  االأ�صهم  يف  ت�صتثمر  التي  اال�صتثمار  �صناديق  يف  اال�صتثمار  لل�صندوق  وميكن 

اال�صرتاتيجية اال�صتثمارية امل�صابهة و�صناديق االإ�صدارات االأولية وبحد اأق�صى 25% من اإجمايل 

اأ�صول ال�صندوق.

كما �صي�صتثمر ال�صندوق باأدوات اأ�صواق النقد املتوافقة مع �صوابط اللجنة ال�رصعية ب�صكل 

مبا�رص عن طريق اال�صتثمار يف املرابحات وعقود متويل التجارة والتي تت�صم ب�صيولتها العالية 

وخماطرها املنخف�صة  وال�صادرة من قبل طرف تنظمه موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي اأو 

هيئة تنظيمية مماثلة خارج اململكة، و�صيتم اختيار تلك البنوك بناًء على الت�صنيف االئتماين 

�صناديق  يف  اال�صتثمار  لل�صندوق  يحق  كما   .)A( فئة  اأدنى  وبحد  موديز  وكالة  عن  ال�صادر 

اأ�صواق النقد وبحد اأق�صى 50 % من اإجمايل اأ�صول ال�صندوق وذلك بعد درا�صة وحتليل العوائد 

واملخاطر لل�صندوق امل�صتهدف من قبل مدير ال�صندوق. 
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�ضندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�ضهم ال�ضعودية املتوافق مع ال�ضوابط ال�رشعية

ث( اأ�ضواق االأوراق املالية التي �ضيتم التعامل فيها

�صيقوم ال�صندوق باال�صتثمار يف ال�صوق الرئي�صة لالأ�صهم ال�صعودية.

ج( االأدوات والتقنيات امل�ضتخدمة الإدارة حمفظة ال�ضندوق اال�ضتثمارية

اإن ا�صرتاتيجية اال�صتثمار االأ�صا�صية يف ال�صندوق هو اال�صتثمار يف االأ�صهم املحلية   •
املدرجة �صمن املوؤ�رص العام لل�صوق الرئي�صة )تا�صي(، وميكن اال�صتثمار يف اأدوات اأخرى 

لتنويع ا�صتثمارات املحفظة اال�صتثمارية لل�صندوق لتقليل املخاطر.

�صيتم اختيار اال�صتثمار يف االأ�صهم بناًء على التحليل الت�صاعدي، واملتمثل يف حتليل   •
اأداء ال�رصكة الت�صغيلي واالأرباح احلالية واملتوقعة اإ�صافة اإىل حتليل النمو املتوقع للقطاع 

واملوؤ�رصات االقت�صادية التي قد توؤثر على اأداء االأ�صهم.

ميكن ل�صندوق اال�صتثمار يف ال�صناديق العقارية املتداولة )�صناديق الريت( يف ال�صوق   •
التي ميتلكها  العقارات  نوعية  وذلك بعد االطالع على  ال�صعودية،  لالأ�صهم  الرئي�صة 

ال�صندوق وعلى تقارير التقييم للعقارات والعوائد املتوقعة منها و�صيا�صة توزيع االأرباح.

ميكن ل�صندوق اال�صتثمار يف �صناديق االأ�صهم املحلية ذات اال�صرتاتيجية اال�صتثمارية   •
امل�صابه و�صناديق االإ�صدارات االأولية املرخ�صة من هيئة ال�صوق املالية وذلك بعد حتليل 

العوائد وموؤ�رصات املخاطر لل�صندوق امل�صتهدف.

اأدوات  اأو  نقد  ب�صورة  االأ�صول  من  اأعلى%50  وبحد  االحتفاظ  ال�صندوق  ملدير  ميكن   •
البنوك  من  اأكرث  اأو  بنك  لدى  االأجل  ق�صرية  كوديعة  املخاطر  منخف�صة  ا�صتثمارية 

ومقارنة  ال�صندوق  ملدير  اأو  للبنك  االئتماين  الت�صنيف  على  االطالع  بعد  ال�صعودية 

ال�صعودية  البنوك  بني  االقرتا�س  معدل  وموؤ�رص  النقد  اأ�صواق  �صناديق  بني  العوائد 

)�صايبور(. 

ح(  اأنواع االأوراق املالية التي ال ميكن اإدراجها �ضمن ا�ضتثمارات ال�ضندوق

اأي اأوراق مالية ال تتوافق مع الفقرة )2/ب( اأعاله.

خ(  اأي قيد اآخر على نوع )اأو اأنواع( االأوراق املالية التي ميكن لل�ضندوق اال�ضتثمار فيها:

اأوراق مالية ال تتوافق مع ال�صوابط ال�رصعية املعتمدة من  اأية   لن ي�صتثمر ال�صندوق يف 

الهيئة ال�رصعية التابعة لل�صندوق كما يلتزم ال�صندوق بقيود اال�صتثمار الواردة يف الئحة 

�صناديق اال�صتثمار ال�صادرة عن هيئة �صوق املالية.
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�ضندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�ضهم ال�ضعودية املتوافق مع ال�ضوابط ال�رشعية

احلد الذي ميكن فيه ا�ضتثمار اأ�ضول ال�ضندوق يف وحدات �ضندوق اأو �ضناديق ا�ضتثمار يديرها  د( 

ذلك املدير اأو مديرو �ضناديق اآخرون

اال�صتثمارية  اال�صرتاتيجية  ذات  املحلية  االأ�صهم  �صناديق  يف  ي�صتثمر  اأن  لل�صندوق  يجوز 

امل�صابهة و�صناديق االإ�صدارات االأولية و�صناديق اأ�صواق النقد املرخ�صة من الهيئة واملطروحة 

طرحاً عاماً وبحد اأق�صى 50% من اأ�صوله على اأال تتجاوز قيمة الوحدات اململوكة يف �صندوق 

واحد ما ن�صبته 25% من �صايف قيمة اأ�صول ال�صندوق او ما ن�صبته 20% من �صايف قيمة 

اأ�صول ال�صندوق الذي مت متلك وحداته.

ذ( �ضلحيات ال�ضندوق يف االقرتا�س:

اأ�صــوله  با�صتثمار  و�صيـكتفي  ا�صتثماراته،  لتعـزيز  باالقـتـرا�س  ال�صـندوق  يــقـوم  ال 

فقـــط.

اال�صرتداد  ال�صعودية لتغطيه طلبات  البنوك  اأحد  االقرتا�س من  ال�صندوق  كما ويحق ملدير 

لوحدات ال�صندوق، وبحد اأق�صى 10% من �صايف قيمة اأ�صول ال�صندوق على اأال تزيد مدة 

االقرتا�س على �صبعة اأيام، ويف حال جتاوز مدة االقرتا�س ال�صبعة اأيام �صيتم اإ�صعار الهيئة 

بذلك.

ر( احلد االأعلى للتعامل مع اأي طرف نظري:

يلتزم  كما  ال�صندوق،  اأ�صول  �صايف  من   %25 هو  النظري  الطرف  مع  للتعامل  االأعلى  احلد 

الواردة يف  ال�صندوق بقواعد التعامل مع الطرف النظري يف حال وجوده ح�صب التعليمات 

اللوائح التنفيذية ال�صادرة عن هيئة �صوق املالية.

ز( �ضيا�ضة مدير ال�ضندوق الإدارة خماطر ال�ضندوق:

يحقق  التي  اال�صتثمار  ممار�صات  الأف�صل  وفقاً  ال�صندوق  اإدارة  على  ال�صندوق  مدير  يحر�س 

اأهداف ال�صندوق واملتما�صية مع ا�صرتاتيجية ال�صندوق املذكورة يف �رصوط واأحكام ال�صندوق. 

ومذكرة املعلومات وامل�صتندات االأخرى ذات العالقة ي�صمل ذلك ما يف و�صعه للتاأكد من االآتي:

• توافر ال�صيولة الكافية لدى ال�صندوق للوفاء باأي طلب ا�صرتداد متوقع من ال�صندوق.	

• االإخالل 	 عدم  مع  حذر  ب�صكل  املخاطر  توزيع  على  تقوم  ال�صندوق  ا�صتثمارات  اأن 

باأهداف اال�صتثمار و�صيا�صته و�رصوط اأحكام ال�صندوق.

• وخماطر 	 االئتمان  وخماطر  الت�صغيلية  للمخاطر  ال�صندوق  اإدارة  جمل�س  متابعة 

خمالفة قيود اال�صتثمار ب�صكل دوري.
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�ضندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�ضهم ال�ضعودية املتوافق مع ال�ضوابط ال�رشعية

�س( املوؤ�رش االر�ضادي

من  ال�صادر  ال�رصعية  اللجنة  �صوابط  مع  املتوافق  ال�صعودية  لالأ�صهم  كي  اإم  بي  موؤ�رص 

قبل �رصكة اأديل ريتنغ. ويتم احت�صاب قيم املوؤ�رص بطريقة املتو�صط املرجح باالأوزان للقيمة 

ال�صوقية لالأ�صهم احلرة ل�رصكات املتوافقة مع �صوابط اللجنة ال�رصعية.

�س( التعامل مع اأ�ضواق امل�ضتقات املالية

لن ي�صتثمر ال�صندوق يف م�صتقات االأوراق املالية.

�س( اأي اإعفاءات موافق عليها من قبل هيئة �ضوق املالية ب�ضاأن اأي قيود اأو حدود على اال�ضتثمار

ال يوجد.  

�ملخاطر �لرئي�شة لال�شتثمار يف �ل�شـنـدوق

يعترب ال�صندوق مرتفع املخاطر وقد يتعر�س �صندوق اال�صتثمار لتقلبات مرتفعة  اأ - 

ب�صبب تكوين ا�صتثماراته.

ب -  اإن االأداء ال�صـابق لل�صندوق ال يُعـدُّ موؤ�رصاً على اأداء م�صـابـه يف امل�صتقبل.

ال يوجد �صمان ملالكي الوحدات اأن االأداء املطلق لل�صندوق اأو اأداءه مقارنة باملوؤ�رص  ج - 

�صوف يتكرر اأو مياثل االأداء ال�صابق.

بنكية مع  وديعة  لي�س  ال�صندوق  اال�صتثمار يف هذا  اأن  يدرك  اأن  امل�صتثمر  على  د -  

اأو تابع ملدير ال�صندوق. وعليه فاإن مدير  اأو ي�صوق االأوراق املالية  بنك حملي يبيع 

ال�صندوق ال يكون م�صوؤوالً عن اأية خ�صائر با�صتثناء اخل�صائر الناجتة عن االإهمال 

اأو التق�صري اأو �صوء الت�رصف املتـعـمـد. ويتعني على امل�صتثمر اأن يعلم اأن القيمة 

ي�صتلم  ال  فقد  وعليه  تنخف�س،  اأن  املحتمل  من  ال�صنـدوق  الأ�صـول  ال�صافية 

امل�صتثمر املبلغ الذي ا�صتثمره يف ال�صندوق كلياً اأو جزئياً. 

يتحمل امل�صتثمر امل�صوؤولية عن اأي خ�صائر مالية قد ترتتب على اال�صتثمار يف  هـ -  

ال�صندوق يف حدود ا�صتثماره.

و -  ي�صتثمر �صندوق بيت املال اخلليجي املرن لالأ�صهم ال�صعودية املتوافقة مع ال�صوابط 

املتوافقة مع  ال�صعودية  االأ�صهم  املدرجة يف �صوق  ال�رصكات  اأ�صهم  ال�رصعية يف 

�صوابط اللجنة ال�رصعية، ويـجب عـلى الـم�صتثمر اأن يعـلم ويـدرك باأن اال�صتثمار 

يف االأ�صهـم ينـطوي على خمـاطر عـالية، ومن املخـاطر الرئي�صة التي يحـتـمل 

اأن يواجها اال�صتـثمـار يف ال�صـنـدوق، على �صيبل املثال ال احل�رص مـا يلي: 
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�ضندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�ضهم ال�ضعودية املتوافق مع ال�ضوابط ال�رشعية

]1[  املخاطر ال�صيا�صية: اإن حاالت عدم اليقني التي تنتج عن التغريات ال�صيا�صية العاملية 
على  وبالتايل  ال�صعودية  االأ�صهم  �صوق  على  �صلبي  ب�صكل  يوؤثر  واملحلية  واالإقليمية 

�صايف قيمة اأ�صول ال�صندوق.

والتي  العامة  االقت�صادية  وال�صيا�صات  االأو�صاع  يف  التغري  اإن  االقت�صادية:  املخاطر   ]2[
اال�صتثمار،  احلكومي،  االإنفاق  �صيا�صة  يف  التغري  احل�رص  ال  املثال  �صبيل  على  ت�صمل 

حركة اال�صترياد والت�صدير، اال�صتهالك، �صعر الفائدة، الت�صخم، التغري يف �صعر ال�رصف، 

تذبذبات االأ�صهم يف �صوق االأ�صهم ال�صعودية، توؤثر ب�صكل �صلبي على اأداء ال�صندوق.

]3[  خمـاطر االعتماد على موظفي مدير ال�صندوق: يعـتمد مـدير ال�صنـدوق على العـن�رص 
اإدارته لل�صندوق، وبالتايل فاإن ال�صندوق قد يتاأثر �صلباً  اأ�صا�صي خالل  الب�رصي ب�صكل 

تـوفري  و�صعـوبة  ال�صندوق  باأعمال  املرتبطني  واملوظفني  التنفيذيني  املديرين  بخ�صارة 

بـدائل على امل�صتوى نف�صه من اخلـربة على الـمدى الق�صري ، ويوؤثر ذلك ب�صكل �صلبي 

على اأداء ال�صندوق.

خماطر ال�صيولة: يتعر�س ال�صندوق ملخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات اال�صرتداد    ]4[
نتيجة نق�س ال�صيولة الناجم عن انخفا�س اأحجام التعامل يف �صوق االأ�صهم ال�صعودية 

مما يوؤثر �صلباً على مالكي الوحدات.

بها  اال�صتثمار  يتم  التي  واالأ�صول  اال�صتثمار  �صناديق  الت�رصيعات:  يف  التغري  خماطر    ]5[
معر�صة ملخاطر التغري يف الت�رصيعات، حيث اإن مدير ال�صندوق �صيعمل وفقاً للت�رصيعات 

واالإجراءات ال�صادرة من قبل ال�صلطات الر�صمية املخت�صة بالتنظيم واالإ�رصاف والرقابة 

اإدارة  على  املفرو�صة  التعديالت  لطبيعة  وفقا  �صلبا  ال�صندوق  اأداء  يتاأثر  وقد  عليها، 

ال�صندوق.

نتيجة  للم�صدر  املالية  االأو�صاع  التغيري يف  وهي خماطر  بامل�صدر:  املتعلقة  ]6[  املخاطر 
تعّر�س  املخاطر  ت�صمل هذه  واخلدمات، كما  املنتجات  اأو  الطلب  اأو  االإدارة  لتغريات يف 

انخفا�س قيمة  اإىل  يوؤدي  مما قد  بها  يقوم  ب�صبب خمالفات  قانونية  الإجراءات  امل�صدر 

اأ�صهمه مما قد يوؤثر ب�صكل �صلبي على اأداء ال�صندوق. 

]7[  خماطر الرتكيز: وهي املخاطر الناجتة عن تركز ا�صتثمارات ال�صندوق يف عدد من قطاعات 
�صوق االأ�صهم ال�صعودية والذي قد يجعل اأداء ال�صندوق عر�صة للتقلبات نتيجة التغري 

يف االأو�صاع اخلا�صة بتلك القطاعات االأمر الذي يوؤثر �صلباً على اأداء ال�صندوق.  

]8[  خماطر االئتمان واالأطراف االأخرى:  تن�صاأ هذه املخاطر من االأن�صطة اال�صتثمارية التي 
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تنطوي على التعامل مبا�رصة مع املوؤ�ص�صات املالية االأخرى من خالل االإيداعات النقدية 

اأو عمليات املرابحة، حيث اإن املخاطر على كل طرف من العقد يكون يف اأن الطرف االآخر 

قد ال يتقيد بالتزاماته التعاقدية ما قد يت�صبب يف خ�صارة ال�صندوق للمبلغ امل�صتثمر 

يف هذه االأن�صطة.

خماطر ت�صارب امل�صالح: تن�صاأ هذه املخاطر يف االأو�صاع التي تتاأثر فيها مو�صوعية    ]9[
على  تهمه  معنوية  اأو  مادية  �صخ�صية  مب�صلحة  ال�صندوق  مدير  قرار  وا�صتقاللية 

ح�صاب ال�صندوق، مما يوؤثر �صلباً على اأدائه.

من  وغريها  والفي�صانات  االأعا�صري  الزالزل،  الرباكني،  اإن  الطبيعية:  الكوارث  ]10[  خماطر 
الظواهر الطبيعية التي قد ت�صبب دماراً كبرياً للممتلكات ال ميكن ال�صيطرة عليها، 

وقد توؤثر ب�صكل �صلبي على اأداء كافة القطاعات االقت�صادية واال�صتثمارية وبالتايل 

توؤثر على اأداء ال�صندوق. 

حتقيق  من  �صيتمكن  ال�صندوق  باأن  �صمان  يوجد  ال  الوحدة:  �صعر  تقلبات  خماطر    ]11[
ال�صندوق  يف  اال�صتثمار  خماطر  مع  متنا�صبة  تكون  اأن  اأو  الوحدات  ملالكي  العوائد 

وطبيعة التعامالت املن�صو�س عليها يف هذه ال�رصوط واالأحكام، وبالتايل من املحتمل 

اأن تنخف�س قيمة الوحدات او اأن يخ�رص مالكو الوحدات بع�س اأو كامل املبلغ الذي مت 

اال�صتثمار به.

ال�صعودية  االأ�صهم  �صوق  تذبذب  اإن  االأ�صهم:  �صوق  املحتملة يف  التقلبات  ]12[  خماطر 
ميكن اأن يوؤدي اإىل تقلب كبري يف �صايف قيمة اأ�صول ال�صندوق مما يوؤثر �صلباً على اأداء 

ال�صندوق. 

باإمكانية  االإف�صاح  تتعلق خماطر  االأولية:  الطروحات  اإ�صدار  ن�رصات  اإف�صاح  خماطر    ]13[
وجود بيانات غري �صحيحة يف ن�رصات اإ�صدار الطروحات االأولية اأو اإغفال بيانات جوهرية 

اال�صتثمار على  قرار  اتخاذ  ب�صكل جوهري يف  ال�صندوق  وبالنظر العتماد مدير  فيها 

املعلومات التي ترد يف ن�رصات االإ�صدار التي ت�صدرها ال�رصكات فاإن خماطر اتخاذ قرار 

ا�صتثماري غري منا�صب تبقى قائمة مما قد ينعك�س �صلباً على اأداء ال�صندوق.

