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صندوق استثماري  -عام مفتوح متوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية
مدير الصندوق
شركة بيت المال الخليجي

« مت اعتماد �صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية على �أنه �صندوق ا�ستثمار متوافق مع املعايري ال�شرعية املجازة من قبل جلنة الرقابة
ال�شرعية املعينة ل�صندوق اال�ستثمار»
« �إن �شروط و�أحكام �صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية املتوافق مع �ضوابط اللجنة ال�شرعية وامل�ستندات الأخرى كافة خا�ضعة لالئحة
�صناديق اال�ستثمار ،وتت�ضمن معلومات كاملة ووا�ضحة و�صحيحة وحمدثة ومعدلة وغري م�ضللة عن �صندوق اال�ستثمار»
«على امل�ستثمرين املحتملني قراءة ال�شروط والأحكام ومذكرة املعلومات وامل�ستندات الأخرى ذات العالقة قبل اتخاذ �أي قرار باال�ستثمار يف ال�صندوق»
�صدرت �شروط و�أحكام ال�صندوق بتاريخ 1440/05/11 :هـ املوافق 2019/01/17 :م
وافقـت هـيئة ال�سـوق املـالية عـلى طـرح وحـدات هـذا ال�صنـدوق طرح ًا عام ًا ومبوجب خطابها
1
رقم  19 /418/5/3بـتـاريخ 1440/05/11هـ ،املوافق 2019/01/17م
مذكرة املعلومات
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صندوق استثماري  -عام مفتوح متوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية
مدير الصندوق
شركة بيت المال الخليجي

« مت اعتماد �صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية على �أنه �صندوق ا�ستثمار
متوافق مع املعايري ال�رشعية املجازة من قبل جلنة الرقابة ال�رشعية املعينة ل�صندوق اال�ستثمار»
« �إن �رشوط و�أحكام �صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية املتوافق مع �ضوابط
اللجنة ال�رشعية وامل�ستندات الأخرى كافة خا�ضعة لالئحة �صناديق اال�ستثمار ،وتت�ضمن
معلومات كاملة ووا�ضحة و�صحيحة وحمدثة ومعدلة وغري م�ضللة عن �صندوق اال�ستثمار»

«على امل�ستثمرين املحتملني قراءة ال�رشوط والأحكام ومذكرة املعلومات وامل�ستندات الأخرى ذات
العالقة قبل اتخاذ �أي قرار باال�ستثمار يف ال�صندوق»
�صدرت �رشوط و�أحكام ال�صندوق بتاريخ 1440/05/11 :هـ املوافق 2019/01/17 :م
وافقـت هـيئة ال�سـوق املـالية عـلى طـرح وحـدات هـذا ال�صنـدوق طرحا ً عاما ً ومبوجب خطابها
رقم  19/418/5/3بـتـاريخ 1440/05/11هـ ،املوافق 2019/01/17م

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية املتوافق مع ال�ضوابط ال�رشعية

�إ�شعـار مهم
•

يجب على جميع امل�ستثمرين املحتملني قراءة هذه ال�رشوط والأحكام وفهم ما جاء
فيها قبل اتخاذ قرارهم اال�ستثماري ،و�إذا ما كان لدى امل�ستثمر �أي �شك من مالءمة
هذا اال�ستثمار ف�إنه يجب عليه ا�ست�شارة م�ست�شار مايل مرخ�ص.

•

مت �إعداد هذه ال�رشوط والأحكام مبوجب �أحـكام الئحة �صناديق اال�ستثمار ال�صادرة عن
جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم  2006-219-1بتاريخ 1427/12/3هـ،
املوافق 2006/12/24م .بنا ًء على نظام ال�سوق املالية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم

•

تقر �رشكة بيت املال اخلليجي ب�صفتها مديرا ً لهذا ال�صندوق ب�أنها م�س�ؤولة عن
املعلومات الواردة يف هذه ال�رشوط والأحكام ح�سب �أف�ضل املعلومات املتاحة
لديها (بعد �أن بذلت كل االهتمام والعناية املعقولة للت�أكد من ذلك) ،و�أن �رشوط
و�أحكام ال�صندوق حتتوي على �إف�صاح كامل و�صحيح بجميع احلقائق اجلوهرية
ذات العالقة بال�صندوق ،كما وتلتزم بتنفيذ �إجراءات اال�ستثمار مل�صلحة مالكي
الوحدات وحدهم دون غريهم ا�ستنادا ً �إىل احلقائق والظروف التي تتطلع عليها.

•

لقد مت �إعـداد هذه ال�رشوط والأحكام بهـدف تقـدمي جـميع املعلومات التي
ت�سـاعـد امل�ستثمرين على اتخاذ قراراتهم ب�ش�أن اال�شتـراك يف ال�صنـدوق ،ومـع
ذلك ف�إنه ال يـجب اعـتـبار �أي معـلومات �أو �آراء مـدير ال�صنـدوق كـتـو�صية
لال�شرتاك بوحدات ال�صنـدوق.

•

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

•

يخول مدير ال�صندوق �أي �شخ�ص لإعطاء �أي معلومات �أو تقدمي �أي تعهدات
مل
ّ

م  30 /بتاريخ 1424/6 /2هـ .

فيما يتعلق بعر�ض وحدات يف ال�صندوق ،و�إذا حدث ذلك ف�إن مثل هذه املعلومات �أو
العرو�ض ال يجب �أن يتم االعتماد عليها واعتبارها ك�أمنا متت من قبل مدير ال�صندوق،
وبتوقيع امل�ستثمر على ال�رشوط والأحكام ف�إنه يكون قد وافق على قيام مدير
ال�صندوق با�ستثمار مبالغ اال�شرتاك بالنيابة عنه طبقا ً لهذه ال�رشوط والأحكام.

�رشوط و�أحكام ال�صندوق
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ملـخ�ص ال�صـنـدوق
ال�صـنــدوق
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نوع ال�صندوق

�صندوق ا�ستثماري عام مفتوح.

مدير ال�صندوق

�رشكة بيت املال اخلـليجي ،مبوجب ترخي�ص هيئة السوق املالية رقم
 37ـ .08123

عملة ال�صندوق

الريال ال�سعـودي.

درجة املخاطرة

عايل املخاطر.

امل�ؤ�رش الإر�شـادي

م�ؤ�رش بي �إم كي للأ�سهم ال�سعودية املتوافقة مع �ضوابط
اللجنة ال�رشعية

�أهداف ال�صندوق

ي�سعى مدير ال�صندوق لتحقيق منو يف ر�أ�س املال على املدى الطويل،
وذلك من خالل اال�ستثمار يف �أ�سهم ال�رشكات املدرجة يف �سوق الأ�سهم
ال�سعودية املتوافقة مع ال�ضوابط ال�رشعية.

�سعر الوحدة عند
بداية الطرح

 10رياالت �سعودية.

احلد الأدنى لال�شرتاك
 /الر�صيد

 2,000ريال �سعـودي.

احلد الأدنى لال�شرتاك
الإ�ضايف واال�سرتداد

 2,000ريال �سعودي.

�آخر موعد ال�ستالم طلبات
اال�شرتاك واال�سرتداد

ال�ساعة  1:00ظهرا ً ح�سب توقيت اململكة العربية ال�سعودية يف يوم
التعامل.

�أيام التقومي والتعامل

يوما الإثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع.

�رشوط و�أحكام ال�صندوق
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�أيام الإعـالن

يوم العمل التايل ليوم التـقومي.

ر�سوم اال�شتـراك

بحد �أق�صى  %2من مبلغ اال�شرتاك.

ر�سوم �إدارة ال�صندوق

� %1.90سنويًا مـن �صـايف قيمة �أ�صـول ال�صنـدوق.

ر�سوم اال�سرتداد
ر�سوم اال�سرتداد املبكر
ر�سوم احلفظ
�أتعاب مراجع احل�سابات
موعد دفع قيمة
الوحدات امل�سرتدة
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س
�إدارة ال�صندوق
الر�سوم الأخرى

ال يـوجـد �أي ر�سوم لال�سرتداد.
 %1من قيمة الوحدات امل�سرتدة خالل ثالثني يوما ً تقومييا ً من تاريخ
اال�شرتاك.
� %0.10سنويا ً من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق.
 20,000ريال �سعودي �سنوياً.
قبل �إقفال العمل يف اليوم اخلام�س التايل لنقطة التقومي التي مت فيها
حتديد قيمة اال�سرتداد.
�سيتم دفع مبلغ  3,000ريال �سعودي لكل ع�ضو م�ستقل من �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ،عن كل اجتماع ،وبحد اق�صى مبلغ  12,000ريال �سعودي �سنويا ً
لأع�ضاء املجل�س امل�ستقلني فقط ،و�ستكون من �ضمن م�صاريف ال�صندوق.
�سوف يتم حتميل ال�صندوق م�صاريف طباعة التقارير وامل�صاريف
الإدارية والت�شغيلية الأخرى ولن تزيد تلك امل�صاريف جمتمعة عن
 %0.50من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق.

الزكاة

ال يتوىل مدير ال�صندوق �إخراج زكاة الوحدات اال�ستثمارية عن امل�ستثمرين
وتقع على مالك الوحدة م�س�ؤولية �إخراج زكاة ما ميلك من وحدات ا�ستثمارية.

ال�رضائب

�سوف يتم احت�ساب �رضيبة القيمة امل�ضافة بواقع  % 5على الر�سوم
التالية( :اال�شرتاك  ,اال�سرتداد املبكر  ,الإدارة  ,احلفظ).

�رشوط و�أحكام ال�صندوق
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قائمة امل�صطلحات
اململكة العربية ال�سعودية.

اململكة

ال�صنـدوق

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

مدير ال�صندوق �أو

�رشكة بيت املال اخلليجي� ،رشكة م�ساهمة مقفلة �سعـودية ،حا�صلة على
رخ�صة التعامل ب�صفة �أ�صيل ،والرتتيب ،واحلفظ ،والإدارة ،وتقدمي امل�شورة
مبوجب ترخي�ص رقم  37ـ  08123ال�صادر عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية.

النظام

نظام ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية ،ال�صادر مبوجب املر�سوم
امللكي رقم (م )30/وتاريخ 1434/6/2هجرية املوافق  16يونيو 2003م.

الالئحة

الئحة �صناديق اال�ستثمار ال�صادرة عـن جمل�س هيئة ال�سوق املالية يف
2006/12/24م و�أي تعديالت الحقة.

الهيئة

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

ال�رشكة

ال�رشوط والأحكام

تعني هذه ال�رشوط والأحكام والتي مبوجبها يتم تنظيم عمل ال�صندوق
والعالقة بني مدير ال�صندوق وامل�ستثمرين.

الريال ال�سعودي

عملة اململكة العربية ال�سعودية.

املجل�س �أو جمل�س

مـجل�س �إدارة ال�صنـدوق.

الإدارة

الوحدة

8

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعـودية املتوافق مع ال�ضوابط

ح�صة املالك يف �صندوق اال�ستثمار الذي يتكون من وحدات وتعامل
كل وحدة على �أنها ح�صة م�شاعة يف �أ�صول �صندوق اال�ستثمار.
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�صندوق ا�ستثمار
مفتوح

ال�سجل
�أمـني احلـفــظ
يوم التعامل

يوم التقومي

نقطة التقومي
موعد �رصف مبلغ
اال�سرتداد
يوم الإعالن

�صندوق ا�ستثمار ذو ر�أ�س مال متغري ،تزيد وحداته ب�إ�صدار وحدات جديدة
وتنق�ص با�سرتداد مالكي الوحدات لبع�ض �أو كل الوحدات اململوكة لهم.
ويحق ملالكي الوحدات ا�سرتداد قيم وحداتهم وفقا ً ل�صايف قيمتها يف
�أوقات اال�سرتداد املحددة.
�سجل مالكي الوحدات والذي يحتفظ به �أمني احلفظ.
�شخ�ص اعتبـاري مـرخ�ص له بحـفظ الأ�صـول املـالية للعـمالء.
كل يوم عمل يف اململكة طبقا ً لأيام العمل الر�سمية يف ال�سوق املالية
ال�سعودية .هو اليوم الذي يتم فيه قبول طلبات اال�شرتاك واال�سرتداد.
اليوم الذي يتم فيه تقومي �سعر �صايف الوحدة ،و�سيكون يومي الإثنني
والأربعاء.

الوقت الذي يقوم فيه مدير ال�صندوق باحت�ساب �سعر الوحدة يف يوم
التقومي.

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

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

منوذج طلب اال�شرتاك

النموذج امل�ستخدم لال�شرتاك يف ال�صندوق.

منوذج طلب اال�سرتداد

النموذج امل�ستخدم ال�سرتداد الوحدات من ال�صندوق.

فرتة الطرح الأوىل

الفرتة التي تكون فيها وحدات ال�صندوق مطروحة لال�شرتاك من قبل
امل�ستثمرين تبد�أ من  2019 / 4 / 7م وتنتهي يف 2019 / 5 / 16م.

�رشوط و�أحكام ال�صندوق
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املخاطر
الأطراف املعنية

جميع الأ�شخا�ص الطبيعيني واالعتباريني من طرف مـدير ال�صندوق

املعنيني بت�شغيل و�إدارة ال�صنـدوق.

�إجمايل الأ�صول

القيمة ال�سوقية ب�سعر الإقفال للأوراق املالية امل�ستثمر بها يف �سوق الأ�سهم
ال�سعودية والقابلة للتداول بالإ�ضافة �إىل القيمة العادلة لأ�صول ال�صندوق الأخرى
كاملرابحات والإيداعات والأرباح امل�ستحقة واي �أر�صدة مدينة �أخرى.

�إجمايل اخل�صـوم

جميع امل�صاريف التي حتمل على ال�صنـدوق.

�صايف قيمة الأ�صول
تاريخ الت�شغيل
يوم عمل

�إجمايل الأ�صول خم�صوما ً منها �إجمايل قيمة اخل�صوم.
التاريخ الذي يبد�أ فيه ال�صندوق عمله.
يوم عمل يف اململكة طبقا ً لأيام العمل الر�سمية يف الهيئة.

امل�ؤ�رش �أو امل�ؤ�رش
الإر�شادي

هو مرجع لأداء املجال اال�ستثماري من خالله ميكن قيا�س �أداء ال�صندوق.

مراجع احل�سابات

مكتب عبد الوهاب العقيل.

امل�شرتك (امل�ستثمر)/
امل�شرتكون
(امل�ستثمرون)
�صندوق �أ�سواق النقد
مدير املحفظة
اال�ستثمارية لل�صندوق
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كل ما من �ش�أنه �أن يـ�ؤثر �سـلبا ً على �أداء ال�صندوق.

م�صطلحات مرتادفة ،وي�ستخدم كل منها للإ�شارة �إىل ال�شخ�ص الذي

ميلك وحدات يف �صندوق اال�ستثمار.

�صندوق اال�ستثمار الذي يكون هدفه الوحيد اال�ستثمار يف الودائع والأوراق

املالية ق�صرية الأجل وعقود متويل التجارة.

موظف لدى مدير ال�صندوق يقوم ب�إدارة �أ�صول ال�صندوق نيابة عن مدير

ال�صندوق.

�رشوط و�أحكام ال�صندوق
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ع�ضو جمل�س �إدارة

ال�صندوق امل�ستقل
ال�سنة املالية

ع�ضو جمل�س �إدارة ال�صندوق امل�ستقل والذي ينطبق عليه التعريف الوارد يف
قائمة امل�صطلحات امل�ستخدمة يف لوائح الهيئة وقواعده.

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

احلد الأدنى للر�صيد

احلد الأدنى الذي يجب �أن يحتفظ فيه امل�ستثمر للإبقاء على ا�شرتاكه يف

الت�صنيف االئتماين

ر�أي يف م�ستوى الأهلية االئتمانية جلهة �أو يف م�ستوى الأهلية االئتمانية لورقة
مالية ،با�ستخدام �أي رموز �أو �أعداد �أو �أي �شكل �آخر.

املتبقي

وكالة موديز

ال�صندوق.

هي وكالة �أجنبية للت�صنيف االئتماين م�ؤ�س�سة خارج اململكة.

فئة ()A

هو فئة ت�صنيف ائتماين للداللة على م�ستوى اجلودة االئتمانية يف الفرتة الطويلة ،وتعترب
الإ�صدارات امل�صنفة ( )Aب�أنها ذات جودة ائتمانية عالية ،وخماطر ائتمانية وخماطر عدم �سداد
منخف�ضة ،وتعبرّ عن قدرة عالية على الوفاء بااللتزامات املالية.