]14[  خماطر التوقعات املالية امل�صتقبلية: يعتمد مدير ال�صندوق يف حتديد �صعر ال�صهم 
خالل الطرح االأويل لل�رصكات بناًء على توقعات النتائج املالية لل�رصكات املطروحة اإال اأن 

تلك التوقعات هي ُعر�صة للتغري مما يوؤدي اإىل انحراف يف �صعر االأ�صهم ينعك�س �صلباً 

على اأداء ال�صندوق.
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�صعوبات  تواجه  اأن  املمكن  من  االأولية:  الطروحات  يف  امل�صاركة  فر�س  ]15[  خماطر 
تتعلق بامل�صاركة يف الطروحات االأولية الأ�صهم ال�رصكات، حيث ال يوجد �صمان 

بتلقي ال�صندوق دعوة امل�صاركة، مما يوؤثر �صلباً على اإيرادات ال�صندوق ب�صبب عدم 

امل�صاركة.

باأن  تعهدات  اأي  ال�صندوق  مدير  يقدم  ال  اال�صتثمار:  ا�صرتاتيجية  خماطر    ]16[
ا�صرتاتيجيات ا�صتثمار ال�صندوق �صتحقق اأغرا�س اال�صتثمار اخلا�س به،  ويوؤثر ذلك 

ب�صكل �صلبي على �صايف قيمة اأ�صول ال�صندوق.

]17[  خماطر الت�صنيف االئتماين: املخاطر املتعلقة بتقييم مدى جودة االئتمان لالأدوات 
املالية ذات الدخل الثابت يف ت�صنيف تلك االأدوات كمخاطر وتقلبات ال�صوق، والذي 

يوؤثر �صلباً على قيمة اأ�صول ال�صندوق.

]18[  خماطر تعليق التداول بال�صوق: قد يوؤدي تعليق التداول يف ال�صوق ككل اأو جمموعة من 
االأوراق املالية اإىل خماطر عدم توفر النقد اأو �صياع عدد من الفر�س اال�صتثمارية الناجت عن 

عدم املقدرة على البيع اأو ال�رصاء، مما يوؤثر �صلباً على اأداء ال�صندوق.

]19[  خماطر التاأخر يف اإدراج ال�رصكات املكتتب فيها: قد يحدث تاأخر يف اإدراج ال�رصكات املكتتب 
بها يف ال�صوق، وبالتايل عدم القدرة على بيعها، مما يوؤدي اإىل �صعوبة يف تلبية طلبات 

اال�صرتداد اأو ا�صتغالل الفر�س اال�صتثمارية االأخرى مما يوؤثر �صلباً على اأداء ال�صندوق.

خماطر اال�صتثمار يف ال�صناديق االأخرى: هي جميع املخاطر التي قد تتعر�س لها �صناديق    ]20[ 
اال�صتثمار االأخرى الواردة يف هذا البند التي قد تتعر�س لها �صناديق اال�صتثمار االأخرى 

التي يكون ال�صندوق م�صتثمرا فيها مما يوؤدي اإىل انخفا�س قيمة وحدات ال�صندوق. 

اأ�صهم حقوق  اال�صتثمار يف  يت�صبب  قد  االأولوية:  اال�صتثمار يف حقوق  ]21[  خماطر 
اال�صتثمارية  املحفظة  مدير  ا�صتخدام  عدم  نتيجة  خ�صائر  حدوث  اإىل  االأولوية 

اأو تداول اأ�صهم حقوق االأولوية امل�صتحقة مما يوؤدي اإىل  لل�صندوق حقة يف �رصاء 

انخفا�س قيمة وحدات ال�صندوق اإ�صافة لذلك اإن اال�صتثمار يف حقوق االأولوية 

قد تت�صبب يف حدوث خ�صائر جوهرية لل�صندوق، حيث اإن ن�صبة التذبذب امل�صموح 

بها الأ�صعار تداول حقوق االأولوية يفوق الن�صبة التي تخ�صع لها اأ�صعار االأ�صهم 

املدرجة يف �صوق االأ�صهم ال�صعودية )املمثلة بن�صبة 10 % �صعوداً ونزوالً(.

خماطر خف�س الت�صنيف االئتماين: اأن اأي خف�س يف الت�صنيف االئتماين من قبل وكاالت    ]22[
الت�صنيف االئتماين الأي من املنتجات اال�صتثمارية اىل ي�صتثمر فيها ال�صندوق يوؤثر �صلباً 
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على قيمة تلك اال�صتثمارات وبالتايل يوؤثر �صلباً على �صايف قيمة اأ�صول ال�صندوق.

]23[  خماطر االلتزام ب�صوابط اللجنة ال�رصعية: يقت�رص املجال اال�صتثماري لل�صندوق 
على االأ�صهم املتوافقة مع �صوابط اللجنة ال�رصعية، والتي يجري حتديثها ب�صكل 

اأ�صهم بع�س  اأ�صبحت  اإف�صاح ال�رصكات املدرجة، ويف حال  ربع �صنوي بناًء على 

ال�صندوق  ال�رصعية �صي�صطر مدير  اللجنة  ال�رصكات غري متوافقة مع �صوابط 

اإىل التخل�س من تلك االأ�صهم ببيعها بغ�س النظر عن قيمتها العادلة اأو تكلفة 

�رصائها مما يوؤثر �صلباً على �صايف قيمة اأ�صول ال�صندوق.

عمليات  تنفيذ  على  القدرة  عدم  ملخاطر  ال�صندوق  يتعر�س  التمويل:  ]24[  خماطر 
التعامل يف �صوق  اأحجام  انخفا�س  الناجم عن  ال�صيولة  نتيجة نق�س  اال�صرتداد 

االأ�صهم ال�صعودية و�صعوبة احل�صول على متويل للوفاء بطلبات اال�صرتداد مما يوؤثر 

�صلبا على مالكي الوحدات.

]25[  املخاطر العامة لال�صتثمار العقاري: يكون العائد على اال�صتثمارات العقارية عر�صة 
لعديد من العوامل املرتابطة فيما بينها، مبا فيها التغيريات ال�صلبية يف الظروف 

االقت�صادية املحلية اأو االإقليمية اأو الدولية، والظروف ال�صلبية يف ال�صوق املحلية، 

م�رصوفات  والتغيريات يف  العقارات،  وبائعي  وم�صرتي  مل�صتاأجري  املالية  والظروف 

الت�صغيل، والقوانني واللوائح البيئية. وقوانني تق�صيم املناطق وغريها من القوانني 

احلكومية وال�صيا�صات املالية، واأ�صعار الطاقة، والتغريات يف مدى االإقبال الن�صبي 

على خمتلف اأنواع ومواقع العقارات، واملخاطر الناجتة عن االعتماد على التدفقات 

النقدية وم�صكالت وخماطر الت�صغيل النا�صئة عن عدم توفر بع�س مواد البناء، 

باالإ�صافة اإىل الظروف القاهرة، واخل�صائر غري القابلة للتاأمني وغريها من العوامل 

اخلارجة عن �صيطرة مدير ال�صندوق، قد ي�صاهم اأي من هذه العوامل يف الت�صبب 

مبخاطر جوهرية توؤثر �صلباً على قيمة اأ�صول ال�صندوق وقدرة ال�صندوق على توليد 

اأي عوائد على ا�صتثماراته.

]26[  التقلبات يف قيمة العقارات ونق�س ال�صيولة: تُعدُّ العقارات من فئة االأ�صول غري 
ال�صائلة، وتتقلب درجة �صيولتها تبعاً للطلب والرغبة يف هذا النوع من اال�صتثمارات 

واإن كان ال�صندوق بحاجة لت�صييل ا�صتثماراته العقارية يف وقت غري منا�صب، فقد 

تكون عائدات ال�صندوق اأقل من القيمة الدفرتية االإجمالية ملمتلكاته العقارية، 

وبالتايل، فاإن اأي تاأخري اأو �صعوبة قد يواجها ال�صندوق يف الت�رصف يف اأ�صوله قد 

توؤثر �صلباً وب�صكل كبري على العائد الذي يح�صل عليه مالكو الوحدات.
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معلومات عامة

• �لفئة �مل�شتهدفة لال�شتثمار يف �ل�شندوق
ي�صتهدف ال�صندوق امل�صتثمرين الراغبني يف حتقيق النمو يف راأ�س املال على املدى الطويل.

• �شيا�شة توزيع �الأرباح
يهدف ال�صندوق اإىل تنمية راأ�س املال، ولن يقوم ال�صندوق بتوزيع اأي اأرباح على امل�صتثمرين 

حيث �صيتم اإعادة ا�صتثمار االأرباح املحققة يف ال�صندوق.

• �سجل االأداء ال�سابق ل�سندوق اال�ستثمار
املوقع  خالل  من  اجلميع  الطالع  متاحة  لتكون  توفرها(  )فورا  ال�صندوق  تقارير  ن�رص  �صيتم 

.www.bmk.com.sa االإلكرتوين ملدير ال�صندوق

• حقوق مالكي الوحدات 
يحق ملالكي الوحدات يف ال�صندوق: تعيني وكيل متثيل يف اجتماع مالكي الوحدات والت�صويت 

يف اجتماع مالكي الوحدات. )ح�صب املادة رقم 13 من �رصوط واأحكام ال�صندوق(، كما ويحق 

لهم عزل مدير ال�صندوق واملوافقة على التغيريات االأ�صا�صية املقرتحة من قبل مدير ال�صندوق 

احل�صول على  واأي�صاً  اأي ر�صوم.  اأ�صا�صي دون فر�س  اأي تغيري  وا�صرتداد وحداتهم قبل �رصيان 

التقارير املقدمة ملالكي الوحدات )ح�صب املادة 11 من �رصوط واأحكام ال�صندوق( واحل�صول 

على اإ�صعار بالعمليات والتغيريات )ح�صب املادة 17 من هذه ال�رصوط واالأحكام(.

• م�شوؤوليات مالكي �لوحد�ت 
مالك الوحدات ال يكون م�صوؤوالً عن اأي ديون اأو التزامات ال�صندوق، اإال يف حال خ�صارة مالك 

الوحدات ا�صتثماراته يف ال�صندوق اأو جزء منه.

• احلاالت التي ت�ستوجب اإنهاء �سندوق اال�ستثمار واالإجراءات اخلا�سة باالأنهاء
اإ�صعار الهيئة ومالكي الوحدات  اإنهاء ال�صندوق، فيجب عليه  اإذا رغب مدير ال�صندوق يف 

كتابياً برغبته يف ذلك قبل مدة ال تقل عن 21 يوماً من التاريخ املزمع اإنهاء ال�صندوق فيه، 

دون االإخالل ب�رصوط واأحكام ال�صندوق ومذكرة املعلومات.
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يحـتفظ مـدير ال�صنـدوق بحـق اإنهـاء ال�صـنـدوق دون اأن يتـرتب على ذلك اأي جــزاء على 

اأو  اأ�صول ال�صندوق ال يربر ا�صتمرار ت�صغيله ب�صكل جُمٍد،  اأن حجم  اإذا تبني له  امل�صرتكني، 

ب�صبب حدوث بع�س التغيريات يف اللوائح التنظيمية ال�صادرة من هيئة ال�صوق املالية والتي 

حتكم عمل ال�صندوق.

يف حال انخفا�س �صايف قيمة اأ�صول ال�صندوق عن احلد االأدنى لت�صغيل ال�صندوق البالغ 

)10( ماليني ريال �صعودي ومل يتمكن مدير ال�صندوق من ا�صتيفاء احلد االأدنى ل�صايف قيمة 

اأ�صول ال�صندوق خالل املدة املحددة من هيئة ال�صوق املالية يجب على مدير ال�صندوق اإنهاء 

ال�صندوق واإ�صعار مالكي الوحدات بذلك.

االإخالل  دون  وذلك  انتهائه،  فور  ال�صندوق  ت�صفية  اإجراءات  على  ال�صندوق  مدير  �صيعمل 

ب�رصوط واأحكام ال�صندوق ومذكرة املعلومات.

مدة  انتهاء  عن  لل�صوق  االإلكرتوين  واملوقع  االإلكرتوين  موقعه  يف  ال�صندوق  مدير  �صيعلن 

ال�صندوق العام ومدة ت�صفيته.

• يقر مدير ال�سندوق بوجود اآلية داخلية لتقومي املخاطر املتعلقة باأ�سول ال�سندوق.

مقابل اخلدمات والعموالت واالأتعاب

يتـحـمل ال�صـنـدوق مقابل اخلدمات والعموالت واالأتعاب املـذكورة اأدناه اأ�صافه اإىل �رصيبة 

مالكي الوحدات” وهي كالتايل: القيمة امل�صافة ويتحملها تبعاً لذلك امل�صرتكون “ 

ر�صـوم اإدارة ال�صندوق: 1.90 % �صنوياً من �صايف قيمة اأ�صول ال�صندوق حتت�صب    ]1[
يف كل يوم تقـوميي، ويتم دفع الر�صوم امل�صتحقة ملدير ال�صندوق �صهرياً.

]2[  ر�صـوم احلـفـظ: 0.10% �صنوياً من �صايف قيمة اأ�صول ال�صندوق حتت�صب يف كل 
يوم تقـوميي ويتم دفع الر�صوم امل�صتحقة الأمني احلفظ �صهرياً على اأال تقل عن 

مبلغ 1،000 ريال �صهرياً.

مكافاأة اأع�صاء مـجل�س االإدارة: �صيتم دفع مبلغ 3،000 ريال �صعودي لكل ع�صو    ]3[
م�صتقل من اأع�صاء جمل�س االإدارة عن كل اجتماع، وبحد اأق�صى مبلغ 12،000 

ريال �صعودي �صنوياً الأع�صاء املجل�س امل�صتقلني فقط.

مكافاأة اأع�صاء اللجنة ال�رصعية : ت�صتحق اللجنة ال�رصعية لل�صندوق مبلغ 7،000 دوالر    ]4[
امريكي ) ما يعادل 26،250 ريال( �صنوياً، حتت�صب يوميا وتدفع يف بداية ال�صنة املالية.
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]5[ ر�صوم املوؤ�رص االإر�صادي: ي�صتحق مقدم خدمات املوؤ�رص االإر�صادي لل�صندوق مبلغ 8،000 
دوالر اأمريكي )ما يعادل 30،000 ريال( �صنوياً اأو 0.05 % من �صايف اأ�صول ال�صندوق 

اأيهما اأعلى، حتت�صب يومياً وتدفع يف بداية ال�صنة املالية.

ر�صوم اال�صرتاك: ي�صتحق مدير ال�صندوق ر�صم ا�صرتاك من قيمة كل ا�صرتاك بحد    ]6[
اأق�صى 2% من مبلغ اال�صرتاك. 

]7[  ر�صوم اال�صرتداد: ال يوجد.

ي�صاف  لل�صندوق  مالية  �صنة  كل  عن  �صعودي  ريال  اأتعاب مراجع احل�صابات: 20،000    ]8[
عليها مبلغ �رصيبة القيمة امل�صافة.

امل�صرتدة يف حالة طلب اال�صرتداد خالل  الوحدات  ر�صوم اال�صرتداد املبكر: 1% من قيمة   ]9[
ثالثني يوماً تقوميياً من تاريخ اال�صرتاك.

وتدفع يف  يومياً  �صعودي حتت�صب  ريال   7،500 ]10[  الر�صوم الرقابية: ر�صوم �صنوية تبلغ 
بداية ال�صنة املالية.

ر�صوم ن�رص املعلومات يف ال�صوق املالية ال�صعودية )تداول(: ر�صوم �صنوية تبلغ 5،000    ]11[
ريال �صعودي حتت�صب يومياً وتدفع يف بداية ال�صنة املالية.

ر�صوم اأخرى: لن تتجاوز  هذه امل�صاريف 0.5% من �صايف قيمة اأ�صول ال�صندوق، و�صيتم    ]12[
خ�صم امل�صاريف الفعلية فقط. وت�صمل ما يلي:

بخدمات  متعلقة  اأخرى  واأي م�رصوفات  ال�صندوق  اأداء  ]12.1[  م�صاريف ن�رص التقارير عن 
االإدارة والت�صغيل.

]12.2[  م�صاريف اجتماع مالكي الوحدات.

]13[   م�صاريف التعامل: يتحمل ال�صندوق عموالت التداول الناجتة عن عمليات �رصاء وبيع 
االأ�صهم ح�صب العموالت ال�صائدة يف �صوق االأ�صهم و�صيتم االإف�صاح عن اإجمايل 

قيمتها يف التقارير ال�صنوية والن�صف �صنوية.  

ر�صوم نقل ملكية الوحدات: ي�صتحق مدير ال�صندوق 2 % من قيمة الوحدات املراد     ]14[
نقل ملكيتها تدفع مرة واحدة عند قبول الطلب كر�صوم عن نقل ملكية الوحدات.
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اخلدمات والعموالت 

واالأتعاب
التو�ضيح

ر�صوم اإدارة ال�صندوق
1.90 % �صنوياً من �صايف قيمة اأ�صول ال�صندوق حتت�صب يف كل 

يوم تقـوميي، ويتم دفع الر�صوم امل�صتحقة ملدير ال�صندوق �صهرياً.

ر�صوم احلفظ

0.10 % �صنوياً من �صايف قيمة اأ�صول ال�صندوق حتت�صب يف كل 

يوم تقـوميي ويتم دفع الر�صوم امل�صتحقة الأمني احلفظ �صهرياً على 

اأال تقل عن مبلغ 1،000 ريال �صهرياً.

مكافاأة اأع�صاء مـجل�س االإدارة

�صيتم دفع مبلغ 3،000 ريال �صعودي لكل ع�صو م�صتقل من 

اأع�صاء جمل�س االإدارة عن كل اجتماع، وبحد اق�صى مبلغ 12،000 

ريال �صعودي �صنوياً الأع�صاء املجل�س امل�صتقلني فقط.

مكافاأة اأع�صاء اللجنة 

ال�رصعية

ت�صتحق اللجنة ال�رصعية لل�صندوق مبلغ 7،000 دوالر اأمريكي )ما 

يعادل 26،250 ريال( �صنوياً، حتت�صب يوميا عن طريق ق�صمة املبلغ 

على 365 وتدفع يف بداية ال�صنة املالية.