التحليل الت�صاعدي

حتليل �أداء ال�رشكة الت�شغيلي والأرباح احلالية واملتوقعة �إ�ضافة �إىل حتليل النمو املتوقع
للقطاع وامل�ؤ�رشات االقت�صادية الكلية التي قد ت�ؤثر على �أداء الأ�سهم.

مرابحة
�رضيبة القيمة
امل�ضافة

تعني وديعة مرابحة متوافقة مع تعاليم ال�رشيعة اال�سالمية
هي �رضيبة غري مبا�رشة تفر�ض على جميع ال�سلع واخلدمات التي يتم �رشا�ؤها وبيعها
وتقدميها من قبل املن�ش�أت للعمالء �أو �أطراف ذو عالقة ح�سب الالئحة التنفيذية ل�رضيبة
القيمة امل�ضافة يف اململكة العربية ال�سعودية.

الأزمة االقت�صادية

حالة يعاين فيها اقت�صاد بلد ما من تباط�ؤ مفاجئ ناجم عن �أزمة مالية ،ومن املرجح �أن يعاين
االقت�صاد الذي يواجه �أزمة من انخفا�ض الناجت املحلي الإجمايل ،ونق�ص ال�سيولة ،وارتفاع �أو
انخفا�ض الأ�سعار ب�سبب الت�ضخم �أو االنكما�ش االقت�صادي ،كما ميكن للأزمة االقت�صادية �أن
ت�أخذ �شكل الركود �أو الك�ساد االقت�صادي.

الأزمة املالية

الأزمة املالية هي جمموعة متنوعة من الأحداث تفقد فيها بع�ض الأ�صول املالية فج�أة
جز ًءا كبريًا من قيمتها ال�سوقية ،نتيجة انخفا�ض ال�سيولة وتغري العر�ض والطلب.

الأزمة ال�سيا�سية

حاالت عدم اليقني التي تنتج عن التغريات ال�سيا�سية العاملية والإقليمية واملحلية والتي ت�ؤثر
ب�شكل �سلبي على قيمة الأ�صول املالية.

�رشوط و�أحكام ال�صندوق
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�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية املتوافق مع ال�ضوابط ال�رشعية

 -1معلومات عامة
مدير ال�صندوق
�رشكة بيت املال اخلليجي ،رقم الرتخي�ص  37ـ 08123
�ص ب 9177 :الـدمـام 31413
اململكة العـربية ال�سعـودية

هـاتف013-8316666 :
فاك�س013-8316600 :
www.bmk.com.sa

�أمني احلفظ
�رشكة الريا�ض املالية -رقم الرتخي�ص  37ـ 07070
� 6775شارع التخ�ص�صي -العليا
الريا�ض 3712-12331

�ص.ب 21116 :الرمز الربيدي11475 :
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف+966 11 486 5866/ +96611 486 5858 :
www.riyadcapital.com

 - 2النظام املطبق
يخ�ضع �صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية املتوافق مع ال�ضوابط
ال�رشعية ومدير ال�صندوق لنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح
الأخرى ذات العالقة املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية.
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�رشوط و�أحكام ال�صندوق
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� - 3أهداف �صندوق اال�ستثمار
�أ) الأهداف اال�ستثمارية لل�صندوق

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية هو �صندوق �أ�سهم ا�ستثماري
عام مفتوح ،يهدف �إىل تنمية ر�أ�س املال على املدى البعيد من خالل اال�ستثمار يف
�أ�سهم ال�رشكات ال�سعودية وال�صناديق العقارية املتداولة (ريت) خالل فرتة الطرح العام
الأويل يف ال�سوق الرئي�سة للأ�سهم ال�سعودية والأ�سهم املدرجة يف م�ؤ�رش ال�سوق
الرئي�سة (تا�سي) مبا يف ذلك حقوق الأولوية ،واال�ستثمار يف �صناديق اال�ستثمار العامة
ذات اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية امل�شابهة و�صناديق الإ�صدارات الأولية و�صناديق �أ�سواق
النقد املتوافقة مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية واملرخ�صة من هيئة ال�سوق املالية.
كما �سي�ستثمر ال�صندوق ب�أدوات �أ�سواق النقد املتوافقة مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية
ب�شكل مبا�رش عن طريق اال�ستثمار يف املرابحات وعقود متويل التجارة والتي تت�سم
ب�سيولتها العالية وخماطرها املنخف�ضة وال�صادرة من قبل طرف تنظمه م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي �أو هيئة تنظيمية مماثلة خارج اململكة ،و�سيتم اختيار تلك
البنوك بنا ًء على الت�صنيف االئتماين ال�صادر عن وكالة موديز وبحد �أدنى فئة (.)A
وتهدف �إدارة ال�صندوق �إىل اال�ستثمار يف الأ�سهم بطريقة ن�شطة دون االرتباط مب�ؤ�رش
معني �أو بالأوزان الن�سبية مل�ؤ�رشات ال�سوق.
يهدف ال�صندوق �إىل تنمية ر�أ�س املال ،ولن يقوم ال�صندوق بتوزيع �أي �أرباح على امل�ستثمرين،
حيث �سيتم �إعادة ا�ستثمار الأرباح املحققة يف ال�صندوق.
�سيكون امل�ؤ�رش الإر�شادي لل�صندوق هو م�ؤ�رش بي �إم كي للأ�سهم ال�سعودية املتوافقة
د امل�ؤ�رش الإر�شادي
مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية ال�صادر من ِقبل �رشكة �أديل ريتنغ .ويُع ُّ
معيارا ً ملقارنة �أداء ال�صندوق .و�سيتم حتديث املجال اال�ستثماري ومكونات امل�ؤ�رش الإر�شادي
ب�شكل ربع �سنوي .كما ميكن احل�صول على معلومات امل�ؤ�رش الإر�شادي من خالل املوقع
الإلكرتوين ملدير ال�صندوق.
ب) نوع (�أو �أنواع) الأوراق املالية التي �سوف ي�ستثمر ال�صندوق فيها ب�شكل �أ�سا�سي

�سي�ستثمر ال�صندوق ب�شكل �أ�سا�سي يف الأ�سهم املدرجة �ضمن م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سة
(تا�سي) واملتوافقة مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية ،مبا يف ذلك حقوق الأولوية والإ�صدارات
الأولية ،كما ميكن �أن ي�ستثمر ال�صندوق يف �صناديق اال�ستثمار العقارية املتداولة املدرجة
يف ال�سوق املالية ال�سعودية و�صناديق �أ�سواق النقد املرخ�صة من هيئة ال�سوق املالية

واملجازة من قبل جلنة الرقابة ال�رشعية لل�صندوق.

�رشوط و�أحكام ال�صندوق
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ت) �سيا�سة تركيز اال�ستثمار

من �أجل �إدارة املخاطر ف�إن ال�صندوق �سيقوم بتنويع ا�ستثمارات حمفظته اال�ستثمارية من
خالل اال�ستثمار يف جمموعة خمتلفة من قطاعات ال�سوق الرئي�سة للأ�سهم ال�سعودية.
�سيتم تركيز ا�ستثمارات ال�صندوق يف الأ�سهم ال�سعودية املتوافقة مع �ضوابط اللجنة
ال�رشعية مبا يف ذلك الطروحات الأولية وحقوق الأولوية لأ�سهم ال�رشكات املدرجة يف
ال�سوق الرئي�سة للأ�سهم ال�سعودية وذلك بحد �أدنى  %50وحتى ن�سبة  %100من �إجمايل
�أ�صول ال�صندوق ،كما يحق لل�صندوق اال�ستثمار يف �صناديق اال�ستثمار العقارية املتداولة
(�صناديق الريت) يف ال�سوق الرئي�سة للأ�سهم ال�سعودية وبحد �أق�صى  %30من �إجمايل
�أ�صول ال�صندوق ،وميكن لل�صندوق اال�ستثمار يف �صناديق اال�ستثمار التي ت�ستثمر يف
الأ�سهم املحلية وذات اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية امل�شابهة و�صناديق الإ�صدارات الأولية
وبحد �أق�صى  %25من �إجمايل �أ�صول ال�صندوق.
كما �سي�ستثمر ال�صندوق ب�أدوات �أ�سواق النقد املتوافقة مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية
ب�شكل مبا�رش عن طريق اال�ستثمار يف املرابحات وعقود متويل التجارة والتي تت�سم ب�سيولتها
العالية وخماطرها املنخف�ضة وال�صادرة من قبل طرف تنظمه م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي �أو هيئة تنظيمية مماثلة خارج اململكة ،و�سيتم اختيار تلك البنوك بناء على
الت�صنيف االئتماين ال�صادر عن وكالة موديز وبحد �أدنى فئة ( .)Aكما يحق لل�صندوق
اال�ستثمار يف �صناديق �أ�سواق النقد وبحد �أق�صى  % 50من �إجمايل �أ�صول ال�صندوق وذلك
بعد درا�سة وحتليل العوائد واملخاطر لل�صندوق امل�ستهدف من ِقبل مدير ال�صندوق.

*
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نوع اال�ستثمار

احلد الأدنى

احلد الأعلى

الأ�سهم ال�سعودية (الأ�سهم املدرجة ،الإ�صدارات الأولية وحقوق الأولوية)*

% 50

% 100

�صناديق اال�ستثمار العقارية املتداولة �( -صناديق الريت)

%0

% 30

ال�سيولة النقدية �أو �أدوات �أ�سواق النقد ب�شكل مبا�رش

%0

% 50

�صناديق �أ�سواق النقد

%0

% 50

�صناديق اال�ستثمار الأ�سهم ال�سعودية والإ�صدارات الأولية

%0

% 25

يحق ملدير ال�صندوق يف حال توقع �أزمات اقت�صادية �أو جيو�سيا�سية من املمكن �أن ت�ؤدي �إىل االنخفا�ض
احلاد يف القيم ال�سوقية ملكونات امل�ؤ�رش العام� ،أن يخف�ض احلد الأدنى لال�ستثمار يف الأ�سهم ال�سعودية
�إىل ال�صفر حتى حت�سن الظروف املنا�سبة لال�ستثمار.

�رشوط و�أحكام ال�صندوق

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية املتوافق مع ال�ضوابط ال�رشعية

ث) �أ�سواق الأوراق املالية التي �سيتم التعامل فيها

�سيقوم ال�صندوق باال�ستثمار يف ال�سوق الرئي�سة للأ�سهم ال�سعودية.
ج) الأدوات والتقنيات امل�ستخدمة لإدارة حمفظة ال�صندوق اال�ستثمارية

•	�إن ا�سرتاتيجية اال�ستثمار الأ�سا�سية يف ال�صندوق هو اال�ستثمار يف الأ�سهم

املحلية املدرجة �ضمن امل�ؤ�رش العام لل�سوق الرئي�سة (تا�سي) ،وميكن اال�ستثمار يف
�أدوات �أخرى لتنويع ا�ستثمارات املحفظة اال�ستثمارية لل�صندوق لتقليل املخاطر.

•

�سيتم اختيار اال�ستثمار يف الأ�سهم بنا ًء على التحليل الت�صاعدي ،واملتمثل يف
حتليل �أداء ال�رشكة الت�شغيلي والأرباح احلالية واملتوقعة �إ�ضافة �إىل حتليل النمو

•

ميكن ل�صندوق اال�ستثمار يف ال�صناديق العقارية املتداولة (�صناديق الريت) يف

املتوقع للقطاع وامل�ؤ�رشات االقت�صادية التي قد ت�ؤثر على �أداء الأ�سهم.

ال�سوق الرئي�سية للأ�سهم ال�سعودية ،وذلك بعد االطالع على نوعية العقارات
التي ميتلكها ال�صندوق وعلى تقارير التقييم للعقارات والعوائد املتوقعة منها
و�سيا�سة توزيع الأرباح.

•

ميكن لل�صندوق اال�ستثمار يف �صناديق الأ�سهم املحلية ذات اال�سرتاتيجية

اال�ستثمارية امل�شابه و�صناديق الإ�صدارات الأولية املرخ�صة من هيئة ال�سوق املالية
وذلك بعد حتليل العوائد وم�ؤ�رشات املخاطر لل�صندوق امل�ستهدف.

•

ميكن ملدير ال�صندوق االحتفاظ وبحد �أعلى  %50من الأ�صول ب�صورة نقد �أو �أدوات ا�ستثمارية
منخف�ضة املخاطر كوديعة ق�صرية الأجل لدى بنك �أو �أكرث من البنوك ال�سعودية بعد

االطالع على الت�صنيف االئتماين للبنك �أو ملدير ال�صندوق ومقارنة العوائد بني �صناديق

�أ�سواق النقد وم�ؤ�رش معدل االقرتا�ض بني البنوك ال�سعودية ( �سايبور).
ح) �أنواع الأوراق املالية التي ال ميكن �إدراجها �ضمن ا�ستثمارات ال�صندوق

�أي �أوراق مالية ال تتوافق مع الفقرة (/2ب) �أعاله.

خ) �أي قيد �آخر على نوع (�أو �أنواع) الأوراق املالية التي ميكن لل�صندوق اال�ستثمار فيها:

لن ي�ستثمر ال�صندوق يف �أية �أوراق مالية ال تتوافق مع ال�ضوابط ال�رشعية املعتمدة

من الهيئة ال�رشعية التابعة لل�صندوق كما يلتزم ال�صندوق بقيود اال�ستثمار الواردة يف
الئحة �صناديق اال�ستثمار ال�صادرة من هيئة �سوق املالية.

�رشوط و�أحكام ال�صندوق
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د) احلد الذي ميكن فيه ا�ستثمار �أ�صول ال�صندوق يف وحدات �صندوق �أو �صناديق ا�ستثمار يديرها
ذلك املدير �أو مديرو �صناديق �آخرون

يجوز لل�صندوق �أن ي�ستثمر يف �صناديق الأ�سهم املحلية ذات اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية
امل�شابهة و�صناديق الإ�صدارات الأولية و�صناديق �أ�سواق النقد املرخ�صة من الهيئة

واملطروحة طرحا ً عاما ً وبحد �أق�صى  %50من �أ�صوله على �أال تتجاوز قيمة الوحدات

اململوكة يف �صندوق واحد ما ن�سبته  %25من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق �أو ما

ن�سبته  %20من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق الذي مت متلك وحداته.
ذ) �صالحيات ال�صندوق يف االقرتا�ض:

ال يــقـوم ال�صـندوق باالقـتـرا�ض لتعـزيز ا�ستثماراته ،و�سيـكتفي با�ستثمار �أ�صــوله

فقـــط.

كما ويحق ملدير ال�صندوق االقرتا�ض من �أحد البنوك ال�سعودية لتغطيه طلبات اال�سرتداد

لوحدات ال�صندوق ،وبحد �أق�صى  %10من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق على �أال تزيد
مدة االقرتا�ض على �سبعة �أيام ،ويف حال جتاوز مدة االقرتا�ض ال�سبعة �أيام �سيتم �إ�شعار

الهيئة بذلك.

ر) احلد الأعلى للتعامل مع �أي طرف نظري:

احلد الأعلى للتعامل مع الطرف النظري هو  %25باملئة من �صايف �أ�صول ال�صندوق ،كما
يلتزم ال�صندوق بقواعد التعامل مع الطرف النظري يف حال وجوده ح�سب التعليمات
الواردة يف اللوائح التنفيذية ال�صادرة عن هيئة �سوق املالية.
ز) �سيا�سة مدير ال�صندوق لإدارة خماطر ال�صندوق:

يحر�ص مدير ال�صندوق على �إدارة ال�صندوق وفقا ً لأف�ضل ممار�سات اال�ستثمار التي حتقق

�أهداف ال�صندوق واملتما�شية مع ا�سرتاتيجية ال�صندوق املذكورة يف �رشوط واحكام
ال�صندوق ومذكرة املعلومات وامل�ستندات الأخرى ذات العالقة ي�شمل ذلك ما يف و�سعه

للت�أكد من الآتي:

توافر ال�سيولة الكافية لدى ال�صندوق للوفاء ب�أي طلب ا�سرتداد متوقع من ال�صندوق.

�أن ا�ستثمارات ال�صندوق تقوم على توزيع املخاطر ب�شكل حذر مع عدم الإخالل ب�أهداف
اال�ستثمار و�سيا�سته و�رشوط �أحكام ال�صندوق.

متابعة جمل�س �إدارة ال�صندوق للمخاطر الت�شغيلية وخماطر االئتمان وخماطر خمالفة

قيود اال�ستثمار ب�شكل دوري.
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�س) امل�ؤ�رش االر�شادي

م�ؤ�رش بي �إم كي للأ�سهم ال�سعودية املتوافق مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية ال�صادر
من قبل �رشكة �أديل ريتنغ .ويتم احت�ساب قيم امل�ؤ�رش بطريقة املتو�سط املرجح بالأوزان
للقيمة ال�سوقية للأ�سهم احلرة ل�رشكات املتوافقة مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية.
�ش) التعامل مع �أ�سواق امل�شتقات املالية

لن ي�ستثمر ال�صندوق يف م�شتقات الأوراق املالية.
�ص) �أي �إعفاءات موافق عليها من قبل هيئة �سوق املالية ب�ش�أن �أي قيود �أو حدود على اال�ستثمار
ال يوجد.