ر�صوم املوؤ�رص االإر�صادي

ي�صتحق مقدم خدمات املوؤ�رص االإر�صادي لل�صندوق مبلغ 8،000 دوالر امريكي 

)ما يعادل 30،000 ريال( �صنوياً اأو 0.05 % من �صايف اأ�صول ال�صندوق اأيهما 

اأعلى، حتت�صب يومياًً عن طريق ق�صمة املبلغ على 365 يوماً اأما يف حال جتاوز 

�صايف قيمة اأ�صول ال�صندوق 60 مليون ريال �صتغري طريقة احل�صاب اإىل  

)0.05 % /365( *  قيمة اأ�صول ال�صندوق [ وتدفع يف بداية ال�صنة املالية.

الر�صوم الرقابية
ر�صوم �صنوية تبلغ 7،500 ريال �صعودي حتت�صب يوميا عن طريق 

ق�صمة املبلغ على 365 يوم وتدفع يف بداية ال�صنة املالية.

ر�صوم ن�رص املعلومات يف ال�صوق 

املالية ال�صعودية )“تداول”(

ر�صوم �صنوية تبلغ 5،000 ريال �صعودي حتت�صب يومياً عن طريق 

ق�صمة املبلغ على 365 يوم وتدفع يف بداية ال�صنة املالية.

اأتعاب مراجع احل�صابات

20،000 ريال �صعودي عن كل �صنة مالية لل�صندوق حتت�صب يومياً 

عن طريق ق�صمة املبلغ على 365 يوماً وتدفع على دفعتني بعد 

االنتهاء من اإعداد القوائم املالية الن�صف �صنوية وال�صنوية.

م�صاريف التعامل
�صيتم االإف�صاح عن تلك امل�صاريف يف ملخ�س االإف�صاح 

املايل يف نهاية ال�صنة.

ر�صوم اأخرى
�صيتم االإف�صاح عن تلك امل�صاريف يف ملخ�س االإف�صاح 

املايل يف نهاية ال�صنة.
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تفا�ضيل مقابل ال�ضفقات التي يجوز فر�ضها فيما يتعلق بر�ضوم اال�ضرتاك واال�ضرتداد ونقل 

امللكية التي يدفعها مالكو الوحدات

التو�ضيحالر�ضوم

اال�صرتاك

2% من مبلغ اال�صتثمار، حت�صب مرة واحدة عند كل عملية ا�صرتاك اأو 

ا�صرتاك اإ�صايف وال تُعدُّ من �صمن قيمة اال�صتثمار يف ال�صندوق.

   ال توجد ر�صوم.اال�صرتداد

اال�صرتداد املبكر

1 % من قيمة الوحدات امل�صرتدة يف حالة طلب اال�صرتداد خالل ثالثني يوماً 

تقوميياً من تاريخ اال�صرتاك.

نقل امللكية

ي�صتحق مدير ال�صندوق 2 % من قيمة الوحدات املراد نقل ملكيتها 

تدفع مرة واحدة عند قبول الطلب كر�صوم عن نقل ملكية الوحدات.

بيان اأي عموالت خا�ضة يربمها مدير ال�ضندوق

ال توجد اأي عموالت خا�صة.
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مثال تو�ضيحي لعملية اال�ضتثمار يف ال�ضندوق

البند
ر�ضوم وم�ضاريف 

ال�ضندوق بالريال 

ال�ضعودي 

ر�ضوم وم�ضاريف 

امل�ضتثمر بالريال 

ال�ضعودي

ملحظات

قيمة الوحدة عند 

الطرح االأويل

1010

قيمة ال�صندوق

 عند البدء

100،000،000100،000
مت افرتا�س عدم وجود اأي 

عمليات ا�صرتاك اإ�صافية 

اأو اأي عمليات ا�صرتداد.

10،000،00010،000عدد وحدات ال�صندوق

ر�صوم اال�صرتاك )%2( 

يتم احت�صابها من 

ال  قيمة اال�صرتاك – 

حتت�صب �صمن املبلغ 

امل�صتثمر

2،000،0002،000

يتم احت�صاب 2% من 

املبلغ امل�صتثمر كر�صوم 

ا�صرتاك يتم �صدادها ملدير 

ال�صندوق.

200،000200م�صاريف التعامل

مت تقدير مبلغ افرتا�صي 

للتو�صيح على اأن يتم 

ذكر امل�صاريف الفعلية 

يف التقارير ال�صنوية 

والن�صف �صنوية

م�صاريف ن�رص التقارير 

املالية وتكاليف 

اخلدمات االإدارية 

والت�صغيلية االخرى **

50،00050

لن تزيد تلك امل�صاريف 

جمتمعة عن %0.50 

من �صايف قيمة اأ�صول 

ال�صندوق.  يف هذا املثال 

مت االفرتا�س باأنها 

ت�صاوي %0.50.

7،5007.5الر�صوم الرقابية 

ر�صوم ن�رص املعلومات 

يف ال�صوق املالية 

ال�صعودية )»تداول«(:

5،0005
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20،00020اأتعاب مراجع احل�صابات

مكافاأة اأع�صاء جمل�س االإدارة 

)مبلغ 3،000 ريال عن كل 

اجتماع لكل ع�صو م�صتقل(

12،00012

30،00030ر�صوم املوؤ�رص االإر�صادي

26،25026.25اأتعاب اللجنة ال�رصعية

ر�صوم اإدارة ال�صندوق 

)1.90%( �صنوياً يتم 

احت�صابها ب�صكل يومي

1،900،0001900

ر�صوم احلفظ )%0.10( 

�صنوياً يتم احت�صابها 

ب�صكل يومي

100،000100

اإجمايل امل�صاريف 

ال�صنوية
2،350،7502،351

�صايف قيمة اأ�صول 

ال�صندوق

109،649،250٫00

بعد انتهاء مدة اال�صتثمار

 )مت افرتا�س باأن مدة اال�صتثمار 

12 �صهراً( وان املحفظة 

اال�صتثمارية لل�صندوق 

حققت عائدا بلغ 12 %. 

10.964925�صايف قيمة الوحدة

�صايف العائد على املبلغ 

امل�صتثمر
%9.65

** امل�رصوفات الفعلية فقط، ولن تزيد تلك امل�رصوفات عن 0.5% �صنوياً من �صايف قيمة اأ�صول ال�صندوق.
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التقومي والت�سعري

كيفية تقومي كل اأ�ضل ميلكه ال�ضندوق

لقد مت حتديد القيمة اال�صمية للوحدة مببلغ رياالت �صعودية عند الطرح االأويل، على اأن 

يتم تـقـومي �صايف قيمة اأ�صـول ال�صندوق يف كل يوم تقومي )يومي االإثنني واالأربعاء( 

اأ�صول  اإجمايل  قيمة  احت�صاب  اأ�صا�س  على  ال�صعودية  االأ�صهم  �صوق  اإقفال  عند 

ال�صندوق وهي القيمة ال�صوقية ب�صعر االإقفال لالأوراق املالية امل�صتثمر بها يف �صوق 

الفوائد  للودائع  االأ�صمية  القيمة  اإىل  وت�صاف  للتداول،  والقابلة  ال�صعودية  االأ�صهم 

واالأرباح املرتاكمة،  باالإ�صافة اىل القيمة العادلة الأي ا�صتثمار اآخر والتي يحددها مدير 

التحقق  وبعد  احلفظ  اأمني  عليها  يوافق  التي  والقواعد  الطرق  على  بناء  ال�صندوق 

اإجمايل قيمة امل�صتحقات وامل�صاريف  ، ناق�صاً  من قبل املحا�صب القانوين لل�صندوق 

اأ�صول  قيمة  �صايف  بقـ�صمة  الوحدة  قيمة  ح�صاب  ويتم  ال�صندوق  على  املرتاكمة 

ال�صندوق على اإجمايل عـدد الوحدات القائمة يف ذلك اليوم، و�صيتم تقومي االأ�صهم 

التي متت امل�صاركة يف طروحاتها االأولية وحقوق االولية يف الفرتة ما بني االكتتاب وتداول 

الورقة املالية بناء على �صعر االكتتاب اأو �صعر احلق املكتتب به ، ويف حالة اال�صتثمار يف 

�صناديق اال�صتثمار ذات الطرح العام واملرخ�صة من هيئة ال�صوق املالية، ف�صيتم تقوميها 

اأيام التقومي بالن�صبة لل�صندوق  اآخر قيمة معلنه للوحدة ويف حال اختالف  من خالل 

امل�صتثمر به، �صيتم اعتماد اآخر �صعر معلن عنه. كما ويلتزم مدير ال�صندوق باأحكام 

امللحق ال�صاد�س من الئحة �صناديق اال�صتثمار اخلا�صة بطرق تقومي ال�صناديق العامة.

اأ- عدد نقاط التقييم، وتكرارها

يوم  يف  ال�صعودية  املالية  ال�صوق  اإغالق  بعد  ال�صندوق  اأ�صـول  قيمة  �صايف  تـقـومي  يتم 

التقومي )يومي االإثنني واالأربعاء(.

ج- االإجراءات التي �ضتتخذ يف حالة اخلطاأ يف التقومي اأو اخلطاأ يف الت�ضعري

اأو ح�صاب �صعر وحدة ب�صكل  يف حال تقومي اأ�صل من اأ�صول ال�صندوق العام ب�صكل خاطئ 

الالزمة مبا يف ذلك تعوي�س  الت�صحيحية  االإجراءات  واتخاذ  توثيق ذلك اخلطاأ  خاطئ، ف�صيتم 

جميع مالكي الوحدات املت�رصرين احلاليني وال�صابقني دون تاأخري. و�صيقوم مدير ال�صندوق باإبالغ 

الهيئة فور وقوع اأي خطاأ يف التقومي مبا يوؤثر على ما ن�صبته 0٫5 % من �صعر الوحدة، و�صيتم 

املالية  لل�صوق  االإلكرتوين  املوقع  ويف  ال�صندوق  ملدير  االإلكرتوين  املوقع  يف  ذلك  عن  االإف�صاح 

)تداول(. كما �صيقدم مدير ال�صندوق ملخ�صاً بجميع اأخطاء التقومي والت�صعري �صمن التقارير 

املر�صلة للهيئة وفقاً للمادة 72 من الئحة �صناديق اال�صتثمار ال�صادرة عن هيئة ال�صوق املالية. 
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د-بيان تفا�ضيل طريقة احت�ضاب �ضعر الوحدة الأغرا�س تنفيذ طلبات اال�ضرتاك واال�ضرتداد

والر�صوم  امل�صاريف  خ�صم  )بعد  ال�صندوق  اأ�صول  �صايف  بق�صمة  الوحدة  �صعر  يحت�صب 

الثابتة ثم املتغرية امل�صتحقة على ال�صندوق( على عدد الوحدات امل�صدرة.

هـ-مكان ووقت ن�رش �ضعر الوحدة، وتكرارها

�صيقوم مدير ال�صندوق باالإعالن عن �صعر الوحدة قبل ال�صاعة الواحدة من ظهر يوم العمل 

وموقع  ال�صندوق  ملدير  االإلكرتوين  املوقع  عرب  واخلمي�س(  الثالثاء  )يومي  التقومي  ليوم  التايل 

ال�صوق املالية ال�صعودية )تداول(.

التعامل

فرتة �لطرح �الأويل لوحد�ت �ل�شندوق:

فرتة الطرح االأويل لل�صندوق هي الفرتة التي تكون فيها وحدات ال�صندوق مطروحة لال�صرتاك 

بال�صعر االأويل )القيمة االأ�صمية( للوحدة وهي ع�رصة رياالت �صعودية من قبل امل�صتثمرين، 

تبداأ من 7/ 4 / 2019 م م وتنتهي يف 16 / 5 / 2019 م.

 م�سوؤوليات مدير ال�سندوق يف �ساأن طلبات اال�سرتاك واال�سرتداد

يعد مدير ال�صندوق م�صوؤوالً عن تقومي اأ�صول ال�صندوق تقومياَ كامالً وعادالً. ويح�صب مدير 

ال�صندوق �صعر الوحدة لكل من اال�صرتاك واال�صرتداد يف اأي يوم تعامل بناًء على �صايف قيمة 

اأ�صول كل وحدة من وحدات ال�صندوق العام عند نقطة التقومي يف يوم التعامل ذي العالقة 

)يومي االإثنني واالأربعاء(.

يجب على مدير ال�صندوق معاملة طلبات اال�صرتاك واال�صرتداد بال�صعر الذي يحت�صب عند 

نقطة التقومي التالية للموعد النهائي لتقدمي طلبات اال�صرتاك واال�صرتداد.

يجب على مدير ال�صندوق تنفيذ طلبات اال�صرتاك اأو اال�صرتداد بحيث ال تتعار�س مع اأي اأحكام 

تت�صمنها �رصوط واأحكام ال�صندوق اأو مذكرة املعلومات اأو الئحة �صناديق اال�صتثمار ال�صادرة 

عن هيئة ال�صوق املالية.

يجب على مدير ال�صندوق اأن يدفع ملالك الوحدات عوائد اال�صرتداد قبل موعد اإقفال العمل 

يف اليوم اخلام�س التايل لنقطة التقومي التي حدد عندها �صعر اال�صرتداد كحد اأق�صى.

يجب على مدير ال�صندوق تعليق اال�صرتاك اأو ا�صرتداد الوحدات اإذا طلبت الهيئة ذلك.

لتنفيذ  كافية  ب�صيولة  لالحتفاظ  الالزمة  اجلهود  جميع  بذل  على  ال�صندوق  مدير  يحر�س 

طلبات اال�صرتداد.
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اأيام التعامل: 

يوم عمل  اأي  ال�صندوق خالل  اال�صرتداد من  اأو  ال�صندوق  اال�صرتاك يف  ا�صتالم طلبات  يتم 

االإثنني واالأربعاء من  التي يتم فيها تنفيذ هذه الطلبات هي يوما  التعامل  اأيام  باأن  علماً 

كل اأ�صبوع. ويجب تقدمي جميع طلبات اال�صرتاك واال�صرتداد قبل ال�صاعة 1 ظهراً من يوم 

التعامل الذي تتم فيه نقطة التقومي )االإثنني واالأربعاء( ليتم تنفيذها ح�صب �صعر التقومي 

يف ذلك اليوم. وتعامل الطلبات التي ت�صلم بعد الواحدة ظهراً على اأنها ا�صتلمت يف يوم 

العمل التايل.        

اإجراءات اال�سرتاك:  

اال�صرتاك  طلب  منوذج  بتعبئة  ال�صندوق  يف  اال�صرتاك  يف  يرغبون  الذين  امل�صتثمرون  يقوم 

واإرفاق بيانات اإثبات الهوية الالزمة وت�صليمها اإىل مقر �رصكة بيت املال اخلليجي. اإذا مت قبول 

طلب اال�صرتاك، �صيتم اإ�صعار امل�صتثمر بقبول الطلب، ويعد امل�صتثمر م�صاركاً يف ال�صندوق 

اعتباراً من بدء يوم التعامل التايل لنقطة التقومي الذي يتم فيه تنفيذ طلب اال�صرتاك.

اإذا كان من �صاأن  ويحتفظ مدير ال�صندوق بحق رف�س م�صاركة امل�صتثمرين يف ال�صندوق 

تلك امل�صاركة اأن توؤدي اإىل خمالفة الالئحة ويتم اإرجاع قيمة اال�صرتاك والر�صوم اإىل ح�صاب 

العميل خالل 3 اأيام عمل من تاريخ تقدمي قيمة اال�صرتاك.

اإجراءات اال�سرتداد:  

ميكن ملالكي الوحدات اأن يطلبوا ا�صرتداد جزء من اأو جميع وحداتهم من خالل تعبئة منوذج 

طلب اال�صرتداد وتوقيعه وتقدميه ملدير ال�صندوق، ميكن ملالكي الوحدات احل�صول على مناذج 

طلب اال�صرتداد من مدير ال�صندوق مبا�رصة اأو من خالل املوقع االلكرتوين اخلا�س مبدير ال�صندوق 

)www.bmk.com.sa(. �صيتم توفري مبالغ اال�صرتداد ملالكي الوحدات قبل اإقفال العمل يف 

اليوم اخلام�س التايل لنقطة التقومي التي مت فيها حتديد �صعر اال�صرتداد. 

نقل ملكية الوحدات اإىل م�ستثمرين اآخرين:

يحق ملالك الوحدات طلب نقل ملكية وحداته يف ال�صندوق كلياً اأو جزئياً مل�صتثمر اأخر، وذلك عن 

طريق تعبئة النموذج وتقدمي طلب خطي ملدير ال�صندوق يت�صمن موافقته على نقل الوحدات 

مبيناً عدد الوحدات املراد نقلها باالإ�صافة اإىل املعلومات الالزمة اخلا�صة به وباملنقول اليه. 

ويجب على امل�صتثمر املنقول اليه وحدات ال�صندوق تعبئة منوذج اال�صرتاك وامل�صتندات ذات 

العالقة، ودفع ر�صوم اال�صرتاك كمبلغ مايل اأو كخ�صم من قيمة الوحدات املنقولة اإليه.
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احلد االأدنى لقيمة الوحدات امل�سرتك بها اأو امل�سرتدة اأو املراد نقل ملكيتها:  

احلد االأدنى لقيمة الوحدات امل�صرتك بها اأو امل�صرتدة اأو املراد نقل ملكيتها هو 2،000 ريال �صعودي.

احلد االأدنى للر�سيد املتبقي:

اإن احلد االأدنى للر�صيد املتبقي هو 2،000 ريال �صعودي واإذا كان من �صاأن اأي ا�صرتداد اأن يقلل 

ر�صيد امل�صتثمر يف ال�صندوق اإىل ما دون 2،000 ريال �صعودي، �صيقوم مدير ال�صندوق بتبليغ 

اال�صرتداد  طلبات  ال�صتالم  وقت  اآخر  قبل  اال�صرتداد  منوذج  تقدمي  باإعادة  يقوم  باأن  امل�صتثمر 

وحتديد مبلغ اال�صرتداد املطلوب وفقاً ملا يلي:

اأ.يحتفظ امل�صتثمر بر�صيد ال يقل عن 2،000 ريال �صعودي.

ب. ا�صرتداد ر�صيد اال�صتثمار بالكامل.

�سجل مالكي الوحدات:

العربية  اململكة  وحفظه يف  الوحدات،  ملالكي  �صجل حمدث  باإعداد  ال�صندوق  مدير  يلتزم 

ال�صعودية ويقّدم مدير ال�صندوق ملخ�صاً ل�صجل مالكي الوحدات اإىل مالك الوحدات يف حال 

طلبها وبدون اأي مقابل مايل، ويظهر �صجل مالك الوحدات املعلومات اخلا�صة با�صتثمارات 

مالك الوحدات املعني فقط.

تاأجيل عملية اال�سرتداد: 

يجـوز ملدير ال�ضندوق تاأجيل تنفيذ تلبية اأي طلب ا�ضرتداد من ال�ضندوق يف احلــاالت االآتية:

]اأ[  اإذا بلغ اإجمايل ن�صبة جميع طلبات اال�صرتداد ملالكي الوحدات واملطلوب تلبيتها يف نهاية 
اأي يوم تعامل )10%( اأو اأكرث من �صايف قيمة اأ�صول ال�صندوق. ويف هذه احلالة يجوز ملدير 

ال�صندوق اأن يقوم بتنفيذ الطلبات على اأ�صا�س ن�صبة وتنا�صب بحيث ال يتجاوز اإجمايل 

اال�صرتدادات حد الـ %10 .

اأو  ا�صرتداد  يتـع�رص  ال�صعودية بحيث  ]ب[  اإذا مت تعليق التعامل والتداول يف �صوق االأ�صهم 
تقـومي وحـدات ال�صندوق.

و�صوف يـتم التعـامل مع طلبات اال�صرتداد املـوؤجلة قبل طلبات اال�صرتداد الالحقة يف يوم 

التقومي التايل بحيث يكون االأولوية بالتنفيذ للطلبات املقدمة اأوال.

احلاالت التي يوؤجل معها التعامل يف الوحدات اأو يعلق واالإجراءات املتبعة يف تلك احلاالت:

يجب على مدير ال�صندوق تعليق اال�صرتاك اأو ا�صرتداد الوحدات اإذا طلبت الهيئة ذلك.
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ال يجوز ملدير ال�سندوق تعليق اال�سرتاك اأو ا�سرتداد وحدات ال�سندوق اإال يف احلاالت االأتية:

•  اإذا راأى مدير ال�صندوق ب�صكل معقول اأن التعليق يحقق م�صالح مالكي الوحدات
اإذا علق التعامل يف ال�صوق الرئي�صة التي يتم فيها التعامل يف االأوراق املالية اأو االأ�صول    •
االأخرى التي ميلكها ال�صندوق، اإما ب�صكل عام واإما بالن�صبة اإىل اأ�صول ال�صندوق التي 

يرى مدير ال�صندوق ب�صكل معقول انها جوهرية ل�صايف قيمة اأ�صول ال�صندوق.

يجب على مدير ال�سندوق اتخاذ االإجراءات التالية يف حالة اأي تعليق يفر�سه مدير ال�سندوق

م�صالح  مراعاة  مع  واملربرة  ال�رصورية  للمدة  اإال  تعليق  اأي  ا�صتمرار  عدم  من  التاأكد    •
مالكي الوحدات.

واأمني احلفظ       اإدارة ال�صندوق  التعليق ب�صورة منتظمة والت�صاور مع جمل�س  مراجعة   •
حول ذلك ب�صورة منتظمة.

باأي تعليق مع تو�صيح اأ�صباب التعليق، واإ�صعار  اإ�صعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً    •
الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق واالإف�صاح عن ذلك يف املوقع االإلكرتوين 

ملدير ال�صندوق واملوقع االإلكرتوين لل�صوق.

للهيئة �صالحية رفع التعليق اإذا راأت اأن ذلك يحقق م�صالح مالكي الوحدات.

بيان االإجراءات التي يجري مبقت�ساها اختيار طلبات اال�سرتداد التي توؤجل

�صيـتم التعـامل مع طلبات اال�صرتداد املـوؤجلة قبل طلبات اال�صرتداد الالحقة يف يوم التقومي 

التايل بحيث يكون االأولوية بالتنفيذ للطلبات املقدمة اأوال.

احلد االأدنى للمبلغ الذي ينوي مدير ال�سندوق جمعه:

احلـد االأدنى الذي ميكن معه لل�صندوق البدء يف العـمل هو 10،000،000 ريال �صعـودي ومن 

امل�رصفية مع طرف  الودائع  االأويل يف  الطرح  امل�صتلمة خالل فرتة  ا�صتثمار االموال  املمكن 

تنظمه موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي اأو هيئة تنظيمية مماثلة خارج اململكة حتى يتم 

الو�صول اإىل احلد االأدنى. و�صيتم اختيار تلك البنوك بناء على الت�صنيف االئتماين بحد اأدنى 

فئة )A( وال�صادر عن وكالة موديز للت�صنيف االئتماين.

مدى تاأثري عدم الو�سول اإىل ذلك احلد االأدنى يف ال�سندوق

اإىل  اإذا مل يتم جمع احلد االأدنى لل�صندوق فاإن مدير ال�صندوق �صيعيد مبالغ اال�صرتاكات 

امل�صرتكني دون اأي ح�صم ويلغي طرح وحدات ال�صندوق ويجوز ملدير ال�صندوق متديد فرتة الطرح 

االأويل ملدة اإ�صافية ال تتجاوز 21 يوم عمل حتى يتم حتقيق مبلغ احلد االأدنى لبدء ت�صغيل 

ال�صندوق وذلك بعد اأخذ موافقة هيئة ال�صوق املالية. و�صيتم اإخطار مالكي الوحدات الذين 

ا�صرتكوا قبل التمديد عن طريق العناوين امل�صجلة لدى مدير ال�صندوق بتاريخ انتهاء فرتة 
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التمديد، فاإن مدير ال�صندوق  االأدنى لل�صندوق بعد  اال�صرتاك. ويف حال مل يتم جمع احلد 

�صيعيد مبالغ اال�صرتاكات اإىل امل�صرتكني دون اأي ح�صم ويلغي طرح وحدات ال�صندوق.

االإجراءات الت�صحيحية املطلوبة ل�صمان تغطية احلد االأدنى ل�صايف قيمة اأ�صول ال�صندوق 

البالغ 10 مليون ريال �صعودي اأو ما يعادله كحد اأدنى:

بعد  ريال �صعودي  االأدنى 10،000،000  احلد  ال�صندوق عن  اأ�صول  انخف�س �صايف قيمة  اإذا 

ت�صغيله، �صيقوم مدير ال�صندوق باإ�صعار الهيئة فوراً واتخاذ االإجراءات الت�صحيحية الالزمة 

ملحاولة جمع املبلغ املتبقي ال�صتيفاء احلد االأدنى خالل �صتة اأ�صهر من تاريخ االإ�صعار، وذلك 

عرب ت�صويق ال�صندوق لقاعدة العمالء املحتملني يف �رصكة بيت املال اخلليجي.

ا�صتثمار مدير ال�صندوق يف ال�صندوق

يحق ملدير ال�صندوق وفقا لتقديره اخلا�س، امل�صاركة يف ال�صندوق كم�صتثمر، ويحتفظ مدير 

ال�صندوق بحقه يف زيادة اأو تخفي�س م�صاركته كلياً اأو جزئياً متى راأي ذلك منا�صباً. و�صيقوم 

مدير ال�صندوق باالإف�صاح يف نهاية كل �صنة عن اأي ا�صتثمار له يف ال�صندوق يف ملخ�س 

االإف�صاح املايل.

 خ�سائ�ص الوحدات 

ينق�صم ال�صندوق لوحدات لها القيمة واملميزات واحلقوق ذاتها مبا يف ذلك حق الت�صويت 

يف اجتماعات مالكي الوحدات. ميتلك كل مالك وحدات ح�صة م�صاعة يف اأ�صول ال�صندوق 

بناء على �صايف قيمة اأ�صوله. وميكن ملدير ال�صندوق اإ�صدار عدد الحمدود من الوحدات يف 

ال�صندوق. 

املحا�سبة وتقدمي التقارير

التقارير املالية االأولية وال�سنوية:

يقوم املحا�صب القانوين باإعـداد قوائم مالية ن�صف �صنوية غري مراجعة وقوائم مالية �صنوية 

مراجعة لل�صندوق وفقاً ملعايري املحا�صبة ال�صادرة عن الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني. 

تنتهي ال�صنة املالية لل�صندوق يف 31 دي�صمرب من كل عام، يتم االنتهاء من اإعـداد القوائم 

ال�صنة  نهاية  من  يوماً   )70( �صبعني  خالل  للم�صرتكني  وتوفريها  املراجعة  ال�صنوية  املالية 

املالية، اأما القوائم املالية ن�صف ال�صنوية فيتم االنتهاء من اإعـدادها خالل خم�صة وثالثون 

)35( يوما من نهاية الفرتة يف 30 يونيو. 
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اأماكن توفر التقارير املالية والتقارير التي يعّدها مدير ال�سندوق

 يقوم مدير ال�صندوق بن�رص التقارير املالية �صمن التقارير الن�صف �صنوية وال�صنوية لل�صندوق 

على املوقع االلكرتوين ملدير ال�صندوق وموقع ال�صوق املالية ال�صعودية » تداول«.

كما �صيتم موافاة جميع امل�صتثمرين بن�صخة من هذه التقارير يف حال طلبها عرب الربيد االلكرتوين 

اأو كن�صخة مطبوعة يف املقر الرئي�صي لل�رصكة وذلك بدون اأي مقابل مادي يف حال طلبها.

تاريخ ال�سنة املالية الأول قائمة مراجعة

يقر مدير ال�صندوق بتوافر اأول قائمة مالية مراجعة يف نهاية ال�صنة املالية لل�صندوق يف 

31 من دي�صمرب 2019م.

جمل�ص اإدارة ال�سندوق

]اأ[ اأع�ضاء جمل�س االإدارة:

ملخ�س ال�ضرية الذاتيةاال�ضم
ع�ضويات جمال�س اإدارة 

ال�ضناديق االأخرى

عبد الرحمن 

علي الداود

رئي�س جمل�س 

اإدارة ال�ضندوق

حا�صل على �صهادة البكالوريو�س يف 

االقت�صاد من جامعة الكويت، عام 1977م، 

وي�صغل حاليا من�صب رئي�س جمل�س االإدارة 

ل�رصكة بيت املال اخلليجي، وقد عمل يف 

عدة �رصكات ا�صتثمارية تقلد خاللها عدة 

منا�صب اإدارية وقيادية و�صارك يف ع�صوية 

عدد من جمال�س االإدارة ل�رصكات يف دول 

خمتلفة يف جمال البنوك واال�صتثمار والعقار 

والتاأمني والفندقة وال�صناعة واال�صت�صارات 

والرعاية ال�صحية، كما �صغل ع�صوية 

جمل�س ادارة عدة �صناديق ا�صتثمارية يف 

قطاعات خمتلفة. كما لل�صيد عبد الرحمن 

خربة وا�صعة يف اإن�صاء واإدارة املحافظ 

اال�صتثمارية ونظم متابعة االأداء والتقارير 

مع االإملام باللوائح املنظمة لتاأ�صي�س 

واإعداد كافة امل�صتندات اخلا�صة بال�رصكات 

وال�صناديق ومتطلبات جهات االأ�رصاف يف 

دول جمل�س التعاون اخلليجي.

رئي�س جمل�س اإدارة 

�صندوق بي ام كي 

لالإ�صدارات االأولية 

و�صندوق بيت املال 

اخلليجي لالأ�صهم 

ال�صعودية و�صندوق 

بيت النخبة لالأ�صهم 

اخلليجية
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ملخ�س ال�ضرية الذاتيةاال�ضم
ع�ضويات جمال�س اإدارة 

ال�ضناديق االأخرى

حممد عبد الله 

البازعي

ع�ضو م�ضتقل

حا�صل على �صهادة البكالوريو�س من جامعة 

امللك عبد العزيز بجدة )اإدارة اعمال-ت�صويق( 

وي�صغل حالياً االأ�صتاذ حممد رئي�س ق�صم 

)قطاع العالقات العامة  ت�صويق املنا�صبات – 

والت�صويق(، كما �صغل )رئي�س ق�صم الت�صويق 

والعالقات العامة( للم�صاريع العقارية يف 

�رصكة الدمام للتعمري من 2005 اىل 2008.وقد 

ح�صل على العديد من الدورات.

ع�صو جمل�س اإدارة 

�صندوق بي ام كي 

لالإ�صدارات االأولية 

و�صندوق بيت املال 

اخلليجي لالأ�صهم 

ال�صعودية

حممد مر�ضد 

الدو�رشي

ع�ضو م�ضتقل

ي�صغل حممد الدو�رصي من�صب الرئي�س التنفيذي 

مل�صنع الدو�رصي للمكرونة وهي واحدة من جمموعة 

مر�صد الدو�رصي واأبناءه للتجارة، حا�صل على �صهادة 

البكالوريو�س من جامعة كولورادو يف الواليات 

املتحدة االأمريكية عام 2003م.لدية العديد من 

الدورات يف جمال التحليل املايل واالإدارة املخاطر 

واال�صتثمار.

ع�صو جمل�س اإدارة 

�صندوق بي ام كي 

لالإ�صدارات االأولية 

و�صندوق بيت املال 

اخلليجي لالأ�صهم 

ال�صعودية

تكون مدة ع�صوية جمل�س اإدارة ال�صندوق �صنتان وتتجدد تلقائيا ما مل يبدي اأحد الطرفني 

عدم الرغبة بذلك مبدة ال تقل عن 30 يوم من تاريخ انتهاء العقد، وتبداأ مدة ع�صوية اأول 

جمل�س اإدارة من تاريخ موافقة الهيئة على اإن�صاء ال�صنـدوق.
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]ب[ مكافاآت وبدالت اأع�ضاء جمل�س االإدارة:

�صيتم دفع مبلغ 3،000 ريال �صعودي لكل ع�صو م�صتقل من اأع�صاء جمل�س اإدارة ال�صندوق 

كمكافاأة عن كل اجتماع، وبحد اق�صى مبلغ 12،000 ريال �صعودي �صنوياً الأع�صاء املجل�س 

امل�صتقلني فقط، و�صتكون من �صمن م�صاريف ال�صندوق. 

]ج[ م�ضوؤوليات اأع�ضاء جمل�س االإدارة ومدة ع�ضوية االأع�ضاء:

)1(  الـموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير اجلوهرية التي يكون ال�صندوق طرفا 

فيها، وال ي�صمل ذلك العقود املربمة وفقاً للقرارات اال�صتثمارية يف �صاأن اأي ا�صتثمارات 

قام بها ال�صندوق اأو �صيقوم بها يف امل�صتقبل.

اعتماد �صيا�صة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق الت�صويت املتعلقة باأ�صول ال�صندوق.  )2(

م�صالح  ت�صارب  اأي  على  امل�صادقة  اأو  املوافقة  منا�صباً،  ذلك  كان  ومتى  االإ�صــراف،   )3(

يف�صح عنه مدير ال�صندوق وفقا لالئحة �صناديق اال�صتثمار.

املطابقة  جلنة   « وااللتزام  املطابقة  م�صوؤول  مع  االأقل  على  �صنوياً  مرتني  االجتماع   )4(

وااللتزام » لدى مدير ال�صندوق وم�صوؤول التبليغ عن غ�صل االأموال ومتويل االرهاب لديه، 

للتاأكد من التزام مدير ال�صندوق بجميع اللوائح واالنظمة املتبعة.

اإقرار اأي تو�صية يرفعها امل�صفى يف حالة تعيينـه.  )5(

التاأكـد من اكتمال ودقة التزام �رصوط واأحكام ال�صندوق ومذكرة املعلومات واأي م�صتند   )6(

اأخر )�صواًء اأكان عقداً اأم غريه( يت�صمن اإف�صاحات تتعلق بال�صندوق ومدير ال�صندوق 

واإدارته لل�صندوق بالئحة �صناديق اال�صتثمار، واأي م�صتند اآخر.

لتاأكـد من قيام مدير ال�صندوق مب�صوؤولياته مبا يحقق م�صلحة مالكي الوحدات وفقاً   )7(

ل�رصوط واأحكام ال�صندوق ومذكرة املعلومات واأحكام الئحة �صناديق اال�صتثمار.

العـمل باأمانة وح�صن نية واهتمام ومهارة وعناية وحر�س مبا يحقق م�صلحة �صندوق   )8(

اال�صتثمار ومالكي الوحدات فيه.

تدوين حما�رص االجتماعات التي تبني جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها املجل�س.   )9(

]د[  بيان باأي تعار�س متحقق اأو حمتمل بني م�ضالح ع�ضو جمل�س اإدارة ال�ضندوق وم�ضالح ال�ضندوق

يـ�صـعى مدير ال�صندوق للحيلولة دون قـيام اأي حالة تت�صارب فيها م�صالح ع�صو جمل�س 

اإدارة ال�صندوق مع م�صالح ال�صندوق، وح�صب علم مدير ال�صندوق احلايل ال يوجد اأي تعار�س 
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مدير  و�صيف�صح  ال�صندوق.  مع م�صالح  ال�صندوق  اإدارة  اأع�صاء جمل�س  بني  امل�صالح  يف 

ال�صندوق عن اأي تعار�س م�صالح فورا علمه بها. 

]هـ[ ع�ضوية اأع�ضاء جمل�س اإدارة ال�ضندوق يف جمال�س اإدارة ال�ضناديق االأخرى. 

ي�صغل ال�صيد :/ عبد الرحمن علي الداود ع�صوية جمل�س اإدارة �صندوق بيت املال اخلليجي لالأ�صهم 

ال�صعودية و�صندوق بي ام كي لالإ�صدارات االأولية و�صندوق بيت النخبة لالأ�صهم اخلليجية.

كما ي�صغل كل من ال�صيد : حممد بن مر�صد الدو�رصي وال�صيد : حممد البازعي ع�صوية كل من 

�صندوق بيت املال اخلليجي لالأ�صهم ال�صعودية و�صندوق بي ام كي لالإ�صدارات االأولية.

جلنة الرقابة ال�سرعية:

]1[ اأ�ضماء اأع�ضاء جمل�س اإدارة ال�ضندوق، مع بيان نوع الع�ضوية   :

�صتتوىل القيام باأعمال جلنة الرقابة ال�رصعية لل�صندوق �رصكة دار املراجعة ال�رصعية والتي 

تعد من ال�رصكات الرائدة يف جمال اال�صت�صارات والرقابة ال�رصعية، وتقدم خدماتها لقطاعات 

االأعمال املختلفة حيث تعمل كمراقب وم�صت�صار �رصعي للعديد من ال�رصكات تتوزع على 

12 دولة خمتلفة يف الواليات املتحدة واأوروبا واأفريقيا واآ�صيا ودول جمل�س التعاون اخلليجي.