 -4مدة �صندوق اال�ستثمار

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

 -5قيود حدود اال�ستثمار

لن ي�ستثمر ال�صندوق يف �أي �أوراق مالية ال تتوافق مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية املعينة
لل�صندوق ويلتزم مدير ال�صندوق خالل �إدارته ل�صندوق اال�ستثمار بالقيود واحلدود التي
تفر�ضها الئحة �صناديق اال�ستثمار و�رشوط و�أحكام ال�صندوق ومذكرة املعلومات.

 - 6العملة

�ستقوم بها ا�ستثماراته ووحداته ،وتقبل
عملة ال�صندوق هي الريال ال�سعودي وهي التي
ّ
ا�شرتاكات امل�ستثمرين ب�أي عملة �أخرى من العمالت على �أ�سا�س �سعر ال�رصف ال�سائد
يف الأ�سواق يف ذلك التاريخ ،ويتحمل الراغبون يف حتويل ا�ستحقاقاتهم بعملة غري عملة

ال�صندوق خماطر تذبذب �سعر ال�رصف لتلك العمالت عند تاريخ التحويل .ويف حال
اال�سرتداد �أو الت�صفية �سيتم حتويل قيمة الوحدات بالريال ال�سعودي فقط.

 - 7مقابل اخلدمات والعموالت واالتعاب

يتـحـمل ال�صـنـدوق مقابل اخلدمات والعموالت والأتعاب املـذكورة �أدناه �أ�ضافه �إىل

القيمة امل�ضافة ويتحملها تبعا ً لذلك امل�شرتكون “ مالكي الوحدات” وهي كالتايل:

[ ]1ر�سـوم �إدارة ال�صندوق� % 1.90 :سنويا ً من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق حتت�سب يف
كل يوم تقـوميي ،ويتم دفع الر�سوم امل�ستحقة ملدير ال�صندوق �شهرياً.

�رشوط و�أحكام ال�صندوق
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[]2

ر�سـوم احلـفـظ� %0.10 :سنويا ً من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق حتت�سب يف كل

يوم تقـوميي ويتم دفع الر�سوم امل�ستحقة لأمني احلفظ �شهريا ً على �أال تقل عن
مبلغ  1,000ريال �شهرياً.

[ ]3مكاف�أة �أع�ضاء مـجل�س الإدارة� :سيتم دفع مبلغ  3,000ريال �سعودي لكل ع�ضو
م�ستقل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن كل اجتماع ،وبحد �أق�صى مبلغ  12,000ريال

�سعودي �سنويا ً لأع�ضاء املجل�س امل�ستقلني فقط.

[ ]4مكاف�أة �أع�ضاء اللجنة ال�رشعية  :ت�ستحق اللجنة ال�رشعية لل�صندوق مبلغ  7,000دوالر
�أمريكي (ما يعادل  26,250رياالً) �سنوياً ،حتت�سب يوميا ً وتدفع يف بداية ال�سنة املالية.
مقدم خدمات امل�ؤ�رش الإر�شادي لل�صندوق مبلغ 8,000
[ ]5ر�سوم امل�ؤ�رش الإر�شادي :ي�ستحق
ّ

دوالر امريكي (ما يعادل  30,000ريال) �سنويا ً �أو  % 0.05من �صايف �أ�صول ال�صندوق

�أيهما �أعلى ،حتت�سب يوميا ً وتدفع يف بداية ال�سنة املالية.

[ ]6ر�سوم اال�شرتاك :ي�ستحق مدير ال�صندوق ر�سم ا�شرتاك من قيمة كل ا�شرتاك بحد
�أق�صى  %2من مبلغ اال�شرتاك.
ر�سوم اال�سرتداد :ال يوجد.

[]7

[�	]8أتعاب مراجع احل�سابات 20,000 :ريال �سعودي عن كل �سنة مالية لل�صندوق ي�ضاف
عليها مبلغ �رضيبة القيمة امل�ضافة.

[ ]9ر�سوم اال�سرتداد املبكر %1 :من قيمة الوحدات امل�سرتدة يف حالة طلب اال�سرتداد خالل
ثالثني يوما ً تقومييا ً من تاريخ اال�شرتاك.
[]10

الر�سوم الرقابية :ر�سوم �سنوية تبلغ  7,500ريال �سعودي حتت�سب يوميا ٍ وتدفع يف

[]11

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

[]12

ر�سوم �أخرى :لن تتجاوز هذه امل�صاريف  %0.5من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق ،و�سيتم

[]12.1

بداية ال�سنة املالية.

خ�صم امل�صاريف الفعلية فقط .وت�شمل ما يلي:

م�صاريف ن�رش التقارير عن �أداء ال�صندوق واي م�رصوفات �أخرى متعلقة بخدمات

الإدارة والت�شغيل.

[ ]12.2م�صاريف اجتماع مالكي الوحدات.
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[]13

م�صاريف التعامل :يتحمل ال�صندوق عموالت التداول الناجتة عن عمليات �رشاء وبيع

الأ�سهم ح�سب العموالت ال�سائدة يف �سوق الأ�سهم و�سيتم الإف�صاح عن �إجمايل
قيمتها يف التقارير ال�سنوية والن�صف �سنوية.

[]14

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

كيفية احت�ساب مقابل اخلدمات والعموالت والأتعاب ووقت دفعها من قبل �صندوق اال�ستثمار

اخلدمات والعموالت والأتعاب
ر�سوم �إدارة ال�صندوق

ر�سوم احلفظ

التـــو�ضيــــح
� % 1.90سنويا ً من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق حتت�سب يف كل يوم
تقـوميي ،ويتم دفع الر�سوم امل�ستحقة ملدير ال�صندوق �شهرياً.

� %0.10سنويا ً من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق حتت�سب يف كل يوم
تقـوميي ويتم دفع الر�سوم امل�ستحقة لأمني احلفظ �شهريا ً على �أال
تقل عن مبلغ  1,000ريال �شهرياً.

مكاف�أة �أع�ضاء

�سيتم دفع مبلغ  3,000ريال �سعودي لكل ع�ضو م�ستقل من �أع�ضاء
جمل�س الإدارة عن كل اجتماع ،وبحد اق�صى مبلغ  12,000ريال
�سعودي �سنويا ً لأع�ضاء املجل�س امل�ستقلني فقط.

مكاف�أة �أع�ضاء

ت�ستحق اللجنة ال�رشعية لل�صندوق مبلغ  7,000دوالر �أمريكي (ما
يعادل  26,250ريال) �سنوياً ،حتت�سب يوميا ً عن طريق ق�سمة املبلغ
على  365وتدفع يف بداية ال�سنة املالية.

مـجل�س الإدارة

اللجنة ال�رشعية

ر�سوم امل�ؤ�رش الإر�شادي

الر�سوم الرقابية

ي�ستحق مقدم خدمات امل�ؤ�رش الإر�شادي لل�صندوق مبلغ  8,000دوالر امريكي
(ما يعادل  30,000ريال) �سنويا ً �أو  % 0.05من �صايف �أ�صول ال�صندوق �أيهما
�أعلى ،حتت�سب يوميا ً عن طريق ق�سمة املبلغ على  365يوماً� ،أما يف حال جتاوز
�صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق  60مليون ريال �ستغري طريقة احل�ساب �إىل
[( * )365/ % 0.05قيمة �أ�صول ال�صندوق ] وتدفع يف بداية ال�سنة املالية.
ر�سوم �سنوية تبلغ  7,500ريال �سعودي حتت�سب يوميا ً عن طريق
ق�سمة املبلغ على  365يوما ً وتدفع يف بداية ال�سنة املالية.
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ر�سوم ن�رش املعلومات يف ال�سوق ر�سوم �سنوية تبلغ  5,000ريال �سعودي حتت�سب يوميا ً عن طريق
املالية ال�سعودية (تداول)
ق�سمة املبلغ على  365يوما ً وتدفع يف بداية ال�سنة املالية.

�أتعاب مراجع احل�سابات

م�صاريف التعامل

ر�سوم �أخرى

 20,000ريال �سعودي عن كل �سنة مالية لل�صندوق حتت�سب يوميا ً
عن طريق ق�سمة املبلغ على  365يوما ً وتدفع على دفعتني بعد
االنتهاء من �إعداد القوائم املالية الن�صف �سنوية وال�سنوية.
�سيتم الإف�صاح عن تلك امل�صاريف يف ملخ�ص الإف�صاح املايل يف

نهاية ال�سنة.

�سيتم الإف�صاح عن تلك امل�صاريف يف ملخ�ص الإف�صاح املايل يف

نهاية ال�سنة.

تفا�صيل مقابل ال�صفقات التي يجوز فر�ضها فيما يتعلق بر�سوم اال�شرتاك واال�سرتداد ونقل
امللكية التي يدفعها مالكو الوحدات

التـــو�ضيــــح

الر�سوم

20

اال�شرتاك

 %2من مبلغ اال�ستثمار ،حت�سب مره واحده عند كل عملية
ا�شرتاك �أو ا�شرتاك ا�ضايف وال تعترب من �ضمن قيمة اال�ستثمار
يف ال�صندوق

اال�سرتداد

ال توجد ر�سوم

اال�سرتداد املبكر

 %1من قيمة الوحدات امل�سرتدة يف حالة طلب اال�سرتداد خالل
ثالثني يوما ً تقومييا ً من تاريخ اال�شرتاك

نقل امللكية

ي�ستحق مدير ال�صندوق  % 2من قيمة الوحدات املراد نقل
ملكيتها تدفع مره واحده عند قبول الطلب كر�سوم عن نقل
ملكية الوحدات.
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بيان �أي عموالت خا�صة يربمها مدير ال�صندوق

ال توجد �أي عموالت خا�صة.

مثال تو�ضيحي لعملية اال�ستثمار يف ال�صندوق

البند

ر�سوم وم�صاريف ر�سوم وم�صاريف
ال�صندوق بالريال امل�ستثمر بالريال
ال�سعودي
ال�سعودي

قيمة الوحدة عند
الطرح الأويل

10

10

قيمة ال�صندوق
عند البدء

100,000,000

100,000

عدد وحدات ال�صندوق

10,000,000

10,000

مالحظات

مت افرتا�ض عدم وجود �أي
عمليات ا�شرتاك �إ�ضافية �أو
�أي عمليات ا�سرتداد.

ر�سوم اال�شرتاك ()%2
يتم احت�سابها من قيمة
اال�شرتاك – ال حتت�سب
�ضمن املبلغ امل�ستثمر

2,000,000

2,000

يتم احت�ساب  %2من املبلغ
امل�ستثمر كر�سوم ا�شرتاك يتم
�سدادها ملدير ال�صندوق.

م�صاريف التعامل

200,000

200

مت تقدير مبلغ افرتا�ضي
للتو�ضيح على �أن يتم
ذكر امل�صاريف الفعلية
يف التقارير ال�سنوية
والن�صف �سنوية

م�صاريف ن�رش التقارير
املالية وتكاليف اخلدمات
الإدارية والت�شغيلية
االخرى **

50,000

50

الر�سوم الرقابية

7,500

7.5

ر�سوم ن�رش املعلومات يف
ال�سوق املالية ال�سعودية
(«تداول»):

5,000

5

�أتعاب مراجع احل�سابات

20,000

20

لن تزيد تلك امل�صاريف
جمتمعة عن %0.50
من �صايف قيمة �أ�صول
ال�صندوق .يف هذا املثال مت
االفرتا�ض ب�أنها ت�ساوي .%0.50
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مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
(مبلغ  3,000ريال عن كل
اجتماع لكل ع�ضو م�ستقل)

12,000

12

ر�سوم امل�ؤ�رش الإر�شادي

30,000

30

�أتعاب اللجنة ال�رشعية

26,250

26.25

ر�سوم �إدارة ال�صندوق ()%1.90
�سنويا ً يتم احت�سابها ب�شكل
يومي

1٫900,000

1900

ر�سوم احلفظ (� )%0.10سنويا ً
يتم احت�سابها ب�شكل يومي

100٫000

100

�إجمايل امل�صاريف ال�سنوية

2,350,750

2,351

�صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق
�صايف قيمة الوحدة
�صايف العائد على املبلغ
امل�ستثمر

**

109,649,250٫00
10.964925
%9.65

امل�رصوفات الفعلية فقط ،ولن تزيد تلك امل�رصوفات عن � %0.5سنويا ً من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق.

بيان �أي عموالت خا�صة يربمها مدير ال�صندوق

ال توجد �أي عموالت خا�صة

22

بعد انتهاء مدة اال�ستثمار (مت
افرتا�ض ب�أن مدة اال�ستثمار 12
�شهراً) وان املحفظة اال�ستثمارية
لل�صندوق حققت عائدا بلغ .% 12
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 -8التقومي والت�سعري
�أ) كيفية تقومي كل �أ�صل ميلكه ال�صندوق

لقد مت حتديد القيمة الأ�سمية للوحدة مببلغ  10رياالت �سعودية عند الطرح الأويل،

على �أن يتم تـقـومي �صايف قيمة �أ�صـول ال�صندوق يف كل يوم تقومي (يومي الإثنني
والأربعاء) عند �إقفال �سوق الأ�سهم ال�سعودية على �أ�سا�س احت�ساب قيمة �إجمايل
�أ�صول ال�صندوق وهي القيمة ال�سوقية ب�سعر الإقفال للأوراق املالية امل�ستثمر بها

يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية والقابلة للتداول ،وت�ضاف �إىل القيمة اال�سمية للودائع
الفوائد والأرباح املرتاكمة ،بالإ�ضافة �إىل القيمة العادلة لأي ا�ستثمار �آخر والتي يحددها

مدير ال�صندوق بنا ًء على الطرق والقواعد التي يوافق عليها �أمني احلفظ وبعد التحقق

من قبل املحا�سب القانوين لل�صندوق ،ناق�صا ً �إجمايل قيمة امل�ستحقات وامل�صاريف

املرتاكمة على ال�صندوق ،ويتم ح�ساب قيمة الوحدة بقـ�سمة �صايف قيمة �أ�صول
ال�صندوق على �إجمايل عـدد الوحدات القائمة يف ذلك اليوم ،و�سيتم تقومي الأ�سهم

التي متت امل�شاركة يف طروحاتها الأولية وحقوق الأولية يف الفرتة ما بني االكتتاب وتداول
الورقة املالية بناء على �سعر االكتتاب �أو �سعر احلق املكتتب به ،ويف حالة اال�ستثمار يف
�صناديق اال�ستثمار ذات الطرح العام واملرخ�صة من هيئة ال�سوق املالية ،ف�سيتم تقوميها

من خالل �آخر قيمة معلنه للوحدة ويف حال اختالف �أيام التقومي بالن�سبة لل�صندوق
امل�ستثمر به� ،سيتم اعتماد �آخر �سعر معلن عنه .كما ويلتزم مدير ال�صندوق ب�أحكام

امللحق ال�ساد�س من الئحة �صناديق اال�ستثمار اخلا�صة بطرق تقومي ال�صناديق العامة.
ب) عدد نقاط التقييم ،وتكرارها

يتم تـقـومي �صايف قيمة �أ�صـول ال�صندوق يف كل يوم تقومي (يومي الإثنني والأربعاء)
ج) الإجراءات التي �ستتخذ يف حالة اخلط�أ يف التقومي �أو اخلط�أ يف الت�سعري

يف حال تقومي �أ�صل من �أ�صول ال�صندوق العام ب�شكل خاطئ �أو ح�ساب �سعر وحدة
ب�شكل خاطئ ،ف�سيتم توثيق ذلك اخلط�أ واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية الالزمة مبا يف
ذلك تعوي�ض جميع مالكي الوحدات املت�رضرين احلاليني وال�سابقني دون ت�أخري .و�سيقوم
مدير ال�صندوق ب�إبالغ الهيئة فور وقوع �أي خط�أ يف التقومي مبا ي�ؤثر على ما ن�سبته ٪0.5
من �سعر الوحدة ،و�سيتم الإف�صاح عن ذلك يف املوقع الإلكرتوين ملدير ال�صندوق ،ويف
املوقع الإلكرتوين لل�سوق املالية (تداول) .كما �سيقدم مدير ال�صندوق ملخ�صا ً بجميع
�أخطاء التقومي والت�سعري �ضمن التقارير املر�سلة للهيئة وفقا ً للمادة  72من الئحة
�صناديق اال�ستثمار ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية.
�رشوط و�أحكام ال�صندوق
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د) بيان تفا�صيل طريقة احت�ساب �سعر الوحدة لأغرا�ض تنفيذ طلبات اال�شرتاك واال�سرتداد

يحت�سب �سعر الوحدة بق�سمة �صايف �أ�صول ال�صندوق (بعد خ�صم امل�صاريف والر�سوم
الثابتة ثم املتغرية امل�ستحقة على ال�صندوق) على عدد الوحدات امل�صدرة.
هـ ) مكان ووقت ن�رش �سعر الوحدة ،وتكرارها

�سيقوم مدير ال�صندوق بالإعالن عن �سعر الوحدة قبل ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم

العمل التايل ليوم التقومي (يومي الثالثاء واخلمي�س) عرب املوقع الإلكرتوين ملدير ال�صندوق
وموقع ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول).