 وترتبط الدار بنخبة من امل�صت�صارين ال�رصعيني يف عدد من دول العامل املختلفة مما يجعلها 

العمالء  احتياجات  تلبي  اأن  ميكن  التي  القليلة  ال�رصعية  اال�صت�صارية  الهيئات  من  واحدة 

واالأعمال التجارية على نطاق دويل.

وميثل �رشكة دار املراجعة ال�رشعية كل من:

اأ – ال�ضيخ / حممد اأحمد ال�ضلطان -  رئي�س اللجنة

لدى ال�صيخ حممد اأكرث من ع�رص �صنوات من اخلربة كم�صت�صار �رصعي واأكادميي يف ال�صناعة 

امل�رصفية االإ�صالمية. ال�صيخ حممد يقود فريق عمل اإدارة اال�صت�صارات ال�رصعية يف الدار مبا 

يتمتع به من علم غزير يف الفقه والتمويل االإ�صالمي. تكمن خربته يف اإعادة ت�صميم املنتجات 

والتاأمني مع  القطاع امل�رصيف  اإىل  التقليدية، وهيكلة �صناديق اال�صتثمار، كما متتد خربته 

�صمان �رصعة اإجراء عملية املوافقة وتخ�صي�س حلول فريدة وعملية وظيفية يف اإدارة الفتوى 

حا�صل على �صهادة املاج�صتري العاملية يف الفقه واأ�صول الفقه من جامعة اأح�صن العلوم 

بباك�صتان. و�صهادة البكالوريو�س يف العلوم االإ�صالمية من جامعة دار العلوم بباك�صتان حتت 

اإ�رصاف العامل ال�صهري مفتي حممد تقي عثماين.
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ب  -ال�ضيخ الدكتور �ضلح بن فهد ال�ضلهوب – ع�ضو اللجنة

اأ�صتاذ م�صاعد  املعامالت، �صغل من�صب  االإ�صالمي وفقه  التمويل  اكادميي متخ�ص�س يف 

بق�صم الدرا�صات االإ�صالمية والعربية بكلية الدرا�صات امل�صاندة والتطبيقية بجامعة امللك 

فهد للبرتول واملعادن، كما �صغل ع�صوية عدد من اللجان من بينها جلنة التمويل واال�صتثمار 

وله  االإ�صالمي،  العامل  لرابطة  التابعة  والتمويل  لالقت�صاد  العاملية  االإ�صالمية  بالهيئة 

و�صارك يف عدد من  االإ�صالمي  التمويل  املتخ�ص�صة يف  والدرا�صات  البحوث  جمموعة من 

املوؤمترات املحلية والدولية، حا�صل على البكالوريو�س يف ال�رصيعة واملاج�صتري من املعهد العايل 

للق�صاء بجامعة االمام حممد بن �صعود اال�صالمية باالإ�صافة للدكتوراه من جامعة ادنربه 

باململكة املتحدة، كتب العديد من البحوث واملقاالت املتعلقة بالقطاع امل�رصيف االإ�صالمي 

ون�رصت يف �صحف عديدة اأبرزها �صحيفة االقت�صادية.

 ]2[ بيان باأدوار وم�ضوؤوليات جلنة الرقابة ال�رشعية:

• اأو 	 ال�صندوق  بعمليات  واملتعلقة  ال�صندوق  مدير  من  املوجهة  اال�صتف�صارات  على  الرد 

اأن�صطته اأو الهيكل اال�صتثماري واخلا�صة بااللتزام مع ال�صوابط ال�رصعية.

• االإ�رصاف والرقابة امل�صتمرة على عمليات واأن�صطة ال�صندوق ل�صمان توافقها مع ال�صوابط 	

ال�رصعية.

]3[ تفا�ضيل مكافاأة اأع�ضاء جلنة الرقابة ال�رشعية:

• ريال( 	 ال�رصعية لل�صندوق مبلغ 7،000 دوالر امريكي )ما يعادل 26،250  اللجنة  ت�صتحق 

�صنوياً، حتت�صب يومياً وتدفع يف بداية ال�صنة املالية.

]4[ تفا�ضيل املعايري املطبقة لتحديد �رشعية االأ�ضول املعدة لل�ضتثمار واملراجعة الدورية لتلك 
االأ�ضول واالإجراءات املتبعة يف حال عدم توافق مع املعايري ال�رشعية:

ال يجوز اأن يزيد ا�صتثمار ال�رصكات يف االأن�صطة التالية )اأي »االأن�صطة املحرمة«( عن 5% من 

دخلها )ب�صورة تراكمية(. 

• وت�صمل 	 الكحولية،  للم�رصوبات  املنتجة  وال�رصكات  واخلمارات،  التقطري،  اأجهزة  الكحول: 

ال�رصكات املنتجة للبرية و�رصاب ال�صعري، وال�رصكات املالكة وامل�صغلة للبارات واالإعالنات.

• التبغ: ال�صجائر وال�رصكات العاملة يف جمال اإنتاج و�صناعة وتوزيع التبغ.	
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• واإقرا�س 	 لالأفراد،  البنكية  اخلدمات  املنخرطة يف  التجارية  البنوك  الربوية:  املالية  اخلدمات 

ال�رصكات، واال�صتثمار امل�رصيف، وال�رصكات العاملة يف جمال الرهن، واخلدمات ذات ال�صلة، 

وال�رصكات العاملة يف جمال تقدمي اخلدمات املالية، وت�صمل خدمات التاأمني، واأ�صواق راأ�س 

املال، والتمويل املتخ�ص�س، ووكاالت االئتمان؛ واأ�صواق االأوراق املالية؛ واملتاجر املتخ�ص�صة، 

والتمويل  االئتمان،  وكروت  ال�صخ�صي،  القر�س  وت�صمل  اال�صتهالكي،  التمويل  وخدمات 

املالية  واملوؤ�ص�صات  الرهن؛  ومكاتب  ال�صفر  باأن�صطة  املرتبطة  املالية  واخلدمات  التاأجريي، 

ذات  املالية  واالأوراق  واحلافظات  اال�صتثمارات،  اإدارة  اأ�صا�صي يف جمال  ب�صكل  تعمل  التي 

ال�صلة، واخلدمات املعتمدة على الر�صوم، وال�رصكات العاملة يف جمال �صناديق اال�صتثمار 

امل�صرتكة؛ و�صناديق اال�صتثمار املغلقة، و�رصكات اال�صتثمار امل�صرتكة، واملوؤ�ص�صات املالية 

التي تعمل ب�صكل اأ�صا�صي يف جمال اخلدمات امل�رصفية لال�صتثمار، وال�صم�رصة، وت�صمل 

اكتتاب االأ�صهم والديون، واالندماجات واحليازات، واإقرا�س االأوراق املالية، واملوؤ�ص�صات العاملة 

يف جمال اخلدمات اال�صت�صارية، و�رصكات �صم�رصة التاأمني واإعادة التاأمني، وت�صمل ال�رصكات 

التي تقدم خدمات التاأمني على املمتلكات، اأو التاأمني يف حالة االإ�صابة، اأو التاأمني على 

احلياة، اأو يف حالة العجز، اأو التاأمني التعوي�صي، اأو التاأمني ال�صحي االإ�صايف. 

• الدفاع / االأ�صلحة : ال�رصكات العاملة يف جمال �صناعة الطائرات الع�صكرية، والقطع 	

واملنتجات واالأجهزة الدفاعية، وت�صمل الدفاع االإلكرتوين واملعدات الف�صائية .

• املو�صيقى : ال�رصكات العاملة يف جمال اإنتاج وتوزيع املو�صيقى، وال�رصكات املالكة والعاملة 	

يف جمال ت�صغيل نظم البث الراديو. 

• وامل�صل�صالت 	 ال�صينمائية  االأفالم  وت�صوير  وتوزيع  اإنتاج  العاملة يف  ال�رصكات   : ال�صينما 

تقدم  والتي  التلفزيونية،  البث  نظم  ت�صغيل  العاملة يف جمال  وال�رصكات  التلفزيونية، 

خدمات الكابالت اأو البث الف�صائي.

• الرتفيه للبالغني: ال�رصكات املالكة والعاملة يف جمال ت�صغيل منتجات واأن�صطة الرتفيه للبالغني.	

• حتوط الذهب والف�صة: ال�رصكات العاملة يف جمال جتارة الذهب والف�صة بالنقد اأو بالبيع املوؤجل.	

العاملة يف جمال  ال�رصكات  التوحيد:  ومبادئ  االإ�صالمية  لل�رصيعة  وفًقا  الذبح  عدم    -

اإنتاج الغذاء اأو التجهيز التي ال تلتزم مببادئ ال�رصيعة االإ�صالمية اأو عقيدة التوحيد فيما 

يتعلق بذبح احليوانات. 
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ال جتيز املبادئ ال�رشيعة اال�ضتثمار يف ال�رشكات التي تنطبق عليها املعايري التالية:

اإجمايل الدين الربوي على متو�صط القيمة ال�صوقية اليومية لالإثني ع�رص �صهرًا املا�صية    -

يتخطى %33 .

-  جمموع النقد بال�رصكة واالأوراق املالية املدرة للربح على متو�صط القيمة ال�صوقية 

اليومي لالإثني ع�رص �صهرًا املا�صية يتخطى %33 .

املتو�صط  على  ما  �رصكة  لدى  املدينة  واحل�صابات  النقدي  واملقابل  ال�صيولة  -  جمموع 

اليومي للقيمة ال�صوقية لالإثني ع�رص �صهرًا املا�صية يتخطى %70

يجب اأال يتعدى اإجمايل الدخل املحرم الناجت عن عائد الفوائد الربوية، واأي اأن�صطة غري   -

متوافقة مع ال�صوابط ال�رصعية، 5% من اإجمايل الدخل الذي تولده ال�رصكة. 

ال يجوز اال�صتثمار يف االأ�صهم املمتازة ذات الدخل الثابت .   -

-  ال يجوز اال�صتثمار يف ال�رصكات اال�صتثمارية .

املالية التي تقدمها  املالية االإ�صالمية نظري اخلدمات  الناجت عن املوؤ�ص�صات  ال يعترب الدخل 

دخالً ناجتًا عن اأن�صطة حمرمة، لذلك لن تخ�صع املوؤ�ص�صات املالية االإ�صالمية ملعايري الفح�س 

املايل اأو فح�س االأن�صطة املذكورة اأعاله . 

التطهري: 

ي�صمل العائد املحرم جميع اأ�صكال العوائد والدخول التي تعترب حمرمة من املنظور ال�رصعي 

)مثل الدخل الناجت عن مبيعات امل�رصوبات الكحولية، والقمار، اإلخ.( كما ي�صمل اأي�ًصا اأي عائد 

ناجت عن الفوائد. يجب تطهري كافة االأرباح التي توزعها ال�رصكات من ن�صبة الدخل املحرم، 

والتي يجب التخل�س منها و�رصفها يف االأعمال اخلريية لكي جتعل ال�رصكة العوائد متوافقة 

مع ال�رصيعة ل�صالح امل�صتثمرين.

حتت�صب ن�صبة التطهري على االأرباح كاالآتي: 

ن�صبة تطهري االأرباح = الدخل املحرم /اإجمايل الدخل.
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ملخ�س باملعلومات املالية ملدير ال�ضندوق مع تو�ضيح االإيرادات واالأرباح لل�ضنة املالية ال�ضابقة:

االأرباح – ريال �ضعودياالإيرادات – ريال �ضعوديالعام

،1.194.35-20185.102.231م

االأن�ضطة  تلك  )بخلف  الرئي�ضية لكل ع�ضو  العمل  واأن�ضطة  ال�ضندوق  اإدارة مدير  اأع�ضاء جمل�س 

املرتبطة باأعمال مدير ال�ضندوق(:

الع�ضوية يف جمال�س اإدارة اأخرىاملن�ضباال�ضم

عبد الرحمن بن 

علي الداود

رئي�س جمل�س االإدارة

رئي�س جمل�س اإدارة �صندوق بي ام كي 

لالإ�صدارات االأولية و�صندوق بيت املال 

اخلليجي لالأ�صهم ال�صعودية و�صندوق 

بيت النخبة لالأ�صهم اخلليجية

خالد بن اأحمد 

الدو�رصي

نائب رئي�س جمل�س االإدارة

 والع�صو املنتدب

حممد بن احمد 

الدو�رصي 
ع�صو جمل�س االدارة

اأحمد بن �صعيد 

الدو�رصي
ع�صو جمل�س االإدارة م�صتقل

طالل بن حمد 

الوابل 
ع�صو جمل�س االإدارة م�صتقل

مدير �ل�شندوق

�رصكة بيت املال اخلليجي، ترخي�س هيئة ال�صوق املالية ال�صعودية )08123-37(.

بتاريخ: 11/5/ 2008م كما مت احل�صول على ترخي�س التعامل ب�صفة اأ�صيل بتاريخ: 2015/3/10م.

براأ�س مال مدفوع بقيمة 80 مليون ريال �صعودي.

املركز الرئي�صي ـ الدمام ـ ال�صاطئ بالزا ـ طريق االأمري حممد بن فهد ـ حي ال�صاطئ

�س ب: 9177 الدمام 31413 ـ اململكة العربية ال�صعودية 

�س ت: 2050065112 ـ �رصكة م�صاهمة مقفلة �صعودية

 www.bmk.com.sa

هاتف: 0138316666   فاك�س: 0138316600
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م�ضوؤوليات وواجبات مدير ال�ضندوق:

بال�صندوق  العالقة  ذات  وامل�صتندات  املعلومات  ومذكرة  واأحكام  دقة �رصوط  التاأكد من  اأ- 

واكتمالها واأنها كاملة ووا�صحة و�صحيحة وغري م�صللة.

اأي نـوع من الت�صارب بني م�صلحة مدير ال�صندوق  ي�صعى مدير ال�صندوق اإىل تـجنب  ب- 

من ناحية وم�صلحة امل�صتثمرين من ناحية اأخرى، كما ي�صعى كذلك اإىل عـدم تف�صيل 

م�صلحة جمموعة من امل�صتثمرين على م�صلحة جمموعة اأخرى �صمن نف�س ال�صندوق. 

اأو مدير  ال�صندوق  اإدارة  الأع�صاء جمل�س  اأخرى  اأو م�صلحة  ن�صاط  اأي  يوجد  ال  اأنه  كما 

تعار�س  يوجد  ال  ذلك  على  عالوة  ال�صندوق.  م�صالح  مع  تعار�صها  يحتمل  ال�صندوق 

يف امل�صالح جوهري من طرف مدير ال�صندوق يحتمل اأن يوؤثر على وفائه بالتزاماته جتاه 

ال�صندوق، كما ومل يكلف مدير ال�صندوق اأي طرف اآخر بتاأدية اأي مهمة تتعلق بال�صندوق.

مدير ال�صندوق ملتزم بجميع املبادئ والواجبات التي ن�صت عليها الئحة االأ�صخا�س  ج- 

املرخ�س لهم، مبا يف ذلك االأمانة اجتاه مالكي الوحدات والعمل بها لتحقيق م�صاحلهم 

وبذل احلر�س املعقول.

ال�صوق  ترخي�س هيئة  اخلليجي مبوجب  املال  بيت  ال�صندوق من قبل �رصكة  اإدارة  يتم  د- 

08123(، وعليه يتم حتديد كل ما هو متعلق من اأهداف وعمليات  املالية رقم )37 – 

ال�صندوق مبا يف ذلك اخلدمات االإدارية وطرح وحدات ال�صندوق.

املهام التي كلف بها طرف ثالث من جانب مدير ال�ضندوق فيما يتعلق ب�ضندوق اال�ضتثمار:

اأمني احلفظ ليتوىل حفظ اأ�صول ال�صندوق . )اأ( 

املحا�صب القانوين للقيام مبهام التدقيق واملراجعة . )ب(  

)ت( جلنة الرقابة ال�رصعية للقيام بتاأكد من مطابقة ا�صتثمارات ال�صندوق لل�صوابط ال�رصعية .

)ث(  مزود بيانات املوؤ�رص االر�صادي الحت�صاب قيم املوؤ�رص االر�صادي . 

اأن  املمكن  من  اأو  اأهمية جوهرية  متثل  ال�صندوق  ملدير  اأخرى  اأو م�صالح  اأن�صطة عمل  اأي 

تتعار�س مع اأنظمة �صندوق اال�صتثمار.

يـ�صـعى مدير ال�صندوق للحيلولة دون قـيام اأي حالة تت�صارب فيها م�صاحله مع م�صالح 

امل�صتثمرين اأو اأي ت�صارب مع م�صلحة �صندوق اأخر يديره ويعطي مدير ال�صندوق االأولوية 

مع  امل�صالح  يف  ت�صارب  اأي  عن  ال�صندوق  مدير  و�صيف�صح  دائماً،  امل�صتثمرين  مل�صالح 

امل�صتثمرين اأو اأي �صندوق اآخر يديره ويتعهد بعدم الت�رصف نيابة عن امل�صتثمر اأو ممثليه.

االأحكام املنظمة لعزل مدير ال�ضندوق اأو ا�ضتبداله

للهيئة احلق يف عزل مدير ال�صندوق اأو ا�صتبداله بناًء على الفقرة )اأ( من املادة )20( يف الئحة 

�صناديق اال�صتثمار.
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اأمني احلفظ

�رصكة الريا�س املالية – �رصكة م�صاهمة مقفلة �صعودية براأ�س مال مدفوع 200 مليون ريال 

ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  املالية  ال�صوق  هيئة  قبل  من  ومنظمة  مرخ�صة  �صعودي 

مبوجب الرتخي�س رقم )37-07070( ال�صادر بتاريخ 2007/6/19م. 

 العنوان: �صارع التخ�ص�صي -العليا الريا�س 3712-12331

            �س.ب: 21116 الرمز الربيدي: 11475

            اململكة العربية ال�صعودية

            هاتف: 5858 486 / 5866 486 11 966+

             www.riyadcapital.com
االأدوار االأ�ضا�ضية وم�ضوؤوليات اأمني احلفظ:

• يعد اأمني احلفظ م�صوؤوالً عن التزاماته وفقاً الأحكام الئحة �صناديق اال�صتثمار �صواء اأدى 	

م�صوؤولياته ب�صكل مبا�رص اأم كلف بها طرفاً ثالثاً مبوجب اأحكام الئحة �صناديق ال�صتثمار 

اأو الئحة االأ�صخا�س املرخ�س لهم.

• ال�صندوق 	 خ�صائر  عن  الوحدات  ومالك  ال�صندوق  مدير  جتاه  م�صوؤوالً  احلفظ  اأمني  يعد 

الناجتة عن احتيال اأو اهمال اأو �صوء ت�رصف اأو تق�صري معتمد من قبل اأمني احلفظ.

• يعد اأمني احلفظ م�صوؤوالً عن حفظ اأ�صول ال�صندوق وحمايتها ل�صالح مالك الوحدات 	

وهو م�صوؤول عن اتخاذ جميع االإجراءات االإدارية االزمة فيما يتعلق بحفظ اأ�صول ال�صندوق.

املهام التي كلف بها اأمني احلفظ طرفاً ثالثاً فيما يتعلق ب�ضندوق اال�ضتثمار

مل يعني اأمني احلفظ طرفاً ثالثاً للقيام مبهام تتعلق ب�صندوق اال�صتثمار.

�ضلحية الهيئة يف عزل اأمني احلفظ وا�ضتبداله 

للهيئة عزل اأمني احلفظ املعني من مدير ال�صندوق اأو اتخاذ اأي تدبري تراه منا�صباً يف حال 

وقوع اأي من احلاالت التالية:

الئحة  مبوجب  بذلك  الهيئة  اإ�صعار  دون  احلفظ  ن�صاط  ممار�صة  عن  احلفظ  اأمني  توقف  )اأ( 

االأ�صخا�س املرخ�س لهم .

)ب(  اإلغاء ترخي�س اأمني احلفظ يف ممار�صة ن�صاط احلفظ دون اإ�صعار الهيئة بذلك مبوجب 

الئحة االأ�صخا�س املرخ�س لهم .

تقدمي طلب الهيئة من اأمني احلفظ الإلغاء ترخي�صه يف ممار�صة ن�صاط احلفظ. )ت(  

)ث(  اإذا راأت الهيئة اأن اأمني احلفظ قد اأخل ب�صكل تراه الهيئة جوهرياً بالتزام النظام اأو 

لوائحه التنفيذية .

كما يجوز ملدير ال�صندوق عزل اأمني احلفظ مبوجب اإ�صعار كتابي اإذا راأى ب�صكل معقول اأن 

اإ�صعاراً بذلك  عزل اأمني احلفظ يف م�صلحة مالكي الوحدات، وير�صل مدير ال�صندوق فوراً 

الهيئة ومالكي الوحدات.
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املحا�سب القانوين

اإ�س  مكتب عبد الوهاب العقيل حما�صبون قانونيون وا�صت�صاريون ع�صو جمموعة تي جي 

الدولية

�س.ب: 106255 الريا�س 11666

اململكة العربية ال�صعودية

هاتف: 90004947

فاك�س: 0112390980

www.tgs-glbal.com
www.al-ageel.com

االأدوار االأ�ضا�ضية وم�ضوؤوليات املحا�ضب القانوين:

مالية  وقوائم  مراجعة  غري  �صنوية  ن�صف  مالية  قوائم  باإعـداد  القانوين  املحا�صب  يقوم   

�صنوية مراجعة لل�صندوق وفقاً ملعايري املحا�صبة ال�صادرة عن الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني 

القانونيني. 

تنتهي ال�صنة املالية لل�صندوق يف 31 دي�صمرب من كل عام، يتم االنتهاء من اإعـداد القوائم 

املالية املراجعة و�صيتم توفري القوائم املالية ال�صنوية للم�صرتكني خالل �صبعني )70( يوماً 

من نهاية ال�صنة املالية، اأما القوائم املالية ن�صف ال�صنوية فيتم االنتهاء من اإعـدادها خالل 

خم�صة وثالثني )35( يوماً من نهاية الفرتة. 

معلومات اأخرى

• يـ�صـعى مدير ال�صندوق للحيلولة دون قـيام اأي حالة تت�صارب فيها م�صاحله مع م�صالح 	

امل�صتثمرين اأو اأي ت�صارب مع م�صلحة �صندوق اأخر يديره ويعطي مدير ال�صندوق االأولوية 

امل�صالح مع  ت�صارب يف  اأي  ال�صندوق عن  و�صيف�صح مدير  دائماً،  امل�صتثمرين  مل�صالح 

امل�صتثمرين اأو اأي �صندوق اآخر يديره ويتعهد بعدم الت�رصف نيابة عن امل�صتثمر اأو ممثليه. 

كما �صيعامل جميع امل�صتثمرين على حد �صواء دون تقدمي م�صتثمر على اآخر. كما �صيقوم 

مدير ال�صندوق بتقدمي االإجراءات التي �صتتبع ملعاجلة ت�صارب امل�صالح عند طلبها بدون 

اأي ر�صوم.

• يحق ملدير ال�صندوق اأن يربم ترتيبات عمولة اخلا�صة تكون حم�صورة يف ال�صلع واخلدمات 	

نيابة  ال�صفقات  بتنفيذ  متعلقة  تكون  اأن  على  ال�صندوق  مدير  عليها  يح�صل  قد 

عن ال�صندوق اال�صتثمار اأو بتقدمي اأبحاث مل�صلحة ال�صندوق وفقاً لالئحة االأ�صخا�س 

املرخ�س لهم.
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• ال يتوىل مدير ال�صندوق اإخراج زكاة الوحدات اال�صتثمارية عن امل�صتثمرين وتقع على مالك 	

الوحدة م�صوؤولية اإخراج زكاة ما ميلك من وحدات ا�صتثمارية.

• اململكة 	 حكومة  حتددها  �رصيبية  ر�صوم  اأي  اأو  امل�صافة  القيمة  �رصيبة  ال�صندوق  يتحمل 

العربية ال�صعودية على كافة الر�صوم واالأجور املذكورة يف بند مقابل اخلدمات والعموالت 

واالأتعاب ل�صندوق.

• على مدير ال�صندوق الدعوة لالجتماع من مالكي الوحدات بعد ا�صتالم طلب كتابي خالل 	

)10( اأيام من ِقبل:

اأمني احلفظ.  -

من مالك اأو اأكرث من مالكي وحدات الذين ميلكون جمتمعني اأو منفردين 25% على االأقل   -

قيمة وحدات ال�صندوق.

�صيتم االإعالن الجتماع مالكي الوحدات يف املوقع االإلكرتوين ملدير ال�صندوق واملوقع االإلكرتوين 

اأيام  ع�رصة  قبل   )1 احلفظ  واأمني  الوحدات  مالكي  اإىل جميع  كتابي  اإ�صعار  وباإر�صال  لل�صوق، 

عل االأقل من االجتماع. 2( ومبدة ال تزيد على 21 يوماً قبل االجتماع. ويجب اأن يحدد االإعالن 

واالإ�صعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات املقرتحة،

لكل مالك وحدة احلق يف ح�صور اجتماع مالكي الوحدات وله اأن يوكل عنه �صخ�س اآخر وذلك 

لتمثيله يف االجتماع، كما ميكن لكل مالكي وحدات االإدالء ب�صوت واحد يف اجتماع مالكي 

الوحدات عن كل وحدة ميتلكها وقت االجتماع. كما يحق ملدير ال�صندوق عقد اجتماعات ملالكي 

احلديثة  التقنية  و�صائل  بوا�صطة  قراراتها  على  والت�صويت  مداولتها  واال�صرتاك يف  الوحدات 

وفقاً لل�صوابط التي تقرها الهيئة.

• جميع وحدات ال�صندوق من فئة واحدة، حيث يتمتع جميع مالكي الوحدات من هذه الفئة 	

من  فئة  مالكو  يتمتع  اأن  يجوز  ال  املالية  ال�صوق  هيئة  للوائح  وطبقاً  مت�صاوية،  بحقوق 

الوحدات بحقوق مالكو فئة اأخرى من الوحدات ولهذا يلتزم مدير ال�صندوق بتقدمي جميع 

احلقوق بت�صاوي ودون اأي متييز اأو تف�صيل. 

• يحق ملالكي الوحدات يف ال�صندوق طلب عقد اجتماع ملالكي الوحدات، وتعيني وكيل متثيل 	

يف اجتماع مالكي الوحدات والت�صويت يف اجتماع مالكي الوحدات. كما ويحق لهم عزل 

مدير ال�صندوق واملوافقة على التغيريات االأ�صا�صية املقرتحة من قبل مدير ال�صندوق وا�صرتداد 

التقارير  احل�صول على  واأي�صاً  ر�صوم.  اأي  اأ�صا�صي دون فر�س  اأي تغيري  وحداتهم قبل �رصيان 

ملالكي  يحق  كما  والتغيريات.  بالعمليات  اإ�صعار  على  واحل�صول  الوحدات  ملالكي  املقدمة 

الوحدات االتي:

احل�صول على ن�صخة حديثة من �رصوط واأحكام ال�صندوق ومذكرة املعلومات باللغة   -

العربية بدون مقابل.
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احل�صول على تقرير يت�صمن �صايف قيمة اأ�صول وحدات ال�صندوق، وعدد الوحدات   -

التي ميتلكها و�صايف قيمتها، و�صجل بجميع ال�صفقات يقدم خالل 15 يوم من كل 

�صفقة.

احل�صول على القوائم املالية املراجعة لل�صندوق بدون مقابل عند طلبها.  -

االإ�صعار باأي تغيري يف �رصوط واأحكام ال�صندوق ومذكرة املعلومات واإر�صال ملخ�س   -

بهذا التغيري قبل �رصيانه وفقا لنوع التغيري واملدة املحددة يف الئحة �صناديق اال�صتثمار.

االإ�صعار باأي تغري يف جمل�س اإدارة ال�صندوق.  -

احل�صول على ن�صخة حمدثة من �رصوط واأحكام ال�صندوق ومذكرة املعلومات �صنويا   -

تظهر الر�صوم واالأتعاب الفعلية ومعلومات اأداء ال�صندوق عند طلبها.

اال�صعار برغبة مدير ال�صندوق باإنهاء �صندوق اال�صتثمار قبل االنهاء مبدة ال تقل عن   -

21 يوما تقومييا. 

دفع عوائد اال�صرتداد يف االأوقات املحددة يف �رصوط واأحكام ال�صندوق، اإال يف حالة مت   -

االتفاق مع مالك الوحدة على اأوقات خمتلفة اأو تعذر ذلك نظراً لظروف خارجة عن 

اإرادة مدير ال�صندوق.

احلق يف الدعوة اإىل عقد اجتماع.   -

احل�صول على االإجراءات اخلا�صة مبعاجلة ال�صكاوى عند طلبها من مدير ال�صندوق  -

• اإذا رغب مدير ال�صندوق يف اإنهاء ال�صندوق، فيجب عليه اإ�صعار الهيئة ومالكي الوحدات 	

كتابياً برغبته يف ذلك قبل مدة ال تقل عن 21 يوماً من التاريخ املزمع اإنهاء ال�صندوق فيه، 

دون االإخالل ب�رصوط واأحكام ال�صندوق ومذكرة املعلومات.

• يحـتفظ مـدير ال�صنـدوق بحـق اإنهـاء ال�صـنـدوق دون اأن يتـرتب على ذلك اأي جــزاء 	

ت�صغيله ب�صكل  ا�صتمرار  يربر  ال�صندوق ال  اأ�صول  اأن حجم  له  تبني  اإذا  امل�صرتكني،  على 

جمدي، اأو ب�صبب حدوث بع�س التغيريات يف اللوائح التنظيمية ال�صادرة من هيئة ال�صوق 

املالية والتي حتكم عمل ال�صندوق.

• يف حال انخفا�س �صايف قيمة اأ�صول ال�صندوق عن احلد االأدنى لت�صغيل ال�صندوق البالغ 	

)10( ماليني ريال �صعودي ومل يتمكن مدير ال�صندوق من ا�صتيفاء احلد االأدنى ل�صايف قيمة 

اأ�صول ال�صندوق خالل املدة املحددة من هيئة ال�صوق املالية يجب على مدير ال�صندوق 

اإنهاء ال�صندوق واإ�صعار مالكي الوحدات بذلك.

• �صيعمل مدير ال�صندوق على اإجراءات ت�صفية ال�صندوق فور انتهائه، وذلك دون االإخالل 	

ب�رصوط واأحكام ال�صندوق ومذكرة املعلومات.

• �صيعلن مدير ال�صندوق يف موقعه االإلكرتوين واملوقع االإلكرتوين لل�صوق عن انتهاء مدة 	

ال�صندوق العام ومدة ت�صفيته.
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• بال�صكاوى �صيتم تقدميها عند طلبها دون 	 اأن االإجراءات املتعلقة  يفيد مدير ال�صندوق 

مقابل، وميكن ملالكي الوحدات تقدمي ال�صكاوى عن طريق تعبئة منوذج �صكوى العميل يف 

موقع مدير ال�صندوق )www.bmk.com.sa( اأو عن طريق خدمة العمالء. 

• يحال اأي نزاع ين�صاأ بني مدير ال�صندوق وامل�صتثمرين اإىل جلنة الف�صل يف منازعات االأوراق 	

املالية.

• قائمة امل�صتندات املتاحة ملالكي الوحدات عند طلبها وبدون مقابل:	

ن�صخة حديثة من �رصوط واأحكام ال�صندوق ومذكرة املعلومات وملخ�س املعلومات   -

الرئي�صية باللغة العربية بدون مقابل. 

العقود املذكورة يف مذكرة املعلومات و�رصوط واأحكام ال�صندوق.  -

القوائم املالية ملدير ال�صندوق.  -

التقارير ال�صنوية )مبا يف ذلك القوائم املالية ال�صنوية املراجعة( والتقارير ال�صنوية   -

املوجزة والتقارير االأولية لل�صندوق.

�صايف قيمة االأ�صول احلالية لل�صندوق وجميع اأرقام �صايف قيمة االأ�صول ال�صابقة.  -

• اأن 	 اأ�صول ال�صندوق اال�صتثماري ملالكي الوحدات ملكية م�صاعة، وال يحق  تعد ملكية 

من  احلفظ  اأمني  اأو  احلفظ  اأمني  اأو  الباطن  من  �صندوق  مدير  اأو  ال�صندوق  مدير  يكون 

الباطن اأو مقدم م�صورة اأو موزع اأي م�صلحة يف اأ�صول ال�صندوق اأو املطالبة فيما يتعلق 

بتلك االأ�صول، اال اإذا كان مدير ال�صندوق اأو مدير ال�صندوق بالباطن اأو مقدم م�صوره او 

موزع مالكاً لوحدات ال�صندوق، وذلك يف حدود ملكيته، اأو كان م�صموحاً بهذه املطالبات 

مبوجب اأحكام الئحة �صناديق اال�صتثمار ومت االإف�صاح عنها يف ال�رصوط واالحكام ومذكرة 

املعلومات.

• ال توجد اأي معلومات اإ�صافية ت�صاهم يف عملية اتخاذ قرارات اال�صتثمار ملالكي الوحدات 	

احلاليون اأو املحتملون، اأو مدير ال�صندوق، اأو جمل�س االإدارة ال�صندوق اأو امل�صت�صارون املهنيون 

ومل يتم ذكرها.

• مل يقم مدير ال�صندوق بطلب اأي اإعفاءات من قيود الئحة �صناديق اال�صتثمار 	

• بعد الت�صاور مع م�صوؤول املطابقة وااللتزام، يـوافق جمل�س اإدارة ال�صندوق على ال�صيا�صات 	

العامة املتعلقة مبمار�صة حقوق الت�صويت املمنوحة لل�صندوق مبوجب االأوراق املالية التي 

ت�صكل جزءا من اأ�صوله. ويقرر مدير ال�صندوق طبقا لتقديره ممار�صة اأو عدم ممار�صة اأي 

حقوق ت�صويت بعد الت�صاور مع م�صوؤول املطابقة وااللتزام. و�صيتم تزويد مالكي الوحدات 

بتلك ال�صيا�صة عند طلبها وبدون مقابل.
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صندوق بيت المال الخليجي المرن لألسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية 
BMK Saudi Freestyle Equity Fund Sharia Complaint

صندوق استثماري - عام مفتوح متوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية

» مت اعتماد �سندوق بيت  املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية على اأنه �سندوق  ا�ستثمار متوافق مع املعايري 
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 »على امل�ستثمرين املحتملني قراءة ال�رشوط واالأحكام ومذكرة املعلومات وامل�ستندات االأخرى ذات العلقة قبل 

اتخاذ اأي قرار باال�ستثمار يف ال�سندوق«

مدير الصندوق 
شركة  بيت المال الخليجي 
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أمين الحفظ 
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مدير الصندوق 
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» مت اعتماد �سندوق بيت  املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية على اأنه �سندوق  ا�ستثمار 
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 »على امل�ستثمرين املحتملني قراءة ال�رشوط واالأحكام ومذكرة املعلومات وامل�ستندات االأخرى ذات 
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ملخ�ص املعلومات الرئي�سة 

�سندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية املتوافق مع ال�سوابط ال�رشعية

�سندوق اال�ستثمار

ا�سم ال�سندوق

صندوق بيت املال اخلليجي املرن لألسهم السعـودية املتوافق مع الضوابط الشرعية، 

 )BMK Saudi Freestyle Equity Fund Sharia Compliant(

االأهداف اال�ستثمارية    

االأهداف اال�صتثمارية لل�صندوق 

ا�ستثماري  اأ�سهم  �سندوق  هو  ال�سعودية  للأ�سهم  املرن  اخلليجي  املال  بيت  �سندوق 

يف  اال�ستثمار  خلل  من  البعيد  املدى  على  املال  راأ�س  تنمية  اإىل  يهدف  مفتوح،  عام 

اأ�سهم ال�رشكات ال�سعودية وال�سناديق العقارية املتداولة )ريت( خلل فرتة الطرح العام 

ال�سوق  موؤ�رش  يف  املدرجة  واالأ�سهم  ال�سعودية  للأ�سهم  الرئي�سة  ال�سوق  يف  االأويل 

الرئي�سة )تا�سي( مبا يف ذلك حقوق االأولوية، واال�ستثمار يف �سناديق اال�ستثمار العامة 

ذات اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية امل�سابهة و�سناديق االإ�سدارات االأولية و�سناديق اأ�سواق 

النقد املتوافقة مع �سوابط اللجنة ال�رشعية واملرخ�سة من هيئة ال�سوق املالية.