 9التعامالت
فرتة الطرح الأويل لوحدات ال�صندوق:
فرتة الطرح الأويل لل�صندوق هي الفرتة التي تكون فيها وحدات ال�صندوق مطروحة

لال�شرتاك بال�سعر الأويل (القيمة الأ�سمية) للوحدة وهي ع�رشة رياالت �سعودية من قبل
امل�ستثمرين ،تبد�أ من  2019 / 4 / 7م وتنتهي يف 2019 / 5 / 16م.

م�س�ؤوليات مدير ال�صندوق يف �ش�أن طلبات اال�شرتاك واال�سرتداد

يعد مدير ال�صندوق م�س�ؤوال ً عن تقومي �أ�صول ال�صندوق تقوميا َ كامال ً وعادالً .ويح�سب

مدير ال�صندوق �سعر الوحدة لكل من اال�شرتاك واال�سرتداد يف �أي يوم تعامل بنا ًء على
�صايف قيمة �أ�صول كل وحدة من وحدات ال�صندوق العام عند نقطة التقومي يف يوم

التعامل ذي العالقة (يومي الإثنني والأربعاء).

يجب على مدير ال�صندوق معاملة طلبات اال�شرتاك واال�سرتداد بال�سعر الذي يحت�سب
عند نقطة التقومي التالية للموعد النهائي لتقدمي طلبات اال�شرتاك واال�سرتداد.

يجب على مدير ال�صندوق تنفيذ طلبات اال�شرتاك �أو اال�سرتداد بحيث ال تتعار�ض مع

�أي �أحكام تت�ضمنها �رشوط و�أحكام ال�صندوق �أو مذكرة املعلومات �أو الئحة �صناديق
اال�ستثمار ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية.

يجب على مدير ال�صندوق �أن يدفع ملالك الوحدات عوائد اال�سرتداد قبل موعد �إقفال
العمل يف اليوم اخلام�س التايل لنقطة التقومي التي حدد عندها �سعر اال�سرتداد كحد

�أق�صى.
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يجب على مدير ال�صندوق تعليق اال�شرتاك �أو ا�سرتداد الوحدات �إذا طلبت الهيئة ذلك
يحر�ص مدير ال�صندوق على بذل جميع اجلهود الالزمة لالحتفاظ ب�سيولة كافية لتنفيذ
طلبات اال�سرتداد.

�أيام التعامل:

يتم ا�ستالم طلبات اال�شرتاك يف ال�صندوق �أو اال�سرتداد من ال�صندوق خالل �أي يوم عمل

علما ً ب�أن �أيام التعامل التي يتم فيها تنفيذ هذه الطلبات هي يوما الإثنني والأربعاء

من كل �أ�سبوع .ويجب تقدمي جميع طلبات اال�شرتاك واال�سرتداد قبل ال�ساعة  1ظهرا ً

من يوم التعامل الذي تتم فيه نقطة التقومي (الإثنني والأربعاء) ليتم تنفيذها ح�سب
�سعر التقومي يف ذلك اليوم .وتعامل الطلبات التي ت�سلم بعد الواحدة ظهرا ً على �أنها

ا�ستلمت يف يوم العمل التايل.

�إجراءات اال�شرتاك:

يقوم امل�ستثمرون الذين يرغبون يف اال�شرتاك يف ال�صندوق بتعبئة منوذج طلب اال�شرتاك
و�إرفاق بيانات �إثبات الهوية الالزمة وت�سليمها �إىل مقر �رشكة بيت املال اخلليجي� .إذا مت

قبول طلب اال�شرتاك� ،سيتم �إ�شعار امل�ستثمر بقبول الطلب ،ويعد امل�ستثمر م�شاركا ً

يف ال�صندوق اعتبارا ً من بدء يوم التعامل التايل لنقطة التقومي الذي يتم فيه تنفيذ

طلب اال�شرتاك.

ويحتفظ مدير ال�صندوق بحق رف�ض م�شاركة امل�ستثمرين يف ال�صندوق �إذا كان من

�ش�أن تلك امل�شاركة �أن ت�ؤدي �إىل خمالفة الالئحة ويتم �إرجاع قيمة اال�شرتاك والر�سوم
�إىل ح�ساب العميل خالل � 3أيام عمل من تاريخ تقدمي قيمة اال�شرتاك.

�إجراءات اال�سرتداد:

ميكن ملالكي الوحدات �أن يطلبوا ا�سرتداد جزء من �أو جميع وحداتهم من خالل تعبئة
منوذج طلب اال�سرتداد وتوقيعه وتقدميه ملدير ال�صندوق ،ميكن ملالكي الوحدات احل�صول
على مناذج طلب اال�سرتداد من مدير ال�صندوق مبا�رشة �أو من خالل املوقع الإلكرتوين

اخلا�ص مبدير ال�صندوق (� .)www.bmk.com.saسيتم توفري مبالغ اال�سرتداد ملالكي

الوحدات قبل �إقفال العمل يف اليوم اخلام�س التايل لنقطة التقومي التي مت فيها حتديد

�سعر اال�سرتداد.
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نقل ملكية الوحدات �إىل م�ستثمرين �آخرين:

يحق ملالك الوحدات طلب نقل ملكية وحداته يف ال�صندوق كليا ً �أو جزئيا ً مل�ستثمر �آخر،

وذلك عن طريق تعبئة النموذج وتقدمي طلب خطي ملدير ال�صندوق يت�ضمن موافقته
على نقل الوحدات مبينا ً عدد الوحدات املراد نقلها بالإ�ضافة �إىل املعلومات الالزمة

اخلا�صة به وباملنقول �إليه.

ويجب على امل�ستثمر املنقول �إليه وحدات ال�صندوق تعبئة منوذج اال�شرتاك وامل�ستندات ذات

العالقة ،ودفع ر�سوم اال�شرتاك كمبلغ مايل �أو كخ�صم من قيمة الوحدات املنقولة �إليه.

احلد الأدنى لقيمة الوحدات امل�شرتك بها �أو امل�سرتدة �أو املراد نقل ملكيتها:

احلد الأدنى لقيمة الوحدات امل�شرتك بها �أو امل�سرتدة �أو املراد نقل ملكيتها هو 2,000
ريال �سعودي.

احلد الأدنى للر�صيد املتبقي:

�إن احلد الأدنى للر�صيد املتبقي هو  2,000ريال �سعودي و�إذا كان من �ش�أن �أي ا�سرتداد

�أن يقلل ر�صيد امل�ستثمر يف ال�صندوق �إىل ما دون  2,000ريال �سعودي� ،سيقوم مدير

ال�صندوق بتبليغ امل�ستثمر ب�أن يقوم ب�إعادة تقدمي منوذج اال�سرتداد قبل �آخر وقت ال�ستالم
طلبات اال�سرتداد وحتديد مبلغ اال�سرتداد املطلوب وفقا ً ملا يلي:
�أ) يحتفظ امل�ستثمر بر�صيد ال يقل عن  2,000ريال �سعودي.
ب) ا�سرتداد ر�صيد اال�ستثمار بالكامل.

�سجل مالكي الوحدات:

يلتزم مدير ال�صندوق ب�إعداد �سجل حمدث ملالكي الوحدات ،وحفظه يف اململكة العربية
ويقدم مدير ال�صندوق ملخ�صا ً ل�سجل مالكي الوحدات �إىل مالك الوحدات
ال�سعودية
ّ

يف حال طلبها وبدون �أي مقابل مايل ،ويظهر �سجل مالك الوحدات املعلومات اخلا�صة
با�ستثمارات مالك الوحدات املعني فقط.

ت�أجيل عملية اال�سرتداد:

يجـوز ملدير ال�صندوق ت�أجيل تنفيذ تلبية �أي طلب ا�سرتداد من ال�صندوق يف احلــاالت الآتية:
[�أ]�	:إذا بلغ �إجمايل ن�سبة جميع طلبات اال�سرتداد ملالكي الوحدات واملطلوب تلبيتها

يف نهاية �أي يوم تعامل (� )%10أو �أكرث من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق .ويف هذه
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احلالة يجوز ملدير ال�صندوق �أن يقوم بتنفيذ الطلبات على �أ�سا�س ن�سبة وتنا�سب
بحيث ال يتجاوز �إجمايل اال�سرتدادات حد الـ .%10

[ب]� :إذا مت تعليق التعامل والتداول يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية بحيث يتـع�رس ا�سرتداد
�أو تقـومي وحـدات ال�صندوق.

و�سوف يـتم التعـامل مع طلبات اال�سرتداد املـ�ؤجلة قبل طلبات اال�سرتداد الالحقة يف

يوم التقومي التايل بحيث يكون الأولوية بالتنفيذ للطلبات املقدمة �أوالً.

احلاالت التي ي�ؤجل معها التعامل يف الوحدات �أو يعلق والإجراءات املتبعة يف تلك احلاالت:
يجب على مدير ال�صندوق تعليق اال�شرتاك �أو ا�سرتداد الوحدات �إذا طلبت الهيئة ذلك.

ال يجوز ملدير ال�صندوق تعليق اال�شرتاك �أو ا�سرتداد وحدات ال�صندوق �إال يف احلاالت الأتية:
•�إذا ر�أى مدير ال�صندوق ب�شكل معقول �أن التعليق يحقق م�صالح مالكي الوحدات.
•�إذا علق التعامل يف ال�سوق الرئي�سة التي يتم فيها التعامل يف الأوراق املالية �أو الأ�صول
الأخرى التي ميلكها ال�صندوق� ،إما ب�شكل عام و�إما بالن�سبة �إىل �أ�صول ال�صندوق التي

يرى مدير ال�صندوق ب�شكل معقول �أنها جوهرية ل�صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق.

يجب على مدير ال�صندوق اتخاذ الإجراءات التالية يف حالة �أي تعليق يفر�ضه مدير ال�صندوق
•الت�أكد من عدم ا�ستمرار �أي تعليق �إال للمدة ال�رضورية واملربرة مع مراعاة م�صالح
مالكي الوحدات.

•مراجعة التعليق ب�صورة منتظمة والت�شاور مع جمل�س �إدارة ال�صندوق و�أمني
احلفظ حول ذلك ب�صورة منتظمة.

•�إ�شعار الهيئة ومالكي الوحدات فورا ً ب�أي تعليق مع تو�ضيح �أ�سباب التعليق،
و�إ�شعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق والإف�صاح عن ذلك يف
املوقع الإلكرتوين ملدير ال�صندوق واملوقع الإلكرتوين لل�سوق.

للهيئة �صالحية رفع التعليق �إذا ر�أت �أن ذلك يحقق م�صالح مالكي الوحدات

بيان الإجراءات التي يجري مبقت�ضاها اختيار طلبات اال�سرتداد التي ت�ؤجل

�سيـتم التعـامل مع طلبات اال�سرتداد املـ�ؤجلة قبل طلبات اال�سرتداد الالحقة يف يوم

التقومي التايل بحيث يكون الأولوية بالتنفيذ للطلبات املقدمة �أوالً.
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احلد الأدنى للمبلغ الذي ينوي مدير ال�صندوق جمعه:

احلـد الأدنى الذي ميكن معه لل�صندوق البدء يف العـمل هو  10,000,000ريال �سعـودي
ومن املمكن ا�ستثمار االموال امل�ستلمة خالل فرتة الطرح الأويل يف الودائع امل�رصفية مع

طرف تنظمه م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �أو هيئة تنظيمية مماثلة خارج اململكة
حتى يتم الو�صول �إىل احلد الأدنى .و�سيتم اختيار تلك البنوك بناء على الت�صنيف
االئتماين بحد �أدنى فئة ( )Aوال�صادر عن وكالة موديز للت�صنيف االئتماين.

مدى ت�أثري عدم الو�صول �إىل ذلك احلد الأدنى يف ال�صندوق

�إذا مل يتم جمع احلد الأدنى لل�صندوق ف�إن مدير ال�صندوق �سيعيد مبالغ اال�شرتاكات

�إىل امل�شرتكني دون �أي ح�سم ويلغي طرح وحدات ال�صندوق ويجوز ملدير ال�صندوق متديد
فرتة الطرح الأويل ملدة �إ�ضافية ال تتجاوز  21يوم عمل حتى يتم حتقيق مبلغ احلد الأدنى

لبدء ت�شغيل ال�صندوق ،وذلك بعد �أخذ موافقة هيئة ال�سوق املالية .و�سيتم �إخطار

مالكي الوحدات الذين ا�شرتكوا قبل التمديد عن طريق العناوين امل�سجلة لدى مدير
ال�صندوق بتاريخ انتهاء فرتة اال�شرتاك.

ويف حال مل يتم جمع احلد الأدنى لل�صندوق بعد التمديد ،ف�إن مدير ال�صندوق �سيعيد

مبالغ اال�شرتاكات �إىل امل�شرتكني دون �أي ح�سم ويلغي طرح وحدات ال�صندوق.

الإجراءات الت�صحيحية املطلوبة ل�ضمان تغطية احلد الأدنى ل�صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق
البالغ  10ماليني ريال �سعودي �أو ما يعادله كحد �أدنى:

�إذا انخف�ض �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق عن احلد الأدنى  10,000,000ريال �سعودي بعد
ت�شغيله� ،سيقوم مدير ال�صندوق ب�إ�شعار الهيئة فورا ً واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية الالزمة
ملحاولة جمع املبلغ املتبقي ال�ستيفاء احلد الأدنى خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ الإ�شعار ،وذلك

عرب ت�سويق ال�صندوق لقاعدة العمالء املحتملني يف �رشكة بيت املال اخلليجي.

ا�ستثمار مدير ال�صندوق يف ال�صندوق

يحق ملدير ال�صندوق وفقا ً لتقديره اخلا�ص ،امل�شاركة يف ال�صندوق كم�ستثمر ،ويحتفظ

مدير ال�صندوق بحقه يف زيادة �أو تخفي�ض م�شاركته كليا ً �أو جزئيا ً متى ر�أي ذلك منا�سباً.
و�سيقوم مدير ال�صندوق بالإف�صاح يف نهاية كل �سنة عن �أي ا�ستثمار له يف ال�صندوق
يف ملخ�ص الإف�صاح املايل.
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� -10سيا�سة توزيع

يهدف ال�صندوق �إىل تنمية ر�أ�س املال ،ولن يقوم ال�صندوق بتوزيع �أي �أرباح على امل�ستثمرين
حيث �سيتم �إعادة ا�ستثمار الأرباح املحققة يف ال�صندوق.

 -11تقدمي التقارير �إىل مالكي الوحدات

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

يقوم مـدير ال�صندوق ب�إعـداد التقارير املالية والتي ت�شمل على القوائم املالية الن�صف

�سنوية غري مدققة والقوائم املالية ال�سنوية املدققة لل�صندوق وفقا ً ملعايري املحا�سبة
ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ومتطلبات امللحق اخلام�س من

الئحة �صناديق اال�ستثمار.

يتم االنتهاء من �إعـداد القوائم املالية املدققة وتوفريها للم�ستثمرين خالل �سبعني

( )70يوما ً من نهاية ال�سنة املالية� ،أما القوائم املالية ن�صف ال�سنوية فيتم االنتهاء من

�إعـدادها خالل خم�سة وثالثني ( )35يوما ً من نهاية الفرتة.

يقوم مدير ال�صندوق بن�رش التقارير املالية �ضمن التقارير الن�صف �سنوية وال�سنوية

لل�صندوق على املوقع الإلكرتوين ملدير ال�صندوق وموقع ال�سوق املالية ال�سعودية « تداول».
كما �سيتم موافاة جميع امل�ستثمرين بن�سخة من هذه التقارير يف حال طلبها عرب الربيد الإلكرتوين
�أو كن�سخة مطبوعة يف املقر الرئي�سي لل�رشكة وذلك بدون �أي مقابل مادي يف حال طلبها.

� - 12سجل مالكي الوحدات

�سيقوم مدير ال�صندوق ب�إعداد �سجل مالكي الوحدات وفقا ً ملتطلبات الئحة �صناديق
اال�ستثمار ،على �أن يتم حفظه يف اململكة العربية ال�سعودية.

 -13اجتماع مالكي الوحدات

•على مدير ال�صندوق الدعوة لالجتماع من مالكي الوحدات بعد ا�ستالم طلب كتابي
خالل (� )10أيام من ِقبل:
�o oأمني احلفظ.

o oمن مالك �أو �أكرث من مالكي وحدات الذين ميلكون جمتمعني �أو منفردين %25
على الأقل من قيمة وحدات ال�صندوق.
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�سيتم الإعالن الجتماع مالكي الوحدات يف املوقع الإلكرتوين ملدير ال�صندوق واملوقع
الإلكرتوين لل�سوق ،وب�إر�سال �إ�شعار كتابي �إىل جميع مالكي الوحدات و�أمني احلفظ
)1

قبل ع�رشة �أيام على الأقل من االجتماع.

 )2ومبدة ال تزيد على  21يوما ً قبل االجتماع .ويجب �أن يحدد الإعالن والإ�شعار تاريخ
االجتماع ومكانه ووقته والقرارات املقرتحة.

لكل مالك وحدة احلق يف ح�ضور اجتماع مالكي الوحدات وله �أن يوكل عنه �شخ�ص

�آخر وذلك لتمثيله يف االجتماع ،كما ميكن لكل مالكي وحدات الإدالء ب�صوت واحد
يف اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة ميتلكها وقت االجتماع .كما يحق ملدير
ال�صندوق عقد اجتماعات ملالكي الوحدات واال�شرتاك يف مداولتها والت�صويت على

قراراتها بوا�سطة و�سائل التقنية احلديثة وفقا ً لل�ضوابط التي تقرها الهيئة.

 -14حقوق مالكي الوحدات

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 الأ�سا�سية املقرتحة من قبل مدير

ال�صندوق وا�سرتداد وحداتهم قبل �رسيان �أي تغيري �أ�سا�سي دون فر�ض �أي ر�سوم .و�أي�ضا ً

احل�صول على التقارير املقدمة ملالكي الوحدات واحل�صول على �إ�شعار بالعمليات
والتغيريات .كما يحق ملالكي الوحدات االتي:

•احل�صول على ن�سخة حديثة من �رشوط و�أحكام ال�صندوق ومذكرة املعلومات باللغة
العربية بدون مقابل.

•احل�صول على تقرير يت�ضمن �صايف قيمة �أ�صول وحدات ال�صندوق ،وعدد الوحدات
التي ميتلكها و�صايف قيمتها ،و�سجل بجميع ال�صفقات يقدم خالل  15يوما ً من
كل �صفقة.

•احل�صول على القوائم املالية املراجعة لل�صندوق بدون مقابل عند طلبها.
•الإ�شعار ب�أي تغيري يف �رشوط و�أحكام ال�صندوق ومذكرة املعلومات و�إر�سال ملخ�ص
بهذا التغيري قبل �رسيانه وفقا ً لنوع التغيري واملدة املحددة يف الئحة �صناديق
اال�ستثمار.
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•الإ�شعار ب�أي تغري يف جمل�س �إدارة ال�صندوق.
•احل�صول على ن�سخة حمدثة من �رشوط و�أحكام ال�صندوق ومذكرة املعلومات
�سنويا ً تظهر الر�سوم والأتعاب الفعلية ومعلومات �أداء ال�صندوق عند طلبها.

•الإ�شعار برغبة مدير ال�صندوق ب�إنهاء �صندوق اال�ستثمار قبل الإنهاء مبدة ال تقل
عن  21يوما ً تقوميياً.

•دفع عوائد اال�سرتداد يف الأوقات املحددة يف �رشوط و�أحكام ال�صندوق� ،إال يف حالة
مت االتفاق مع مالك الوحدة على �أوقات خمتلفة �أو تعذر ذلك نظرا ً لظروف خارجة

عن �إرادة مدير ال�صندوق.

•احلق يف الدعوة �إىل عقد اجتماع .
•احل�صول على الإجراءات اخلا�صة مبعاجلة ال�شكاوى عند طلبها من مدير ال�صندوق
يجب على مدير ال�صندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل (� )10أيام من ت�سلم
طلب كتابي من مالك �أو �أكرث من مالكي الوحدات الذين ميلكون جمتمعني �أو منفردين
 % 25على الأقل من قيمة وحدات ال�صندوق.

 - 15م�س�ؤولية مالكي الوحدات

فيما عدا خ�سارة مالك الوحدات ال�ستثماره يف ال�صندوق �أو جزء منه ،ال يكون مالك

الوحدات م�س�ؤوال ً عن ديون والتزامات ال�صندوق.

 - 16خ�صائ�ص الوحدات

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

�إ�صدار عدد الحمدود من الوحدات يف ال�صندوق .وميتلك كل مالك وحدات ح�صة م�شاعة
يف �أ�صول ال�صندوق بنا ًء على �صايف قيمة �أ�صوله.

ويف حال ت�صفية ال�صندوق ،ف�إن جميع الوحدات �ستكون م�ؤهلة للح�صول على ح�صة
متنا�سبة من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق املتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات.
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 -17التغريات يف �شروط و�أحكام ال�صندوق

�أن ال�رشوط والأحــكام املبينة يف هذه االتفاقية تعترب �سارية املفعول ما مل يجرِ عليها
مدير ال�صندوق تعديال ً جوهريا ً ويخ�ضع ذلك لل�رشوط التالية:
( :)1احل�صول على موافقة هيئة ال�سوق املالية ومالكي الوحدات على التغيريات الأ�سا�سية:

•يجب على مدير ال�صندوق احل�صول على موافقة مالكي الوحدات يف ال�صندوق
املعني على التغيري الأ�سا�سي املقرتح من خالل قرار �صندوق عادي.

•يجب على مدير ال�صندوق بعد احل�صول على موافقة مالكي الوحدات والهيئة
ال�رشعية وفقا ً للفقرة ال�سابقة من هذه املادة احل�صول على موافقة الهيئة ال�سوق

املالية على التغيري الأ�سا�سي املقرتح لل�صندوق العام.

•يق�صد بامل�صطلح التغيري الأ�سا�سي �أيا من احلاالت االتية:
•التغيري املهم يف �أهداف ال�صندوق العام �أو طبيعته.
•التغيري الذي يكون له ت�أثري يف و�ضع املخاطر لل�صندوق العام �أو طبيعته.
•االن�سحاب الطوعي ملدير ال�صندوق من من�صب مدير ال�صندوق.
•�أي حاالت �أخرى تقررها الهيئة من حني لأخر وتبلغ بها مدير ال�صندوق
•يحق ملالكي الوحدات �صندوق عام مفتوح ا�سرتداد وحداتهم قبل �رسيان �أي تغيري
مهم دون فر�ض �أي ر�سوم ا�سرتداد (�إن وجد).

(� :)2إ�شعار الهيئة ومالكي الوحدات ب�أي تغيريات مهمة:

يجب على مدير ال�صندوق �إ�شهار الهيئة ومالكي الوحدات يف ال�صندوق املعني كتابيا ً

باي تغيريات مهمة مقرتحة لأي �صندوق عام يديره مدير ال�صندوق ،ويجب �أال تقل فرتة
اال�شعار عن  21يوما ً قبل اليوم املحدد من قبل مدير ال�صندوق ل�رسيان هذا التغيري.

يق�صد “بالتغيري املهم” �أي تغيري ال يعد تغيريا ً �أ�سا�سيا ً وفقا ً املادة ( )56من الئحة
�صناديق اال�ستثمار ومن �ش�أن �أن:

•ي�ؤدي يف املعتاد �إىل �أن يعيد مالكو الوحدات النظر يف م�شاركتهم يف ال�صندوق العام.
•ي�ؤدي �إىل زيادة املدفوعات من �أ�صول ال�صندوق العام اىل مدير ال�صندوق �أو ع�ضو
من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�صندوق �أو �أي تابع لأي منهما.
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•يقدم نوعا ً جديدا ً من املدفوعات من �أ�صول ال�صندوق العام.
•يزيد ب�شكل جوهري �أنواع املدفوعات ت�سدد من �أ�صول ال�صندوق او �أي تابع لأي منهما.
•	�أي حاالت �أخرى تقررها الهيئة من حني اىل لآخر وتبلغ بها مدير ال�صندوق.
•يحق ملالكي الوحدات �صندوق عام مفتوح ا�سرتداد وحداتهم قبل �رسيان �أي تغيري
مهم دون فر�ض �أي ر�سوم ا�سرتداد (�إن وجد).

(� :)3إ�شعار الهيئة ومالكي الوحدات ب�أي تغيريات واجبة اال�شعار:

يجب على مدير ال�صندوق �إ�شعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا ً ب�أي تغيريات واجبة

اال�شعار يف ال�صندوق العام الذي يديره قبل (� )8أيام من �رسيان التغيري.

يق�صد بالتغيري «واجب الإ�شعار» �أي تغيري ال يقع �ضمن �أحكام املادتني ( )56و( )57من
الئحة �صناديق اال�ستثمار.

الإجراءات التي �ستتبع الإ�شعار عن �أي تغيريات يف ال�رشوط والأحكام:

•ي�شعر مدير ال�صندوق مالكي الوحدات ويف�صح عن التفا�صيل التغيريات الأ�سا�سية
يف املوقع الإلكرتوين ملدير ال�صندوق واملوقع الإلكرتوين لل�سوق وذلك قبل (� )10أيام

من �رسيان التغيري.

•بيان تفا�صيل التغيريات الأ�سا�سية يف تقارير ال�صندوق العام التي يعدها مدير
ال�صندوق وفقا ً للمادة ( )71من الئحة �صناديق اال�ستثمار.

•الإف�صاح عن تفا�صيل التغيريات املهمة يف املوقع الإلكرتوين ملدير ال�صندوق واملوقع
االلكرتوين لل�سوق �أو بالطريقة التي حتددها الهيئة وذلك قبل (� )10أيام من �رسيان
التغيري.

•بيان تفا�صيل التغيريات املهمة يف تقارير ال�صندوق العام التي يعدها مدير ال�صندوق
وفقا ً للمادة ( )71من الئحة �صناديق اال�ستثمار.

•الإف�صاح عن تفا�صيل التغيريات الواجبة الإ�شعار يف املوقع الإلكرتوين ملدير ال�صندوق
واملوقع الإلكرتوين لل�سوق وذلك خالل ( )22يوما ً من �رسيان التغيري.

•بيان تفا�صيل التغريات الواجبة الإ�شعار يف تقارير ال�صندوق العام التي يعدها
مدير ال�صندوق وفقا ً للمادة( )71من الئحة �صناديق اال�ستثمار.
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� -18إنهاء �صندوق اال�ستثمار:

�إذا رغب مدير ال�صندوق يف �إنهاء ال�صندوق ،فيجب عليه �إ�شعار الهيئة ومالكي الوحدات

كتابيا ً برغبته يف ذلك قبل مدة ال تقل عن  21يوما ً من التاريخ املزمع �إنهاء ال�صندوق
فيه ،دون الإخالل ب�رشوط و�أحكام ال�صندوق ومذكرة املعلومات.

يحـتفظ مـدير ال�صنـدوق بحـق �إنهـاء ال�صـنـدوق دون �أن يتـرتب على ذلك �أي جــزاء

على امل�شرتكني� ،إذا تبني له �أن حجم �أ�صول ال�صندوق ال يربر ا�ستمرار ت�شغيله ب�شكل
جم ٍد� ،أو ب�سبب حدوث بع�ض التغيريات يف اللوائح التنظيمية ال�صادرة من هيئة ال�سوق
املالية والتي حتكم عمل ال�صندوق.

يف حال انخفا�ض �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق عن احلد الأدنى لت�شغيل ال�صندوق

البالغ ( )10ماليني ريال �سعودي ومل يتمكن مدير ال�صندوق من ا�ستيفاء احلد الأدنى
ل�صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق خالل املدة املحددة من هيئة ال�سوق املالية يجب على
مدير ال�صندوق �إنهاء ال�صندوق و�إ�شعار مالكي الوحدات بذلك.

�سيعمل مدير ال�صندوق على �إجراءات ت�صفية ال�صندوق فور انتهائه ،وذلك دون الإخالل

ب�رشوط و�أحكام ال�صندوق ومذكرة املعلومات.

�سيعلن مدير ال�صندوق يف موقعه الإلكرتوين واملوقع الإلكرتوين لل�سوق عن انتهاء مدة
ال�صندوق العام ومدة ت�صفيته.

 - 19مدير �صندوق 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�صفة �أ�صيل بتاريخ.2015/3/10 :
بر�أ�س مال مدفوع بقيمة  80مليون ريال �سعودي.
املركز الرئي�سي ـ الدمام ـ ال�شاطئ بالزا ـ طريق الأمري حممد بن فهد ـ حي ال�شاطئ
�ص ب 9177 :الدمام  31413ـ اململكة العربية ال�سعودية
�س ت 2050065112 :ـ �رشكة م�ساهمة مقفلة �سعودية
www.bmk.com.sa
هاتف 0138316666 :فاك�س0138316600 :
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�أ) مهام مدير ال�صندوق وواجباته وم�س�ؤولياته:

(((1ي�سعى مدير ال�صندوق �إىل تـجنب �أي نـوع من الت�ضارب بني م�صلحة مدير
ال�صندوق من ناحية وم�صلحة امل�ستثمرين من ناحية �أخرى ،كما ي�سعى كذلك
�إىل عـدم تف�ضيل م�صلحة جمموعة من امل�ستثمرين على م�صلحة جمموعة
�أخرى �ضمن نف�س ال�صندوق ،كما �أنه ال يوجد �أي ن�شاط �أو م�صلحة �أخرى لأع�ضاء

جمل�س �إدارة ال�صندوق �أو مدير ال�صندوق يحتمل تعار�ضها مع م�صالح ال�صندوق.

عالوة على ذلك ال يوجد تعار�ض يف امل�صالح جوهري من طرف مدير ال�صندوق
يحتمل �أن ي�ؤثر على وفائه بالتزاماته جتاه ال�صندوق ،كما ومل يكلف مدير ال�صندوق
�أي طرف �آخر بت�أدية �أي مهمة تتعلق بال�صندوق.

(((2مدير ال�صندوق ملتزم بجميع املبادئ والواجبات التي ن�صت عليها الئحة الأ�شخا�ص
املرخ�ص لهم ،مبا يف ذلك الأمانة اجتاه مالكي الوحدات والعمل بها لتحقيق
م�صاحلهم وبذل احلر�ص املعقول.

(((3يتم �إدارة ال�صندوق من قبل �رشكة بيت املال اخلليجي مبوجب ترخي�ص هيئة ال�سوق
املالية رقم ( ،)08123 – 37وعليه يتم حتديد كل ما هو متعلق من �أهداف وعمليات

ال�صندوق مبا يف ذلك اخلدمات الإدارية وطرح وحدات ال�صندوق.
ب) حق مدير ال�صندوق يف تعيني مدير �صندوق من الباطن:

يجوز ملدير ال�صندوق تكليف طرف ثالث او �أكرث �أو �أي من تابعيه للعمل مديرا ً لل�صندوق

من الباطن لأي �صندوق ا�ستثمار يديره مدير ال�صندوق .ويدفع مدير ال�صندوق �أتعاب

وم�صاريف �أي مدير لل�صندوق من الباطن من موارده اخلا�صة.
ت) الأحكام املنظمة لعزل مدير ال�صندوق �أو ا�ستبداله:

للهيئة حق عزل مدير ال�صندوق فيما يتعلق بال�صندوق اال�ستثماري واتخاذ �أي

�إجراء تراه منا�سبا لتعيني مدير �صندوق بديل لذلك ال�صندوق او اتخاذ �أي تدبري �آخر

تراه منا�سباً ،وذلك ح�سب املادة الع�رشين من الئحة �صناديق اال�ستثمار ال�صادرة
من هيئة ال�سوق املالية.
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� - 20أمني احلفظ:
�رشكة الريا�ض املالية

� 6775شارع التخ�ص�صي -العليا الريا�ض 3712-12331
�ص.ب 21116 :الرمز الربيدي11475 :
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 486 5866 / +966 11486 5858 :
www.riyadcapital.com
�أ) مهام �أمني احلفظ وواجباته وم�س�ؤولياته:

•يعد �أمني احلفظ م�س�ؤوال ً عن التزاماته وفقا ً لأحكام الئحة �صناديق اال�ستثمار �سواء
�أدى م�س�ؤولياته ب�شكل مبا�رش �أم كلف بها طرفا ً ثالثا ً مبوجب �أحكام الئحة �صناديق
ال�ستثمار �أو الئحة الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم.