 كما �سي�ستثمر ال�سندوق باأدوات اأ�سواق النقد املتوافقة مع �سوابط اللجنة ال�رشعية 

تت�سم  والتي  التجارة  متويل  وعقود  املرابحات  يف  اال�ستثمار  طريق  عن  مبا�رش  ب�سكل 

موؤ�س�سة  تنظمه  قبل طرف  وال�سادرة من  املنخف�سة  العالية وخماطرها  ب�سيولتها 

تلك  اختيار  و�سيتم  اململكة،  خارج  مماثلة  تنظيمية  هيئة  اأو  ال�سعودي  العربي  النقد 

.)A(البنوك بناًء على الت�سنيف االئتماين ال�سادر عن وكالة موديز وبحد اأدنى فئة

وتهدف اإدارة ال�سندوق اإىل اال�ستثمار يف االأ�سهم بطريقة ن�سطة دون االرتباط مبوؤ�رش 

معني اأو باالأوزان الن�سبية ملوؤ�رشات ال�سوق.

يهدف ال�سندوق اإىل تنمية راأ�س املال، ولن يقوم ال�سندوق بتوزيع اأي اأرباح على امل�ستثمرين 

حيث �سيتم اإعادة ا�ستثمار االأرباح املحققة يف ال�سندوق.

�سيكون املوؤ�رش االإر�سادي ل�سندوق هو موؤ�رش بي اإم كي للأ�سهم ال�سعودية املتوافقة 

مع �سوابط اللجنة ال�رشعية ال�سادر من قبل �رشكة اأديل ريتنغ. ويعد املوؤ�رش االإر�سادي 

معيار ملقارنة اأداء ال�سندوق. و�سيتم حتديث املجال اال�ستثماري ومكونات املوؤ�رش االإر�سادي 

ب�سكل ربع �سنوي. كما ميكن احل�سول على معلومات املوؤ�رش االإر�سادي من خلل املوقع 

االإلكرتوين ملدير ال�سندوق.
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�سندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية املتوافق مع ال�سوابط ال�رشعية�سندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية املتوافق مع ال�سوابط ال�رشعية

نوع )اأو اأنواع( االأوراق املالية التي �صوف ي�صتثمر ال�صندوق فيها ب�صكل اأ�صا�صي

�سي�ستثمر ال�سندوق ب�سكل اأ�سا�سي يف االأ�سهم املدرجة �سمن موؤ�رش ال�سوق الرئي�سة 

)تا�سي( واملتوافقة مع �سوابط اللجنة ال�رشعية، مبا يف ذلك حقوق االأولوية واالإ�سدارات 

االولية، كما ميكن اأن ي�ستثمر ال�سندوق يف �سناديق اال�ستثمار العقارية املتداولة املدرجة 

يف ال�سوق املالية ال�سعودية و�سناديق اأ�سواق النقد املرخ�سة من هيئة ال�سوق املالية 

واملجازة من قبل جلنة الرقابة ال�رشعية لل�سندوق. 

�صيا�صات اال�صتثمار  

�صيا�صة تركيز اال�صتثمار

من اأجل اإدارة املخاطر فاإن ال�سندوق �سيقوم بتنويع ا�ستثمارات حمفظته اال�ستثمارية 

للأ�سهم  الرئي�سة  ال�سوق  قطاعات  من  خمتلفة  جمموعة  يف  اال�ستثمار  خلل  من 

ال�سعودية. 

�سيتم تركيز ا�ستثمارات ال�سندوق يف االأ�سهم ال�سعودية املتوافقة مع �سوابط اللجنة 

ال�رشعية مبا يف ذلك الطروحات االأولية وحقوق االأولوية الأ�سهم ال�رشكات املدرجة يف 

ال�سوق الرئي�سة للأ�سهم ال�سعودية وذلك بحد اأدنى 50% وحتى ن�سبة 100% من اإجمايل 

اأ�سول ال�سندوق، كما يحق لل�سندوق اال�ستثمار يف �سناديق اال�ستثمار العقارية املتداولة 

)�سناديق الريت( يف ال�سوق الرئي�سة للأ�سهم ال�سعودية وبحد اأق�سى 30% من اإجمايل 

اأ�سول ال�سندوق، وميكن لل�سندوق اال�ستثمار يف �سناديق اال�ستثمار التي ت�ستثمر يف 

االأ�سهم املحلية وذات اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية امل�سابهة و�سناديق االإ�سدارات االأولية 

وبحد اأق�سى 25% من اإجمايل اأ�سول ال�سندوق.

 كما �سي�ستثمر ال�سندوق باأدوات اأ�سواق النقد املتوافقة مع �سوابط اللجنة ال�رشعية 

تت�سم  والتي  التجارة  متويل  وعقود  املرابحات  يف  اال�ستثمار  طريق  عن  مبا�رش  ب�سكل 

موؤ�س�سة  تنظمه  قبل طرف  وال�سادرة من  املنخف�سة  العالية وخماطرها  ب�سيولتها 

تلك  اختيار  و�سيتم  اململكة،  خارج  مماثلة  تنظيمية  هيئة  اأو  ال�سعودي  العربي  النقد 

.)A( البنوك بناًء على الت�سنيف االئتماين ال�سادر عن وكالة موديز وبحد اأدنى فئة

 كما يحق لل�سندوق اال�ستثمار يف �سناديق اأ�سواق النقد وبحد اأق�سى 50 % من اإجمايل 

اأ�سول ال�سندوق وذلك بعد درا�سة وحتليل العوائد واملخاطر لل�سندوق امل�ستهدف من 

قبل مدير ال�سندوق. 
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 ملخ�ص املعلومات الرئي�سة 

�سندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية املتوافق مع ال�سوابط ال�رشعية�سندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية املتوافق مع ال�سوابط ال�رشعية

احلد االأعلى احلد االأدنى نوع اال�ستثمار

االأ�سهم ال�سعودية )االأ�سهم املدرجة، اال�سدارات

 االأولية وحقوق االأولوية(*
%50%100

30%0%�سناديق اال�ستثمار العقارية املتداولة - )�سناديق الريت(

50%0%ال�سيولة النقدية او اأدوات اأ�سواق النقد ب�سكل مبا�رش

50%0%�سناديق اأ�سواق النقد

�سناديق اال�ستثمار االأ�سهم ال�سعودية 

واالإ�سدارات االأولية
%0%25

يحق ملدير الصندوق يف حال توقع أزمات اقتصادية أو جيوسياسية من املمكن أن تؤدي إلى االنخفاض احلاد يف القيم السوقية   *
ملكونات املؤشر العام، أن يخفض احلد األدنى لالستثمار يف األسهم السعودية إلى الصفر حتى حتسن الظروف املناسبة لالستثمار.

اأ�صواق االأوراق املالية التي �صيتم التعامل فيها

�سيقوم ال�سندوق باال�ستثمار يف ال�سوق الرئي�سة للأ�سهم ال�سعودية.

االأدوات والتقنيات امل�صتخدمة الإدارة حمفظة ال�صندوق اال�صتثمارية

اإن ا�سرتاتيجية اال�ستثمار االأ�سا�سية يف ال�سندوق هو اال�ستثمار يف االأ�سهم املحلية  	• 

املدرجة �سمن املوؤ�رش العام لل�سوق الرئي�سة )تا�سي(، وميكن اال�ستثمار يف اأدوات اأخرى 

لتنويع ا�ستثمارات املحفظة اال�ستثمارية لل�سندوق لتقليل املخاطر .

�سيتم اختيار اال�ستثمار يف االأ�سهم بناًء على التحليل الت�ساعدي، واملتمثل يف حتليل  	•
املتوقع  النمو  حتليل  اإىل  اإ�سافة  واملتوقعة  احلالية  واالأرباح  الت�سغيلي  ال�رشكة  اأداء 

للقطاع واملوؤ�رشات االقت�سادية التي قد توؤثر على اأداء االأ�سهم.
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ميكن ل�سندوق اال�ستثمار يف ال�سناديق العقارية املتداولة )�سناديق الريت( يف ال�سوق  	•
الرئي�سة للأ�سهم ال�سعودية، وذلك بعد االطلع على نوعية العقارات التي ميتلكها 

توزيع  و�سيا�سة  منها  املتوقعة  والعوائد  للعقارات  التقييم  تقارير  وعلى  ال�سندوق 

االأرباح.

ميكن لل�سندوق اال�ستثمار يف �سناديق االأ�سهم املحلية ذات اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية  		•
بعد  وذلك  املالية،  ال�سوق  املرخ�سة من هيئة  االأولية  االإ�سدارات  امل�سابه و�سناديق 

حتليل العوائد وموؤ�رشات املخاطر لل�سندوق امل�ستهدف.

اأدوات  اأو  اأعلى 50% من االأ�سول ب�سورة نقد  ميكن ملدير ال�سندوق االحتفاظ وبحد  		•
ا�ستثمارية منخف�سة املخاطر كوديعة ق�سرية االأجل لدى بنك او اأكرث من البنوك 

ال�سعودية بعد االطلع على الت�سنيف االئتماين للبنك اأو ملدير ال�سندوق ومقارنة 

ال�سعودية  البنوك  بني  االقرتا�س  معدل  وموؤ�رش  النقد  اأ�سواق  �سناديق  بني  العوائد 

)�سايبور(. 

اأنواع االأوراق املالية غري امل�صمولة

اأي اأوراق مالية ال تتوافق مع الفقرة )2/ب( اأعله.

اأي قيد اآخر على نوع )اأو اأنواع( االأوراق املالية التي ميكن لل�صندوق اال�صتثمار فيها:

اأوراق مالية ال تتوافق مع ال�سوابط ال�رشعية املعتمدة  اأية  لن ي�ستثمر ال�سندوق يف 

من الهيئة ال�رشعية التابعة لل�سندوق كما يلتزم ال�سندوق بقيود اال�ستثمار الواردة يف 

الئحة �سناديق اال�ستثمار ال�سادرة عن هيئة �سوق املالية.

احلد الذي ميكن فيه ا�صتثمار اأ�صول ال�صندوق يف وحدات �صندوق اأو �صناديق ا�صتثمار 

يديرها ذلك املدير اأو مديرو �صناديق اخرون

يجوز لل�سندوق اأن ي�ستثمر يف �سناديق االأ�سهم املحلية ذات اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية 

الهيئة  من  املرخ�سة  النقد  اأ�سواق  و�سناديق  االأولية  االإ�سدارات  و�سناديق  امل�سابهة 

الوحدات  اأال تتجاوز قيمة  اأ�سوله على  50% من  اأق�سى  وبحد  عاماً  واملطروحة طرحاً 

ما  او  ال�سندوق  اأ�سول  قيمة  25% من �سايف  ن�سبته  ما  واحد  اململوكة يف �سندوق 

ن�سبته 20% من �سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق الذي مت متلك وحداته.
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�صالحيات ال�صندوق يف االقرتا�ض:

ال يــقـوم ال�سـندوق باالقـتـرا�س لتعـزيز ا�ستثماراته، و�سيـكتفي با�ستثمار اأ�ســوله 

فقـــط.

كما يحق ملدير ال�سندوق االقرتا�س من اأحد البنوك ال�سعودية لتغطيه طلبات اال�سرتداد 

لوحدات ال�سندوق، وبحد اأق�سى 10% من �سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق على اأال تزيد 

مدة االقرتا�س على �سبعة اأيام، ويف حال جتاوز مدة االقرتا�س ال�سبعة اأيام �سيتم اإ�سعار 

الهيئة بذلك.

احلد االأعلى للتعامل مع اأي طرف نظري

احلد االأعلى للتعامل مع الطرف النظري هو 25% من �سايف اأ�سول ال�سندوق، كما يلتزم 

ال�سندوق بقواعد التعامل مع الطرف النظري يف حال وجوده ح�سب التعليمات الواردة 

يف اللوائح التنفيذية ال�سادرة عن هيئة �سوق املالية.

�صيا�صة مدير ال�صندوق الإدارة خماطر ال�صندوق

يحر�س مدير ال�سندوق على اإدارة ال�سندوق وفقاً الأف�سل ممار�سات اال�ستثمار التي يحقق 

واأحكام  �رشوط  يف  املذكورة  ال�سندوق  ا�سرتاتيجية  مع  واملتما�سية  ال�سندوق  اأهداف 

ال�سندوق ومذكرة املعلومات وامل�ستندات االأخرى ذات العلقة ي�سمل ذلك ما يف و�سعه 

للتاأكد من االآتي:

من  متوقع  ا�سرتداد  طلب  باأي  للوفاء  ال�سندوق  لدى  الكافية  ال�سيولة  توافر  	 	•
ال�سندوق.

	اأن ا�ستثمارات ال�سندوق تقوم على توزيع املخاطر ب�سكل حذر مع عدم االخلل  	•
باأهداف اال�ستثمار و�سيا�سته و�رشوط احكام ال�سندوق.

وخماطر  االئتمان  وخماطر  الت�سغيلية  ملخاطر  ال�سندوق  اإدارة  جمل�س  متابعة  		•
خمالفة قيود اال�ستثمار ب�سكل دوري.

املوؤ�صر االإر�صادي

ال�سادر  ال�رشعية  اللجنة  �سوابط  مع  املتوافق  ال�سعودية  للأ�سهم  كي  اإم  بي  موؤ�رش 

من قبل �رشكة اأديل ريتنغ. ويتم احت�ساب قيم املوؤ�رش بطريقة املتو�سط املرجح باالأوزان 

للقيمة ال�سوقية للأ�سهم احلرة ل�رشكات املتوافقة مع �سوابط اللجنة ال�رشعية.
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التعامل مع اأ�صواق امل�صتقات املالية

لن ي�ستثمر ال�سندوق يف م�ستقات االأوراق املالية.

اأي اإعفاءات موافق عليها من قبل هيئة �صوق املالية ب�صاأن اأي قيود اأو حدود على اال�صتثمار

ال يوجد.  

املخاطر الرئي�صة لال�صتثمار يف ال�صـنـدوق

يعترب ال�سندوق مرتفع املخاطر وقد يتعر�س �سندوق اال�ستثمار لتقلبات مرتفعة ب�سبب 

تكوين ا�ستثماراته.

اإن االأداء ال�سـابق لل�سندوق ال يعـترب موؤ�رشاً على اأداء م�سـابـه يف امل�ستقبل.

ال يوجد �سمان ملالكي الوحدات اأن االأداء املطلق لل�سندوق اأو اأداءه مقارنة باملوؤ�رش �سوف 

يتكرر اأو مياثل االأداء ال�سابق.

على امل�ستثمر اأن يدرك اأن اال�ستثمار يف هذا ال�سندوق لي�س وديعة بنكية مع بنك حملي 

يبيع اأو ي�سوق االأوراق املالية اأو تابع ملدير ال�سندوق. وعليه فاإن مدير ال�سندوق ال يكون 

م�سوؤوالً عن اأية خ�سائر با�ستثناء اخل�سائر الناجتة عن االإهمال اأو التق�سري اأو �سوء الت�رشف 

املتـعـمـد. ويتعني على امل�ستثمر اأن يعلم اأن القيمة ال�سافية الأ�سـول ال�سنـدوق من 

املحتمل اأن تنخف�س، وعليه فقد ال ي�ستلم امل�ستثمر املبلغ الذي ا�ستثمره يف ال�سندوق 

كلياً اأو جزئياً. 

يتحمل امل�ستثمر امل�سوؤولية عن اأي خ�سائر مالية قد ترتتب على اال�ستثمار يف ال�سندوق 

يف حدود ا�ستثماره.

ي�ستثمر �سندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية يف اأ�سهم ال�رشكات املدرجة 

عـلى  ويـجب  ال�رشعية،  اللجنة  �سوابط  مع  املتوافقة  ال�سعودية  االأ�سهم  �سوق  يف 

الـم�ستثمر اأن يعـلم ويـدرك باأن اال�ستثمار يف االأ�سهـم ينـطوي على خمـاطر عـالية، 

ومن املخـاطر الرئي�سة التي يحـتـمل اأن يواجها اال�ستـثمـار يف ال�سـنـدوق، على �سيبل 

املثال ال احل�رش مـا يلي: 

ال�سيا�سية  التغريات  عن  تنتج  التي  اليقني  عدم  اإن حاالت  ال�سيا�سية:  املخاطر   ]1[
ال�سعودية  االأ�سهم  �سوق  على  �سلبي  ب�سكل  يوؤثر  واملحلية  واالإقليمية  العاملية 

وبالتايل على �سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق.

]2[  املخاطر االقت�سادية: اإن التغري يف االأو�ساع وال�سيا�سات االقت�سادية العامة والتي 
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ت�سمل على �سبيل املثال ال احل�رش التغري يف �سيا�سة االإنفاق احلكومي، اال�ستثمار، 

حركة اال�سترياد والت�سدير، اال�ستهلك، �سعر الفائدة، الت�سخم، التغري يف �سعر 

ال�رشف، تذبذبات اال�سهم يف �سوق االأ�سهم ال�سعودية، توؤثر ب�سكل �سلبي على 

اأداء ال�سندوق.

على  ال�سنـدوق  مـدير  يعـتمد  خمـاطر االعتماد على موظفي مدير ال�سندوق:   ]3[
اإدارته لل�سندوق، وبالتايل فاأن ال�سندوق  اأ�سا�سي خلل  العـن�رش الب�رشي ب�سكل 

قد يتاأثر �سلباً بخ�سارة املديرين التنفيذيني واملوظفني املرتبطني باأعمال ال�سندوق 

و�سعـوبة تـوفري بـدائل على امل�ستوى نف�سه من اخلـربة على الـمدى الق�سري ويوؤثر 

ذلك ب�سكل �سلبي على اأداء ال�سندوق.

عمليات  تنفيذ  على  القدرة  عدم  ملخاطر  ال�سندوق  يتعر�س  ال�سيولة:  خماطر   ]4[
التعامل يف �سوق  اأحجام  انخفا�س  الناجم عن  ال�سيولة  نتيجة نق�س  اال�سرتداد 

االأ�سهم ال�سعودية مما يوؤثر �سلباً على مالكي الوحدات.

خماطر التغري يف الت�رشيعات: �سناديق اال�ستثمار واالأ�سول التي يتم اال�ستثمار بها   ]5[
وفقاً  �سيعمل  ال�سندوق  مدير  ان  حيث  الت�رشيعات  يف  التغري  ملخاطر  معر�سة 

للت�رشيعات واالإجراءات ال�سادرة من قبل ال�سلطات الر�سمية املخت�سة بالتنظيم 

واالإ�رشاف والرقابة عليها وقد يتاأثر اأداء ال�سندوق �سلباً وفقاً لطبيعة التعديلت 

املفرو�سة على اإدارة ال�سندوق.