•يعد �أمني احلفظ م�س�ؤوال ً جتاه مدير ال�صندوق ومالك الوحدات عن خ�سائر ال�صندوق
الناجتة عن احتيال �أو �إهمال �أو �سوء ت�رصف �أو تق�صري معتمد من قبل �أمني احلفظ.

•يعد �أمني احلفظ م�س�ؤوال ً عن حفظ �أ�صول ال�صندوق وحمايتها ل�صالح مالك
الوحدات وهو م�س�ؤول عن اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ
�أ�صول ال�صندوق.

ب) حق �أمني احلفظ يف تعيني �أمني حفظ من الباطن:

يجوز لأمني احلفظ تكليف طرف ثالث �أو �أكرث �أو �أي من تابعيه بالعمل �أمينا ً للحفظ

من الباطن لأي �صندوق ا�ستثمار يتوىل حفظ �أ�صوله .ويدفع �أمني احلفظ �أتعاب
وم�صاريف �أي �أمني حفظ من الباطن من موارده اخلا�صة.
ت) الأحكام املنظمة لعزل �أمني احلفظ �أو ا�ستبداله:

للهيئة عزل �أمني احلفظ املعني من مدير ال�صندوق �أو اتخاذ �أي تدبري تراه منا�سبا ً

يف حال وقوع �أي من احلاالت التالية:

( )1توقف �أمني احلفظ عن ممار�سة ن�شاط احلفظ دون �إ�شعار الهيئة بذلك مبوجب الئحة
الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم.
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(�	)2إلغاء ترخي�ص �أمني احلفظ يف ممار�سة ن�شاط احلفظ دون �إ�شعار الهيئة بذلك
مبوجب الئحة الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم.

( )3تقدمي طلب الهيئة من �أمني احلفظ لإلغاء ترخي�صه يف ممار�سة ن�شاط احلفظ.
(� )4إذا ر�أت الهيئة بنا ًء على �أ�س�س معقولة �أن �أمني احلفظ قد �أخل ب�شكل تراه الهيئة
جوهريا ً بالتزام النظام �أو لوائحه التنفيذية.
( )5يجوز ملدير ال�صندوق عزل �أمني احلفظ مبوجب �إ�شعار كتابي �إذا ر�أى ب�شكل معقول

�أن عزل �أمني احلفظ يف م�صلحة مالكي الوحدات ،وير�سل مدير ال�صندوق فورا ً

�إ�شعارا ً بذلك للهيئة ومالكي الوحدات.

 - 21املحا�سب القانوين:
( )1ا�سم املحا�سب القانوين لل�صندوق ،وعنوانه:

مكتب عبد الوهاب العقيل حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون ع�ضو جمموعة تي

جي �إ�س الدولية

�ص.ب ،106255 :الريا�ض 11666
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف90004947 :

فاك�س0112390980 :
www.tgs-glbal.com
www.al-ageel.com
( )2مهام املحا�سب القانوين وواجباته وم�س�ؤولياته:

يقوم املحا�سب القانوين ب�إعـداد قوائم مالية ن�صف �سنوية غري مراجعة وقوائم مالية
�سنوية مراجعة لل�صندوق وفقا ً ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية

للمحا�سبني القانونيني.

تنتهي ال�سنة املالية لل�صندوق يف  31دي�سمرب من كل عام ،يتم االنتهاء من �إعـداد
القوائم املالية املراجعة و�سيتم توفري القوائم املالية ال�سنوية للم�شرتكني خالل �سبعني

( )70يوما ً من نهاية ال�سنة املالية� ،أما القوائم املالية ن�صف ال�سنوية فيتم االنتهاء
من �إعـدادها خالل خم�سة وثالثني ( )35يوما ً من نهاية الفرتة.

يقوم مدير ال�صندوق بن�رش التقارير املالية �ضمن التقارير الن�صف �سنوية وال�سنوية لل�صندوق
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على املوقع الإلكرتوين ملدير ال�صندوق وموقع ال�سوق املالية ال�سعودية « تداول».

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

الإلكرتوين �أو كن�سخة مطبوعة يف املقر الرئي�سي لل�رشكة وذلك بدون �أي مقابل مادي يف حال

طلبها.

( )3بيان الأحكام املنظمة ال�ستبدال املحا�سب القانوين ل�صندوق اال�ستثمار:

يجب على جمل�س �إدارة ال�صندوق �أن يرف�ض تعيني املحا�سب القانوين �أو �أن يوجه مدير

ال�صندوق بتغيري املحا�سب القانوين املعني يف �أي من احلاالت الآتية:

•وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول �سوء ال�سلوك املهني للمحا�سب القانوين تتعلق
بت�أدية مهامه.

•�إذا قرر جمل�س �إدارة ال�صندوق �أن املحا�سب القانوين ال ميلك امل�ؤهالت واخلربات الكافية
لت�أدية مهام املراجعة ب�شكل مر�ض.

•�إذا مل يعد املحا�سب القانوين م�ستقال ً .
•�إذا طلبت الهيئة وفقا لتقديرها املح�ض تغيري املحا�سب القانوين املعني فيما يتعلق
بال�صندوق العام.

� -22أ�صول ال�صندوق:

•�إن �أ�صول �صندوق اال�ستثمار حمفوظة بوا�سطة �أمني احلفظ ل�صالح �صندوق اال�ستثمار.
•يقوم �أمني احلفظ بف�صل �أ�صول ال�صندوق عن باقي �أ�صول اخلا�صة به �أو بال�صناديق
الأخرى وعن �أ�صول عمالئه الآخرين التي يقوم بحفظ �أ�صولها وي�سجل �أمني احلفظ

الأوراق املالية والأ�صول اخلا�صة بال�صندوق با�سمه ل�صالح ال�صندوق ويقوم �أمني

احلفظ باالحتفاظ بجميع ال�سجالت ال�رضورية وغريها من امل�ستندات.

•تعد ملكية �أ�صول ال�صندوق اال�ستثماري ملالكي الوحدات ملكية م�شاعة ،وال يحق
�أن يكون مدير ال�صندوق �أو مدير �صندوق من الباطن �أو �أمني احلفظ �أو �أمني احلفظ

مقدم م�شورة �أو موزع �أي م�صلحة يف �أ�صول ال�صندوق �أو املطالبة
من الباطن �أو
ّ
فيما يتعلق بتلك الأ�صول� ،إال �إذا كان مدير ال�صندوق �أو مدير ال�صندوق بالباطن
�أو مقدم م�شوره �أو موزع مالكا ً لوحدات ال�صندوق ،وذلك يف حدود ملكيته� ،أو كان
م�سموحا ً بهذه املطالبات مبوجب �أحكام الئحة �صناديق اال�ستثمار ومت الإف�صاح عنها

يف ال�رشوط والأحكام ومذكرة املعلومات.
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� -23إقرار مالك الوحدات:

لقد قمت  /قمنا باالطالع على �رشوط و�أحـكام ومذكرة املعلومات وملخ�ص املعلومات
الرئي�سة اخلا�صة بال�صندوق وفهم ما جاء بها واملوافقة على خ�صائ�ص الوحدات التي

ا�شرتكت /ا�شرتكنا بها .وقد متت الإجابة على جميع اال�ستف�سارات وقبولها:

للم�ستثمرين من الأفراد:
ا�سم امل�شرتك:

اجلن�سية:
رقم الهوية:

العنوان:
الربيد الإلكرتوين:
رقم اجلوال:
التوقيع:

التاريخ :
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للم�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات:
ا�سم ال�رشكة:

الدولة:
رقم الهوية:

رقم ال�سجل التجاري:
العنوان.:
رقم الهاتف:

رقم الفاك�س

ا�سم املفو�ض (�أو املفو�ضني) بالتوقيع:

امل�سمى الوظيفي للمفو�ض (�أو املفو�ضني) بالتوقيع:

التوقيع:

ختم ال�رشكة:

مت الإقرار بهذه ال�رشوط والأحكام وقبولها من قبل مدير ال�صندوق ،وهي ت�رسي اعتبارا ً
من التاريخ املبني �أدناه.
اال�سم:
التوقيع:
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امل�سمى الوظيفي:
التاريـــــــــخ:
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ملحق (� )1سيا�سات و�إجراءات �إدارة املخاطر
�سيا�سة �إدارة املخاطر
هي �إجراءات يقوم بها جمل�س �إدارة ال�صندوق و�إدارته تت�ضمن و�ضع ال�سيا�سات والأهداف

جلميع ان�شطة ال�صندوق وحتديد و�إدارة الأحداث املتوقع �أن يكون لها ت�أثري �سلبي على

�أهداف ال�صندوق ومركزه املايل بهدف تخفي�ض املخاطر يف حدود امل�ستوى املقبول
والت�أكد من حتقيق ال�صندوق لأهدافه بدرجة خماطر معقولة.

الإطار العام لإدارة املخاطر

يهدف االطار العام لإدارة املخاطر �إىل �ضمان ت�شغيل ال�صندوق طبقا ً ل�سيا�سة �إدارة

املخاطر وحدودها املعتمدة ،وذلك من خالل ا�ستمرارية فعالية وكفاءة عمليات ال�صندوق
واالمتثال للقوانني واللوائح املعمول بها وذلك من خالل االلتزام ب�سيا�سة �إدارة املخاطر
وتفعيلها عند اتخاذ القرارات اال�ستثمارية والت�شغيلية املتعلقة ب�إدارة ال�صندوق  ،وااللتزام

با�سرتاتيجية ال�صندوق اال�ستثمارية وتقييم املخاطر اخلارجية ب�شكل م�ستمر وذلك

للتقليل من الآثار ال�سلبية للتعر�ض ملخاطر املتغريات اخلارجية  ،وكذلك حتديد امل�س�ؤوليات
واملهام املتعلقة بتنفيذ �سيا�سة املخاطر وتعميمها على الأطراف ذات العالقة.

خماطر اال�ستثمار

�سيتبع مدير ال�صندوق با�ستمرار �أف�ضل املمار�سات واالمكانات املتاحة لتحقيق عوائد
جمزية ملالكي الوحدات مع الأخذ باالعتبار املخاطر التي قد يتعر�ض لها ال�صندوق

نتيجة العوامل اخلارجية لذلك �سيتم ر�صد الأداء مقابل خماطر اال�ستثمار ب�شكل
منتظم ودوري و�سوف ي�ستخدم مدير �صندوق الأدوات املتاحة ملراقبة �أداء ال�صندوق
ومنها قيا�س عائد ال�صندوق من خالل مقارنته ب�أداء �صناديق �أخرى مماثلة من حيث

الأهداف اال�ستثمارية وت�صنيف املخاطر ،كذلك ا�ستخدام الأدوات الإح�صائية ومناذج
حتليل ن�سبة املخاطر والأداء مثل منوذج �شارب ومنوذج ترينور.

كذلك �سيطب مدير ال�صندوق �سيا�سة املخاطر والأنظمة واللوائح الت�رشيعية عند بناء

مراكز ال�صندوق اال�ستثمارية وذلك من خالل تنويع ا�صول ال�صندوق وفقا ً لل�سيا�سة
اال�ستثمارية املعتمدة وكذلك االلتزام باحلدود الق�صوى امل�سموح بها لكل �أ�صل من

ا�صول ال�صندوق وعدم الرتكيز على قطاع معني بالإ�ضافة �إىل االعتماد على التحليل
اال�سا�سي املف�صل عند الرغبة يف �رشاء ورقة مالية.

�رشوط و�أحكام ال�صندوق
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املخاطر اخلارجية

�سيبذل مدير ال�صندوق كامل احلر�ص والعناية املمكنة ،وذلك للتخفيف من ت�أثري املخاطر

ال�سيا�سية واالقت�صادية وذلك من خالل متابعة فريق الأبحاث للم�ستجدات االقت�صادية
وتقدمي تقارير دورية بها ،كذلك �سيقوم مدير ال�صندوق بالتن�سيق مع امل�ست�شار القانوين

للتخفيف من �أثر خماطر تغيري �أو �سن قوانني وت�رشيعات جديدة.

املخاطر الت�شغيلية

�ستتم �إدارة املخاطر الت�شغيلية من خالل االلتزام بدليل ال�سيا�سات والإجراءات
الت�شغيلية وما ن�صت عليه �سيا�سة املخاطر وتطبيق ال�ضوابط الفاعلة عند تنفيذ

�أي عملية وكذلك �إجراء تدقيق داخلي ب�شكل دوري للتحقق من االلتزام بال�سيا�سات
املعتمدة والت�أكد من عدم حدوث �أي حادثة احتيال �أو غ�ش ورفع تقارير املراجعة �إىل الإدارة
التنفيذية وجمل�س الإدارة.

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

ب�شكل دوري ،كما �ستقوم �إدارة املخاطر بتحديد الإجراءات الالزمة لتعريف وحتديد وتقييم
ور�صد ومراقبة املخاطر الت�شغيلية.

كما �سيتم �إجراء االختبارات الدورية للأنظمة واملوارد الب�رشية ،وذلك للتحقق من
جاهزيتها لتفعيل خطة ا�ستمرارية �أعمال ال�رشكة متى ما دعت احلاجة.

املتابعة والرقابة

�ستلتزم �إدارة ال�صندوق بتزويد جمل�س �إدارة ال�صندوق بتقارير دورية وعند احلاجة

وذلك لتقييم �أداء ال�صندوق وتقييم املخاطر التي يتعر�ض لها ال�صندوق واتخاذ

القرارات الالزمة ،كذلك الرفع للمجل�س العتماد �أي تغيريات جوهرية قد ت�ؤثر على
�أهداف ال�صندوق وا�سرتاتيجيته او مالكي وحداته بالإ�ضافة �إىل �أي تغيري يف �سيا�سة

خماطر ال�صندوق �أو ال�سيا�سة اال�ستثمارية املعتمدة وكذلك �سيا�سة اتخاذ القرارات
اال�ستثمارية لل�صندوق.

و�ست�شتمل التقارير على تقارير عن �أداء ال�صندوق �ضد �أي خماطر ذات �صله بال�صندوق

وفقا ً ملا �أف�صح عنه يف �رشوط واحكام ال�صندوق ،تقرير املراجع الداخلي ،تقرير عن

عمليات اال�شتباه والتحقيقات املتعلقة بها ،القوائم املالية و�أي مالحظات جوهرية
حيالها ،العقود واالتفاقيات التي يربهما ال�صندوق مع �أطراف �أخرى.
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م�س�ؤوليات جمل�س �إدارة ال�صندوق فيما يتعلق باملخاطر:
•�أن يكون على علمٍ ودراية باملخاطر التي تواجه ال�صندوق.
•امل�صادقة على نظام �إدارة املخاطر ومراجعته ب�شكل دوري.
•و�ضع املعايري اخلا�صة بكيفية حتديد �إدارة املخاطر وتقييمها ومراقبتها
ومتابعتها.

•الت�أكد من �أن خماطر ال�صندوق تخ�ضع لرقابة داخلية �شاملة وفعالة.
ٍ
كاف من الكفاءة.
•الت�أكد من �أن الأ�شخا�ص القائمني بهذه املهمة على م�ستوى
•�أن يكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�ستقلني عن العمليات التي تن�ش�أ عنها هذه املخاطر �أو
�إدارتها.

•الإف�صاح جلميع الأطراف املعنية عن املخاطر املهمة التي تواجهه وال�سبل التي
يتبعها يف معاجلة هذه املخاطر.

•تقييم احتماالت ونتائج كل من هذه املخاطر وحتديد �آليات الرقابة على املخاطر
وحتديد كيفية قيا�س املخاطر والتحكم فيها ب�صفة م�ستمرة.
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مذكرة المعلومات

صندوق بيت المال الخليجي المرن لألسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية

Freestyle Equity Fund Sharia Complaint

BMK Saudi

صندوق استثماري  -عام مفتوح متوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية
مدير الصندوق
شركة بيت المال الخليجي

أمين الحفظ

«صدرت مذكرة معلومات الصندوق بتاريخ1440/05/11 :هـ ،املوافق2019/01/17 :م
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».

مذكرة المعلومات
صندوق بيت المال الخليجي المرن لألسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية

BMK Saudi Freestyle Equity Fund Sharia Complaint
صندوق استثماري  -عام مفتوح
مدير الصندوق
شركة بيت المال الخليجي

أمين الحفظ

« �صدرت مذكرة معلومات ال�صندوق بتاريخ1440/05/11 :هـ ،املوافق2019/01/17 :م
وتخ�ضع مذكرة املعلومات وحمتوياتها لأحكام الئحة �صناديق اال�ستثمار»

«نن�صح امل�ستثمرين بقراءة حمتويات مذكرة املعلومات وفهمها .ويف حال تعذر فهم
حمتويات مذكرة املعلومات ،نن�صح بالأخذ مب�شورة م�ست�شار مهني».