]6[  املخاطر املتعلقة بامل�سدر: وهي خماطر التغيري يف االأو�ساع املالية للم�سدر نتيجة 
لتغريات يف االإدارة اأو الطلب اأو املنتجات واخلدمات كما ت�سمل هذه املخاطر تعر�س 

امل�سدر الإجراءات قانونية ب�سبب خمالفات يقوم بها مما قد يوؤدي اإىل انخفا�س قيمة 

اأ�سهمه مما قد يوؤثر ب�سكل �سلبي على اأداء ال�سندوق. 

]7[  خماطر الرتكيز: وهي املخاطر الناجتة عن تركز ا�ستثمارات ال�سندوق يف عدد من قطاعات 
�سوق االأ�سهم ال�سعودية والذي قد يجعل اأداء ال�سندوق عر�سة للتقلبات نتيجة التغري 

يف االأو�ساع اخلا�سة بتلك القطاعات االأمر الذي يوؤثر �سلباً على اأداء ال�سندوق.  

خماطر االئتمان واالأطراف االأخرى: تن�ساأ هذه املخاطر من االأن�سطة اال�ستثمارية    ]8[
التي تنطوي على التعامل مبا�رشة مع املوؤ�س�سات املالية االأخرى من خلل االإيداعات 

النقدية اأو عمليات املرابحة، حيث اإن املخاطر على كل طرف من العقد يكون يف اأن 
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الطرف االآخر قد ال يتقيد بالتزاماته التعاقدية ما قد يت�سبب يف خ�سارة ال�سندوق 

للمبلغ امل�ستثمر يف هذه االأن�سطة.

خماطر ت�سارب امل�سالح: تن�سا هذه املخاطر يف االأو�ساع التي تتاأثر فيها مو�سوعية    ]9[
وا�ستقللية قرار مدير ال�سندوق مب�سلحة �سخ�سية مادية اأو معنوية تهمه على 

ح�ساب ال�سندوق، مما يوؤثر �سلباً على اأدائه.

]10[  خماطر الكوارث الطبيعية: اإن الرباكني، الزالزل، االأعا�سري والفي�سانات وغريها من 
الظواهر الطبيعية التي قد ت�سبب دمار كبري للممتلكات ال ميكن ال�سيطرة عليها، 

وقد توؤثر ب�سكل �سلبي على اأداء كافة القطاعات االقت�سادية واال�ستثمارية وبالتايل 

توؤثر على اأداء ال�سندوق.

]11[  خماطر تقلبات �سعر الوحدة: ال يوجد �سمان باأن ال�سندوق �سيتمكن من حتقيق 
العوائد ملالكي الوحدات اأو اأن تكون متنا�سبة مع خماطر اال�ستثمار يف ال�سندوق 

من  وبالتايل  واالأحكام،  ال�رشوط  هذه  يف  عليها  املن�سو�س  التعاملت  وطبيعة 

املحتمل اأن تنخف�س قيمة الوحدات او اأن يخ�رش مالكي الوحدات بع�س اأو كامل 

املبلغ الذي مت اال�ستثمار به.

ال�سعودية  االأ�سهم  �سوق  تذبذب  اإن  االأ�سهم:  �سوق  يف  املحتملة  التقلبات  خماطر    ]12[
ميكن اأن يوؤدي اإىل تقلب كبري يف �سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق مما يوؤثر �سلباً على اأداء 

ال�سندوق. 

]13[  خماطر اإف�ساح ن�رشات اإ�سدار الطروحات االأولية: تتعلق خماطر االإف�ساح باإمكانية 
وجود بيانات غري �سحيحة يف ن�رشات اإ�سدار الطروحات االأولية اأو اإغفال بيانات جوهرية 

فيها وبالنظر العتماد مدير ال�سندوق ب�سكل جوهري يف اتخاذ قرار اال�ستثمار على 

املعلومات التي ترد يف ن�رشات االإ�سدار التي ت�سدرها ال�رشكات فاإن خماطر اتخاذ قرار 

ا�ستثماري غري منا�سب تبقى قائمة مما قد ينعك�س �سلباً على اأداء ال�سندوق.

خماطر التوقعات املالية امل�ستقبلية: يعتمد مدير ال�سندوق يف حتديد �سعر ال�سهم   ]14[
خلل الطرح االأويل لل�رشكات بناء على توقعات النتائج املالية لل�رشكات املطروحة 

االأ�سهم  �سعر  انحراف يف  اإىل  يوؤدي  مما  للتغري  عر�سة  هي  التوقعات  تلك  اأن  اإال 

ينعك�س �سلبا على اأداء ال�سندوق.

خماطر فر�س امل�ساركة يف الطروحات االأولية: من املمكن ان تواجه �سعوبات تتعلق   ]15[
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بتلقي  �سمان  يوجد  ال  حيث  ال�رشكات  الأ�سهم  االأولية  الطروحات  يف  بامل�ساركة 

ال�سندوق دعوة امل�ساركة مما يوؤثر �سلباً على اإيرادات ال�سندوق ب�سبب عدم امل�ساركة.

ن  باأ  تعهدات  اأي  ال�سندوق  مدير  يقدم  ال  اال�ستثمار:   ا�سرتاتيجية   ]16[  خماطر  
ا�سرتاتيجيات ا�ستثمار ال�سندوق �ستحقق اأغرا�س اال�ستثمار اخلا�س به، ويوؤثر ذلك 

ب�سكل �سلبي على �سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق.

]17[  خماطر الت�سنيف االئتماين: املخاطر املتعلقة بتقييم مدى جودة االئتمان للأدوات 
املالية ذات الدخل الثابت يف ت�سنيف تلك االأدوات كمخاطر وتقلبات ال�سوق، والذي 

يوؤثر �سلبا على قيمة اأ�سول ال�سندوق.

]18[  خماطر تعليق التداول بال�سوق: قد يوؤدي تعليق التداول يف ال�سوق ككل اأو جمموعة 
من االأوراق املالية اإىل خماطر عدم توفر النقد او �سياع عدد من الفر�س اال�ستثمارية 

الناجت عن عدم املقدرة على البيع اأو ال�رشاء، مما يوؤثر �سلباً على اأداء ال�سندوق.

]19[  خماطر التاأخر يف اإدراج ال�رشكات املكتتب فيها: قد يحدث تاأخر يف اإدراج ال�رشكات 
املكتتب بها يف ال�سوق، وبالتايل عدم القدرة على بيعها، مما يوؤدي اإىل �سعوبة يف 

تلبية طلبات اال�سرتداد اأو ا�ستغلل الفر�س اال�ستثمارية االأخرى مما يوؤثر �سلباً على 

اأداء ال�سندوق.

تتعر�س  قد  التي  املخاطر  جميع  هي  االأخرى:  ال�سناديق  يف  اال�ستثمار  خماطر   ]20[ 
لها �سناديق اال�ستثمار االأخرى الواردة يف هذا البند التي قد تتعر�س لها �سناديق 

اال�ستثمار االأخرى التي يكون ال�سندوق م�ستثمراً فيها مما يوؤدي اإىل انخفا�س قيمة 

وحدات ال�سندوق. 

حقوق  اأ�سهم  اال�ستثمار يف  يت�سبب  قد  االأولوية:  حقوق  ]21[  خماطر اال�ستثمار يف 
اال�ستثمارية  املحفظة  مدير  ا�ستخدام  عدم  نتيجة  خ�سائر  حدوث  اإىل  االأولوية 

لل�سندوق حقه يف �رشاء اأو تداول اأ�سهم حقوق االأولوية امل�ستحقة، مما يوؤدي اإىل 

انخفا�س قيمة وحدات ال�سندوق اإ�سافة لذلك اإن اال�ستثمار يف حقوق االأولوية 

قد تت�سبب يف حدوث خ�سائر جوهرية لل�سندوق، حيث اإن ن�سبة التذبذب امل�سموح 

بها الأ�سعار تداول حقوق االأولوية يفوق الن�سبة التي تخ�سع لها اأ�سعار االأ�سهم 

املدرجة يف �سوق االأ�سهم ال�سعودية )املمثلة بن�سبة 10 % �سعوداً ونزوالً(.

االئتماين من  الت�سنيف  اأي خف�س يف  اأن  االئتماين:  الت�سنيف  ]22[ خماطر خف�س   
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قبل وكاالت الت�سنيف االئتماين الأي من املنتجات اال�ستثمارية اىل ي�ستثمر فيها 

ال�سندوق يوؤثر �سلباً على قيمة تلك اال�ستثمارات وبالتايل يوؤثر �سلباً على �سايف 

قيمة اأ�سول ال�سندوق.

]23[  خماطر االلتزام ب�سوابط اللجنة ال�رشعية: يقت�رش املجال اال�ستثماري لل�سندوق 
على االأ�سهم املتوافقة مع �سوابط اللجنة ال�رشعية، والتي يجري حتديثها ب�سكل 

اأ�سهم بع�س  اأ�سبحت  اإف�ساح ال�رشكات املدرجة، ويف حال  ربع �سنوي بناًء على 

ال�سندوق  ال�رشعية �سي�سطر مدير  اللجنة  ال�رشكات غري متوافقة مع �سوابط 

اإىل التخل�س من تلك االأ�سهم ببيعها بغ�س النظر عن قيمتها العادلة اأو تكلفة 

�رشائها مما يوؤثر �سلباً على �سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق.

عمليات  تنفيذ  على  القدرة  عدم  ملخاطر  ال�سندوق  يتعر�س  التمويل:  ]24[  خماطر 
التعامل يف �سوق  اأحجام  انخفا�س  الناجم عن  ال�سيولة  نتيجة نق�س  اال�سرتداد 

االأ�سهم ال�سعودية و�سعوبة احل�سول على متويل للوفاء بطلبات اال�سرتداد مما يوؤثر 

�سلباً على مالكي الوحدات.

]25[  املخاطر العامة لل�ستثمار العقاري: يكون العائد على اال�ستثمارات العقارية عر�سة 
لعديد من العوامل املرتابطة فيما بينها، مبا فيها التغيريات ال�سلبية يف الظروف 

االقت�سادية املحلية اأو االإقليمية اأو الدولية، والظروف ال�سلبية يف ال�سوق املحلية، 

م�رشوفات  والتغيريات يف  العقارات،  وبائعي  وم�سرتي  مل�ستاأجري  املالية  والظروف 

الت�سغيل، والقوانني واللوائح البيئية. وقوانني تق�سيم املناطق وغريها من القوانني 

احلكومية وال�سيا�سات املالية، واأ�سعار الطاقة، والتغريات يف مدى االإقبال الن�سبي 

على خمتلف اأنواع ومواقع العقارات، واملخاطر الناجتة عن االعتماد على التدفقات 

النقدية وم�سكلت وخماطر الت�سغيل النا�سئة عن عدم توفر بع�س مواد البناء، 

باالإ�سافة اإىل الظروف القاهرة، واخل�سائر غري القابلة للتاأمني وغريها من العوامل 

اخلارجة عن �سيطرة مدير ال�سندوق، قد ي�ساهم اأي من هذه العوامل يف الت�سبب 

مبخاطر جوهرية توؤثر �سلبا على قيمة اأ�سول ال�سندوق وقدرة ال�سندوق على توليد 

اأي عوائد على ا�ستثماراته.

التقلبات يف قيمة العقارات ونق�س ال�سيولة: تُعدُّ العقارات من فئة االأ�سول غري   ]26[
ال�سائلة، وتتقلب درجة �سيولتها تبعاً للطلب والرغبة يف هذا النوع من اال�ستثمارات 

واإن كان ال�سندوق بحاجة لت�سييل ا�ستثماراته العقارية يف وقت غري منا�سب، فقد 
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تكون عائدات ال�سندوق اأقل من القيمة الدفرتية االإجمالية ملمتلكاته العقارية، 

وبالتايل، فاإن اأي تاأخري اأو �سعوبة قد يواجها ال�سندوق يف الت�رشف يف اأ�سوله قد 

توؤثر �سلباً وب�سكل كبري على العائد الذي يح�سل عليه مالكو الوحدات.

البيانات ال�صابقة املتعلقة باأداء �صندوق اال�صتثمار

�سيتم ن�رش تقارير ال�سندوق )فور توفرها( لتكون متاحة الطلع اجلميع من خلل املوقع 

www.bmk.com.sa االإلكرتوين ملدير ال�سندوق

مقابل اخلدمات والعموالت واالأتعاب

اإىل  اأ�سافه  اأدناه  املـذكورة  واالأتعاب  والعموالت  ال�سـنـدوق مقابل اخلدمات  يتـحـمل 

القيمة امل�سافة ويتحملها تبعاً لذلك امل�سرتكون » مالكي الوحدات« وهي كالتايل:

ر�سـوم اإدارة ال�سندوق: 1.90 % �سنوياً من �سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق حتت�سب   ]1[
يف كل يوم تقـوميي، ويتم دفع الر�سوم امل�ستحقة ملدير ال�سندوق �سهرياً.

ر�سـوم احلـفـظ: 0.10% �سنوياً من �سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق حتت�سب يف كل   ]2[
يوم تقـوميي ويتم دفع الر�سوم امل�ستحقة الأمني احلفظ �سهرياً على اال تقل عن 

مبلغ 1،000 ريال �سهرياً.

]3[  مكافاأة اأع�ساء مـجل�س االإدارة: �سيتم دفع مبلغ 3،000 ريال �سعودي لكل ع�سو 
م�ستقل من اأع�ساء جمل�س االإدارة عن كل اجتماع، وبحد اق�سى مبلغ 12،000 

ريال �سعودي �سنوياً الأع�ساء املجل�س امل�ستقلني فقط.

]4[  مكافاأة اأع�ساء اللجنة ال�رشعية : ت�ستحق اللجنة ال�رشعية لل�سندوق مبلغ 7،000 
دوالر امريكي ) ما يعادل 26،250 ريال( �سنوياً، حتت�سب يوميا وتدفع يف بداية ال�سنة 

املالية.

مبلغ  لل�سندوق  ر�سوم املوؤ�رش االإر�سادي: ي�ستحق مقدم خدمات املوؤ�رش االإر�سادي    ]5[
اأو 0.05 % من �سايف اأ�سول  8،000 دوالر امريكي )ما يعادل 30،000 ريال( �سنوياً 

ال�سندوق اأيهما اأعلى، حتت�سب يومياً وتدفع يف بداية ال�سنة املالية.

ر�سوم اال�سرتاك: ي�ستحق مدير ال�سندوق ر�سم ا�سرتاك من قيمة كل ا�سرتاك بحد    ]6[
اأق�سى 2% من مبلغ اال�سرتاك. 
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]7[  ر�سوم اال�سرتداد: ال يوجد.

اأتعاب مراجع احل�سابات: 20،000 ريال �سعودي عن كل �سنة مالية لل�سندوق ي�ساف    ]8[
عليها مبلغ �رشيبة القيمة امل�سافة.

]9[  ر�سوم اال�سرتداد املبكر: 1% من قيمة الوحدات امل�سرتدة يف حالة طلب اال�سرتداد 
خلل ثلثني يوماً تقوميياً من تاريخ اال�سرتاك.

]10[  الر�سوم الرقابية: ر�سوم �سنوية تبلغ 7،500 ريال �سعودي حتت�سب يومياً وتدفع يف 
بداية ال�سنة املالية.

ر�سوم ن�رش املعلومات يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(: ر�سوم �سنوية تبلغ 5،000   ]11[
ريال �سعودي حتت�سب يومياً وتدفع يف بداية ال�سنة املالية.

اأ�سول ال�سندوق،  ]12[  ر�سوم اأخرى: لن تتجاوز هذه امل�ساريف 0.5% من �سايف قيمة 
و�سيتم خ�سم امل�ساريف الفعلية فقط. وت�سمل ما يلي:

]12.1[ م�ساريف ن�رش التقارير عن اأداء ال�سندوق واأي م�رشوفات اأخرى متعلقة بخدمات 
االإدارة والت�سغيل.

]12.2[ م�ساريف اجتماع مالكي الوحدات.

م�ساريف التعامل: يتحمل ال�سندوق عموالت التداول الناجتة عن عمليات �رشاء   ]13[
وبيع االأ�سهم ح�سب العموالت ال�سائدة يف �سوق االأ�سهم و�سيتم االإف�ساح عن 

اإجمايل قيمتها يف التقارير ال�سنوية والن�سف �سنوية.  

]14[  ر�سوم نقل ملكية الوحدات: ي�ستحق مدير ال�سندوق 2 % من قيمة الوحدات 
نقل  عن  كر�سوم  الطلب  قبول  عند  واحدة  مرة  تدفع  ملكيتها  نقل  املراد 

ملكية الوحدات.
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كيفية احل�صول على معلومات اإ�صافية

ي�ستطيع العميل احل�سول على معلومات اإ�سافية حول ال�سندوق عن طريق االآتي:

www.bmk.com.sa  :زيارة املوقع االإلكرتوين ملدير ال�سندوق 	•
االت�سال على هاتف مدير ال�سندوق: 966138316666 + 	•

cc@bmk.com.sa :اال�ستف�سار من خلل الربيد االإلكرتوين ملدير ال�سندوق  •

مدير ال�صندوق

�رشكة بيت املال اخلليجي، ترخي�س هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية )08123-37(.

بتاريخ: 11/5/ 2008 كما مت الرتخي�س على التعامل ب�سفة اأ�سيل بتاريخ: 3/10/ 2015.

براأ�س مال مدفوع بقيمة 80 مليون ريال �سعودي.

املركز الرئي�سي ـ الدمام ـ ال�ساطئ بلزا ـ طريق االأمري حممد بن فهد ـ حي ال�ساطئ

�س ب: 9177 الدمام 31413 ـ اململكة العربية ال�سعودية 

�س ت: 2050065112 ـ �رشكة م�ساهمة مقفلة �سعودية

www.bmk.com.sa

هاتف: 966138316666+   فاك�س: 966138316600+ 

 اأمني احلفظ

�رشكة الريا�س املالية

6775 �سارع التخ�س�سي -العليا الريا�س 3712-12331

�س.ب: 21116 الرمز الربيدي: 11475

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 5858 486 11 966+ /5866 486 11 966+

www.riyadcapital.com.