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية املتوافق مع ال�ضوابط ال�رشعية

�إ�شعـار مهم
�أ-

روجعت مذكرة املعلومات من ِقبل جمل�س �إدارة ال�صندوق ،ومتت املوافقة عليها.

ويتحمل مدير ال�صندوق و�أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�صندوق جمتمعني �أو منفردين

كامل امل�س�ؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة يف مذكرة املعلومات .كما يقر
وي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�صندوق ومدير ال�صندوق ب�صحة واكتمال املعلومات

الواردة يف مذكرة املعلومات ،كما يقرون وي�ؤكدون على �أن املعلومات والبيانات
الواردة يف مذكرة املعلومات غري م�ضللة.

ب -وافقت هيئة ال�سوق املالية على ت�أ�سي�س �صندوق اال�ستثمار وطرح وحداته .ال
تتحمل الهيئة �أي م�س�ؤولية عن حمتويات مذكرة املعلومات وال تعطي �أي ت�أكيد
يتعلق بدقتها �أو اكتمالها ،وتخلي نف�سها �رصاحة من �أي م�س�ؤولية مهما كانت،
ومن �أي خ�سارة تنتج عما ورد يف مذكرة املعلومات �أو عن االعتماد على �أي جزء منها.

وال تعطي هيئة ال�سوق املالية �أي تو�صية ب�ش�أن جدوى اال�ستثمار يف ال�صندوق
من عدمه وال تعني موافقتها على ت�أ�سي�س ال�صندوق تو�صيتها باال�ستثمار فيه
�أو ت�أكيد �صحة املعلومات الواردة يف ال�رشوط والأحكام ومذكرة املعلومات ،وت�ؤكد

على �أن قرار اال�ستثمار يف ال�صندوق يعود للم�ستثمر �أو من ميثله.

ج -اال�ستثمار يف الأ�سهـم ينـطوي على خمـاطر مرتفعة ،وعليه يرجى االطالع بعناية
على الـفـقرة رقم [ ]3من هذه املذكرة للتعرف على املخاطر الرئي�سة لال�ستثمار
يف ال�صندوق.

د-

“مت اعتماد �صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية على �أنه �صندوق
ا�ستثمار متوافق مع املعايري ال�رشعية املجازة من ِقبل جلنة الرقابة ال�رشعية املعينة
ل�صندوق اال�ستثمار”.
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�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية املتوافق مع ال�ضوابط ال�رشعية

�أ) ا�سم ال�صندوق

�صندوق اال�ستثمار

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعـودية املرن املتوافق مع ال�ضوابط

ال�رشعية (.)BMK Saudi Freestyle Equity Fund Sharia Compliant
ب) تاريخ �إ�صدار �رشوط و�أحكام �صندوق اال�ستثمار

�صدرت �رشوط و�أحكام ال�صندوق بتاريخ 1440/5/11هـ  ،املوافق 2019/1/17م.
ت) تاريخ موافقة الهيئة على ت�أ�سي�س ال�صندوق اال�ستثمار وطرح وحداته
وافقت هيئة ال�سوق املالية على طرح وحدات هذا ال�صندوق طرحا ً عاما ً ومبوجب

خطابها رقم  19/418/5/ 3بتاريخ 1440/5/11هـ  ،املوافق .2019/1/17
بد�أ ال�صندوق عمله يف 1440/9/14هـ املوافق 2019/5/19م،
ت) مدة ال�صندوق اال�ستثمار ،وتاريخ ا�ستحقاق ال�صندوق

يعد ال�صندوق من ال�صناديق املفتوحة ولي�س هناك تاريخ حمدد لت�صفيته.
ج) عملة ال�صندوق
�ستقوم بها ا�ستثماراته ووحداته ،وتقبل
عملة ال�صندوق هي الريال ال�سعودي وهي التي
ّ
ا�شرتاكات امل�ستثمرين ب�أي عملة �أخرى من العمالت على �أ�سا�س �سعر ال�رصف ال�سائد

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

ال�صندوق خماطر تذبذب �سعر ال�رصف لتلك العمالت عند تاريخ التحويل .ويف حال
اال�سرتداد �أو الت�صفية �سيتم حتويل قيمة الوحدات بالريال ال�سعودي فقط.

�أ) الأهداف اال�ستثمارية لل�صندوق

�سيا�سات اال�ستثمار

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية هو �صندوق �أ�سهم ا�ستثماري عام
مفتوح ،يهدف �إىل تنمية ر�أ�س املال على املدى البعيد من خالل اال�ستثمار يف �أ�سهم

ال�رشكات ال�سعودية وال�صناديق العقارية املتداولة (ريت) خالل فرتة الطرح العام الأويل يف

ال�سوق الرئي�سة للأ�سهم ال�سعودية والأ�سهم املدرجة يف م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سة (تا�سي)
مبا يف ذلك حقوق الأولوية ،واال�ستثمار يف �صناديق اال�ستثمار العامة ذات اال�سرتاتيجية
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اال�ستثمارية امل�شابهة و�صناديق الإ�صدارات الأولية و�صناديق �أ�سواق النقد املتوافقة

مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية واملرخ�صة من هيئة ال�سوق املالية.

كما �سي�ستثمر ال�صندوق ب�أدوات �أ�سواق النقد املتوافقة مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية

ب�شكل مبا�رش عن طريق اال�ستثمار يف املرابحات وعقود متويل التجارة والتي تت�سم
ب�سيولتها العالية وخماطرها املنخف�ضة وال�صادرة من قبل طرف تنظمه م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي �أو هيئة تنظيمية مماثلة خارج اململكة ،و�سيتم اختيار تلك
البنوك بنا ًء على الت�صنيف االئتماين ال�صادر عن وكالة موديز وبحد �أدنى فئة (.)A

وتهدف �إدارة ال�صندوق �إىل اال�ستثمار يف الأ�سهم بطريقة ن�شطة دون االرتباط مب�ؤ�رش
معني �أو بالأوزان الن�سبية مل�ؤ�رشات ال�سوق.

يهدف ال�صندوق �إىل تنمية ر�أ�س املال ،ولن يقوم ال�صندوق بتوزيع �أي �أرباح على

امل�ستثمرين حيث �سيتم �إعادة ا�ستثمار الأرباح املحققة يف ال�صندوق.

�سيكون امل�ؤ�رش الإر�شادي ل�صندوق هو م�ؤ�رش بي �إم كي للأ�سهم ال�سعودية املتوافقة
مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية ال�صادر من ِقبل �رشكة �أديل ريتنغ .ويعد امل�ؤ�رش الإر�شادي

معيارا ً ملقارنة �أداء ال�صندوق .و�سيتم حتديث املجال اال�ستثماري ومكونات امل�ؤ�رش

الإر�شادي ب�شكل ربع �سنوي .كما ميكن احل�صول على معلومات امل�ؤ�رش الإر�شادي من
خالل املوقع الإلكرتوين ملدير ال�صندوق.

ب) نوع (�أو �أنواع) الأوراق املالية التي �سوف ي�ستثمر ال�صندوق فيها ب�شكل �أ�سا�سي
�سي�ستثمر ال�صندوق ب�شكل �أ�سا�سي يف الأ�سهم املدرجة �ضمن م�ؤ�رش ال�سوق
الرئي�سة (تا�سي) واملتوافقة مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية ،مبا يف ذلك حقوق الأولوية

والإ�صدارات االولية ،كما ميكن �أن ي�ستثمر ال�صندوق يف �صناديق اال�ستثمار العقارية

املتداولة املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية و�صناديق �أ�سواق النقد املرخ�صة من
هيئة ال�سوق املالية واملجازة من ِقبل جلنة الرقابة ال�رشعية لل�صندوق.
ت) �سيا�سة تركيز اال�ستثمار
من �أجل �إدارة املخاطر ف�إن ال�صندوق �سيقوم بتنويع ا�ستثمارات حمفظته اال�ستثمارية من
خالل اال�ستثمار يف جمموعة خمتلفة من قطاعات ال�سوق الرئي�سة للأ�سهم ال�سعودية.

�سيتم تركيز ا�ستثمارات ال�صندوق يف الأ�سهم ال�سعودية املتوافقة مع �ضوابط اللجنة
ال�رشعية مبا يف ذلك الطروحات الأولية وحقوق الأولوية لأ�سهم ال�رشكات املدرجة يف

مذكرة املعلومات

5

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية املتوافق مع ال�ضوابط ال�رشعية

ال�سوق الرئي�سة للأ�سهم ال�سعودية وذلك بحد �أدنى %50وحتى ن�سبة %100من �إجمايل �أ�صول

ال�صندوق ،كما يحق لل�صندوق اال�ستثمار يف �صناديق اال�ستثمار العقارية املتداولة (�صناديق
الريت) يف ال�سوق الرئي�سة للأ�سهم ال�سعودية وبحد �أق�صى  %30من �إجمايل �أ�صول ال�صندوق،

وميكن لل�صندوق اال�ستثمار يف �صناديق اال�ستثمار التي ت�ستثمر يف الأ�سهم املحلية وذات

اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية امل�شابهة و�صناديق الإ�صدارات الأولية وبحد �أق�صى  %25من �إجمايل
�أ�صول ال�صندوق.

كما �سي�ستثمر ال�صندوق ب�أدوات �أ�سواق النقد املتوافقة مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية ب�شكل
مبا�رش عن طريق اال�ستثمار يف املرابحات وعقود متويل التجارة والتي تت�سم ب�سيولتها العالية

وخماطرها املنخف�ضة وال�صادرة من قبل طرف تنظمه م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �أو
هيئة تنظيمية مماثلة خارج اململكة ،و�سيتم اختيار تلك البنوك بنا ًء على الت�صنيف االئتماين
ال�صادر عن وكالة موديز وبحد �أدنى فئة ( .)Aكما يحق لل�صندوق اال�ستثمار يف �صناديق

�أ�سواق النقد وبحد �أق�صى  % 50من �إجمايل �أ�صول ال�صندوق وذلك بعد درا�سة وحتليل العوائد

واملخاطر لل�صندوق امل�ستهدف من قبل مدير ال�صندوق.

نوع اال�ستثمار

*
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احلد الأدنى

احلد الأعلى

الأ�سهم ال�سعودية (الأ�سهم املدرجة ،الإ�صدارات الأولية وحقوق الأولوية) *

%50

%100

�صناديق اال�ستثمار العقارية املتداولة �( -صناديق الريت)

%0

%30

ال�سيولة النقدية �أو �أدوات �أ�سواق النقد ب�شكل مبا�رش

%0

%50

�صناديق �أ�سواق النقد

%0

%50

�صناديق اال�ستثمار الأ�سهم ال�سعودية والإ�صدارات الأولية

%0

%25

يحق ملدير ال�صندوق يف حال توقع �أزمات اقت�صادية �أو جيو�سيا�سية من املمكن �أن ت�ؤدي اىل االنخفا�ض احلاد يف القيم ال�سوقية ملكونات
امل�ؤ�رش العام� ،أن يخف�ض احلد الأدنى لال�ستثمار يف الأ�سهم ال�سعودية �إىل ال�صفر حتى حت�سن الظروف املنا�سبة لال�ستثمار.

مذكرة املعلومات

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية املتوافق مع ال�ضوابط ال�رشعية

ث) �أ�سواق الأوراق املالية التي �سيتم التعامل فيها

�سيقوم ال�صندوق باال�ستثمار يف ال�سوق الرئي�سة للأ�سهم ال�سعودية.
ج) الأدوات والتقنيات امل�ستخدمة لإدارة حمفظة ال�صندوق اال�ستثمارية
•	�إن ا�سرتاتيجية اال�ستثمار الأ�سا�سية يف ال�صندوق هو اال�ستثمار يف الأ�سهم املحلية
املدرجة �ضمن امل�ؤ�رش العام لل�سوق الرئي�سة (تا�سي) ،وميكن اال�ستثمار يف �أدوات �أخرى

لتنويع ا�ستثمارات املحفظة اال�ستثمارية لل�صندوق لتقليل املخاطر.

•

�سيتم اختيار اال�ستثمار يف الأ�سهم بنا ًء على التحليل الت�صاعدي ،واملتمثل يف حتليل
�أداء ال�رشكة الت�شغيلي والأرباح احلالية واملتوقعة �إ�ضافة �إىل حتليل النمو املتوقع للقطاع

•

ميكن ل�صندوق اال�ستثمار يف ال�صناديق العقارية املتداولة (�صناديق الريت) يف ال�سوق

•

•

وامل�ؤ�رشات االقت�صادية التي قد ت�ؤثر على �أداء الأ�سهم.

الرئي�سة للأ�سهم ال�سعودية ،وذلك بعد االطالع على نوعية العقارات التي ميتلكها
ال�صندوق وعلى تقارير التقييم للعقارات والعوائد املتوقعة منها و�سيا�سة توزيع الأرباح.
ميكن ل�صندوق اال�ستثمار يف �صناديق الأ�سهم املحلية ذات اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية

امل�شابه و�صناديق الإ�صدارات الأولية املرخ�صة من هيئة ال�سوق املالية وذلك بعد حتليل
العوائد وم�ؤ�رشات املخاطر لل�صندوق امل�ستهدف.

ميكن ملدير ال�صندوق االحتفاظ وبحد �أعلى %50من الأ�صول ب�صورة نقد �أو �أدوات

ا�ستثمارية منخف�ضة املخاطر كوديعة ق�صرية الأجل لدى بنك �أو �أكرث من البنوك
ال�سعودية بعد االطالع على الت�صنيف االئتماين للبنك �أو ملدير ال�صندوق ومقارنة

العوائد بني �صناديق �أ�سواق النقد وم�ؤ�رش معدل االقرتا�ض بني البنوك ال�سعودية
(�سايبور).

ح) �أنواع الأوراق املالية التي ال ميكن �إدراجها �ضمن ا�ستثمارات ال�صندوق

�أي �أوراق مالية ال تتوافق مع الفقرة (/2ب) �أعاله.

خ) �أي قيد �آخر على نوع (�أو �أنواع) الأوراق املالية التي ميكن لل�صندوق اال�ستثمار فيها:

لن ي�ستثمر ال�صندوق يف �أية �أوراق مالية ال تتوافق مع ال�ضوابط ال�رشعية املعتمدة من

الهيئة ال�رشعية التابعة لل�صندوق كما يلتزم ال�صندوق بقيود اال�ستثمار الواردة يف الئحة
�صناديق اال�ستثمار ال�صادرة عن هيئة �سوق املالية.

مذكرة املعلومات
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�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية املتوافق مع ال�ضوابط ال�رشعية

د) احلد الذي ميكن فيه ا�ستثمار �أ�صول ال�صندوق يف وحدات �صندوق �أو �صناديق ا�ستثمار يديرها
ذلك املدير �أو مديرو �صناديق �آخرون

يجوز لل�صندوق �أن ي�ستثمر يف �صناديق الأ�سهم املحلية ذات اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية

امل�شابهة و�صناديق الإ�صدارات الأولية و�صناديق �أ�سواق النقد املرخ�صة من الهيئة واملطروحة
طرحا ً عاما ً وبحد �أق�صى  %50من �أ�صوله على �أال تتجاوز قيمة الوحدات اململوكة يف �صندوق

واحد ما ن�سبته  %25من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق او ما ن�سبته  %20من �صايف قيمة

�أ�صول ال�صندوق الذي مت متلك وحداته.
ذ) �صالحيات ال�صندوق يف االقرتا�ض:

ال يــقـوم ال�صـندوق باالقـتـرا�ض لتعـزيز ا�ستثماراته ،و�سيـكتفي با�ستثمار �أ�صــوله
فقـــط.

كما ويحق ملدير ال�صندوق االقرتا�ض من �أحد البنوك ال�سعودية لتغطيه طلبات اال�سرتداد

لوحدات ال�صندوق ،وبحد �أق�صى  %10من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق على �أال تزيد مدة

االقرتا�ض على �سبعة �أيام ،ويف حال جتاوز مدة االقرتا�ض ال�سبعة �أيام �سيتم �إ�شعار الهيئة

بذلك.

ر) احلد الأعلى للتعامل مع �أي طرف نظري:

احلد الأعلى للتعامل مع الطرف النظري هو  ٪25من �صايف �أ�صول ال�صندوق ،كما يلتزم
ال�صندوق بقواعد التعامل مع الطرف النظري يف حال وجوده ح�سب التعليمات الواردة يف

اللوائح التنفيذية ال�صادرة عن هيئة �سوق املالية.
ز) �سيا�سة مدير ال�صندوق لإدارة خماطر ال�صندوق:

يحر�ص مدير ال�صندوق على �إدارة ال�صندوق وفقا ً لأف�ضل ممار�سات اال�ستثمار التي يحقق

�أهداف ال�صندوق واملتما�شية مع ا�سرتاتيجية ال�صندوق املذكورة يف �رشوط و�أحكام ال�صندوق.
ومذكرة املعلومات وامل�ستندات الأخرى ذات العالقة ي�شمل ذلك ما يف و�سعه للت�أكد من الآتي:
•توافر ال�سيولة الكافية لدى ال�صندوق للوفاء ب�أي طلب ا�سرتداد متوقع من ال�صندوق.

•�أن ا�ستثمارات ال�صندوق تقوم على توزيع املخاطر ب�شكل حذر مع عدم الإخالل
ب�أهداف اال�ستثمار و�سيا�سته و�رشوط �أحكام ال�صندوق.

•متابعة جمل�س �إدارة ال�صندوق للمخاطر الت�شغيلية وخماطر االئتمان وخماطر
خمالفة قيود اال�ستثمار ب�شكل دوري.

8

مذكرة املعلومات

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية املتوافق مع ال�ضوابط ال�رشعية

�س) امل�ؤ�رش االر�شادي

م�ؤ�رش بي �إم كي للأ�سهم ال�سعودية املتوافق مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية ال�صادر من
قبل �رشكة �أديل ريتنغ .ويتم احت�ساب قيم امل�ؤ�رش بطريقة املتو�سط املرجح بالأوزان للقيمة

ال�سوقية للأ�سهم احلرة ل�رشكات املتوافقة مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية.
�ش) التعامل مع �أ�سواق امل�شتقات املالية

لن ي�ستثمر ال�صندوق يف م�شتقات الأوراق املالية.
�ص) �أي �إعفاءات موافق عليها من قبل هيئة �سوق املالية ب�ش�أن �أي قيود �أو حدود على اال�ستثمار

ال يوجد.

املخاطر الرئي�سة لال�ستثمار يف ال�صـنـدوق
�أ  -يعترب ال�صندوق مرتفع املخاطر وقد يتعر�ض �صندوق اال�ستثمار لتقلبات مرتفعة
ب�سبب تكوين ا�ستثماراته.
د م�ؤ�رشا ً على �أداء م�شـابـه يف امل�ستقبل.
ب � -إن الأداء ال�سـابق لل�صندوق ال يُعـ ُّ

ج  -ال يوجد �ضمان ملالكي الوحدات �أن الأداء املطلق لل�صندوق �أو �أداءه مقارنة بامل�ؤ�رش
�سوف يتكرر �أو مياثل الأداء ال�سابق.
د  -على امل�ستثمر �أن يدرك �أن اال�ستثمار يف هذا ال�صندوق لي�س وديعة بنكية مع
بنك حملي يبيع �أو ي�سوق الأوراق املالية �أو تابع ملدير ال�صندوق .وعليه ف�إن مدير
ال�صندوق ال يكون م�س�ؤوال ً عن �أية خ�سائر با�ستثناء اخل�سائر الناجتة عن الإهمال
�أو التق�صري �أو �سوء الت�رصف املتـعـمـد .ويتعني على امل�ستثمر �أن يعلم �أن القيمة
ال�صافية لأ�صـول ال�صنـدوق من املحتمل �أن تنخف�ض ،وعليه فقد ال ي�ستلم
امل�ستثمر املبلغ الذي ا�ستثمره يف ال�صندوق كليا ً �أو جزئياً.
هـ  -يتحمل امل�ستثمر امل�س�ؤولية عن �أي خ�سائر مالية قد ترتتب على اال�ستثمار يف
ال�صندوق يف حدود ا�ستثماره.
و  -ي�ستثمر �صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية املتوافقة مع ال�ضوابط
ال�رشعية يف �أ�سهم ال�رشكات املدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية املتوافقة مع
�ضوابط اللجنة ال�رشعية ،ويـجب عـلى الـم�ستثمر �أن يعـلم ويـدرك ب�أن اال�ستثمار
يف الأ�سهـم ينـطوي على خمـاطر عـالية ،ومن املخـاطر الرئي�سة التي يحـتـمل
�أن يواجها اال�ستـثمـار يف ال�صـنـدوق ،على �سيبل املثال ال احل�رص مـا يلي:

مذكرة املعلومات
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[]1

املخاطر ال�سيا�سية� :إن حاالت عدم اليقني التي تنتج عن التغريات ال�سيا�سية العاملية

والإقليمية واملحلية ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على �سوق الأ�سهم ال�سعودية وبالتايل على
�صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق.

[ ]2املخاطر االقت�صادية� :إن التغري يف الأو�ضاع وال�سيا�سات االقت�صادية العامة والتي
ت�شمل على �سبيل املثال ال احل�رص التغري يف �سيا�سة الإنفاق احلكومي ،اال�ستثمار،
حركة اال�سترياد والت�صدير ،اال�ستهالك� ،سعر الفائدة ،الت�ضخم ،التغري يف �سعر ال�رصف،

[]3

تذبذبات الأ�سهم يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية ،ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على �أداء ال�صندوق.

خمـاطر االعتماد على موظفي مدير ال�صندوق :يعـتمد مـدير ال�صنـدوق على العـن�رص

الب�رشي ب�شكل �أ�سا�سي خالل �إدارته لل�صندوق ،وبالتايل ف�إن ال�صندوق قد يت�أثر �سلبا ً
بخ�سارة املديرين التنفيذيني واملوظفني املرتبطني ب�أعمال ال�صندوق و�صعـوبة تـوفري

بـدائل على امل�ستوى نف�سه من اخلـربة على الـمدى الق�صري  ،وي�ؤثر ذلك ب�شكل �سلبي

على �أداء ال�صندوق.

[ ]4خماطر ال�سيولة :يتعر�ض ال�صندوق ملخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات اال�سرتداد

نتيجة نق�ص ال�سيولة الناجم عن انخفا�ض �أحجام التعامل يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية
مما ي�ؤثر �سلبا ً على مالكي الوحدات.

[ ]5خماطر التغري يف الت�رشيعات� :صناديق اال�ستثمار والأ�صول التي يتم اال�ستثمار بها
معر�ضة ملخاطر التغري يف الت�رشيعات ،حيث �إن مدير ال�صندوق �سيعمل وفقا ً للت�رشيعات

والإجراءات ال�صادرة من قبل ال�سلطات الر�سمية املخت�صة بالتنظيم والإ�رشاف والرقابة

عليها ،وقد يت�أثر �أداء ال�صندوق �سلبا وفقا لطبيعة التعديالت املفرو�ضة على �إدارة
[]6

ال�صندوق.

املخاطر املتعلقة بامل�صدر :وهي خماطر التغيري يف الأو�ضاع املالية للم�صدر نتيجة

تعر�ض
لتغريات يف الإدارة �أو الطلب �أو املنتجات واخلدمات ،كما ت�شمل هذه املخاطر
ّ

امل�صدر لإجراءات قانونية ب�سبب خمالفات يقوم بها مما قد ي�ؤدي �إىل انخفا�ض قيمة
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�أ�سهمه مما قد ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على �أداء ال�صندوق.

[]7

خماطر الرتكيز :وهي املخاطر الناجتة عن تركز ا�ستثمارات ال�صندوق يف عدد من قطاعات

[]8

خماطر االئتمان والأطراف الأخرى :تن�ش�أ هذه املخاطر من الأن�شطة اال�ستثمارية التي

�سوق الأ�سهم ال�سعودية والذي قد يجعل �أداء ال�صندوق عر�ضة للتقلبات نتيجة التغري
يف الأو�ضاع اخلا�صة بتلك القطاعات الأمر الذي ي�ؤثر �سلبا ً على �أداء ال�صندوق.

مذكرة املعلومات
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تنطوي على التعامل مبا�رشة مع امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى من خالل الإيداعات النقدية
�أو عمليات املرابحة ،حيث �إن املخاطر على كل طرف من العقد يكون يف �أن الطرف الآخر

قد ال يتقيد بالتزاماته التعاقدية ما قد يت�سبب يف خ�سارة ال�صندوق للمبلغ امل�ستثمر
يف هذه الأن�شطة.

[ ]9خماطر ت�ضارب امل�صالح :تن�ش�أ هذه املخاطر يف الأو�ضاع التي تت�أثر فيها مو�ضوعية

وا�ستقاللية قرار مدير ال�صندوق مب�صلحة �شخ�صية مادية �أو معنوية تهمه على
ح�ساب ال�صندوق ،مما ي�ؤثر �سلبا ً على �أدائه.

[ ]10خماطر الكوارث الطبيعية� :إن الرباكني ،الزالزل ،الأعا�صري والفي�ضانات وغريها من
الظواهر الطبيعية التي قد ت�سبب دمارا ً كبريا ً للممتلكات ال ميكن ال�سيطرة عليها،
وقد ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على �أداء كافة القطاعات االقت�صادية واال�ستثمارية وبالتايل
ت�ؤثر على �أداء ال�صندوق.

[ ]11خماطر تقلبات �سعر الوحدة :ال يوجد �ضمان ب�أن ال�صندوق �سيتمكن من حتقيق
العوائد ملالكي الوحدات �أو �أن تكون متنا�سبة مع خماطر اال�ستثمار يف ال�صندوق

وطبيعة التعامالت املن�صو�ص عليها يف هذه ال�رشوط والأحكام ،وبالتايل من املحتمل
�أن تنخف�ض قيمة الوحدات او �أن يخ�رس مالكو الوحدات بع�ض �أو كامل املبلغ الذي مت

اال�ستثمار به.

[ ]12خماطر التقلبات املحتملة يف �سوق الأ�سهم� :إن تذبذب �سوق الأ�سهم ال�سعودية
ميكن �أن ي�ؤدي �إىل تقلب كبري يف �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق مما ي�ؤثر �سلبا ً على �أداء
ال�صندوق.

[ ]13خماطر �إف�صاح ن�رشات �إ�صدار الطروحات الأولية :تتعلق خماطر الإف�صاح ب�إمكانية
وجود بيانات غري �صحيحة يف ن�رشات �إ�صدار الطروحات الأولية �أو �إغفال بيانات جوهرية

فيها وبالنظر العتماد مدير ال�صندوق ب�شكل جوهري يف اتخاذ قرار اال�ستثمار على

املعلومات التي ترد يف ن�رشات الإ�صدار التي ت�صدرها ال�رشكات ف�إن خماطر اتخاذ قرار
ا�ستثماري غري منا�سب تبقى قائمة مما قد ينعك�س �سلبا ً على �أداء ال�صندوق.

[ ]14خماطر التوقعات املالية امل�ستقبلية :يعتمد مدير ال�صندوق يف حتديد �سعر ال�سهم
خالل الطرح الأويل لل�رشكات بنا ًء على توقعات النتائج املالية لل�رشكات املطروحة �إال �أن

تلك التوقعات هي ُعر�ضة للتغري مما ي�ؤدي �إىل انحراف يف �سعر الأ�سهم ينعك�س �سلبا ً
على �أداء ال�صندوق.
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[ ]15خماطر فر�ص امل�شاركة يف الطروحات الأولية :من املمكن �أن تواجه �صعوبات
تتعلق بامل�شاركة يف الطروحات الأولية لأ�سهم ال�رشكات ،حيث ال يوجد �ضمان
بتلقي ال�صندوق دعوة امل�شاركة ،مما ي�ؤثر �سلبا ً على �إيرادات ال�صندوق ب�سبب عدم

امل�شاركة.

[ ]16خماطر ا�سرتاتيجية اال�ستثمار :ال يقدم مدير ال�صندوق �أي تعهدات ب�أن

ا�سرتاتيجيات ا�ستثمار ال�صندوق �ستحقق �أغرا�ض اال�ستثمار اخلا�ص به ،وي�ؤثر ذلك

ب�شكل �سلبي على �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق.

[ ]17خماطر الت�صنيف االئتماين :املخاطر املتعلقة بتقييم مدى جودة االئتمان للأدوات
املالية ذات الدخل الثابت يف ت�صنيف تلك الأدوات كمخاطر وتقلبات ال�سوق ،والذي

ي�ؤثر �سلبا ً على قيمة �أ�صول ال�صندوق.

[ ]18خماطر تعليق التداول بال�سوق :قد ي�ؤدي تعليق التداول يف ال�سوق ككل �أو جمموعة من

الأوراق املالية �إىل خماطر عدم توفر النقد �أو �ضياع عدد من الفر�ص اال�ستثمارية الناجت عن
عدم املقدرة على البيع �أو ال�رشاء ،مما ي�ؤثر �سلبا ً على �أداء ال�صندوق.

[ ]19خماطر الت�أخر يف �إدراج ال�رشكات املكتتب فيها :قد يحدث ت�أخر يف �إدراج ال�رشكات املكتتب

بها يف ال�سوق ،وبالتايل عدم القدرة على بيعها ،مما ي�ؤدي �إىل �صعوبة يف تلبية طلبات
اال�سرتداد �أو ا�ستغالل الفر�ص اال�ستثمارية الأخرى مما ي�ؤثر �سلبا ً على �أداء ال�صندوق.

[ ]20خماطر اال�ستثمار يف ال�صناديق الأخرى :هي جميع املخاطر التي قد تتعر�ض لها �صناديق

اال�ستثمار الأخرى الواردة يف هذا البند التي قد تتعر�ض لها �صناديق اال�ستثمار الأخرى
التي يكون ال�صندوق م�ستثمرا فيها مما ي�ؤدي �إىل انخفا�ض قيمة وحدات ال�صندوق.

[ ]21خماطر اال�ستثمار يف حقوق الأولوية :قد يت�سبب اال�ستثمار يف �أ�سهم حقوق

الأولوية �إىل حدوث خ�سائر نتيجة عدم ا�ستخدام مدير املحفظة اال�ستثمارية

لل�صندوق حقة يف �رشاء �أو تداول �أ�سهم حقوق الأولوية امل�ستحقة مما ي�ؤدي �إىل

انخفا�ض قيمة وحدات ال�صندوق �إ�ضافة لذلك �إن اال�ستثمار يف حقوق الأولوية

قد تت�سبب يف حدوث خ�سائر جوهرية لل�صندوق ،حيث �إن ن�سبة التذبذب امل�سموح
بها لأ�سعار تداول حقوق الأولوية يفوق الن�سبة التي تخ�ضع لها �أ�سعار الأ�سهم

املدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية (املمثلة بن�سبة � % 10صعودا ً ونزوالً).

[ ]22خماطر خف�ض الت�صنيف االئتماين� :أن �أي خف�ض يف الت�صنيف االئتماين من قبل وكاالت

الت�صنيف االئتماين لأي من املنتجات اال�ستثمارية اىل ي�ستثمر فيها ال�صندوق ي�ؤثر �سلبا ً
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على قيمة تلك اال�ستثمارات وبالتايل ي�ؤثر �سلبا ً على �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق.

[ ]23خماطر االلتزام ب�ضوابط اللجنة ال�رشعية :يقت�رص املجال اال�ستثماري لل�صندوق
على الأ�سهم املتوافقة مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية ،والتي يجري حتديثها ب�شكل
ربع �سنوي بنا ًء على �إف�صاح ال�رشكات املدرجة ،ويف حال �أ�صبحت �أ�سهم بع�ض
ال�رشكات غري متوافقة مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية �سي�ضطر مدير ال�صندوق
�إىل التخل�ص من تلك الأ�سهم ببيعها بغ�ض النظر عن قيمتها العادلة �أو تكلفة

�رشائها مما ي�ؤثر �سلبا ً على �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق.

[ ]24خماطر التمويل :يتعر�ض ال�صندوق ملخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات
اال�سرتداد نتيجة نق�ص ال�سيولة الناجم عن انخفا�ض �أحجام التعامل يف �سوق

الأ�سهم ال�سعودية و�صعوبة احل�صول على متويل للوفاء بطلبات اال�سرتداد مما ي�ؤثر
�سلبا على مالكي الوحدات.

[ ]25املخاطر العامة لال�ستثمار العقاري :يكون العائد على اال�ستثمارات العقارية عر�ضة
لعديد من العوامل املرتابطة فيما بينها ،مبا فيها التغيريات ال�سلبية يف الظروف
االقت�صادية املحلية �أو الإقليمية �أو الدولية ،والظروف ال�سلبية يف ال�سوق املحلية،

والظروف املالية مل�ست�أجري وم�شرتي وبائعي العقارات ،والتغيريات يف م�رصوفات

الت�شغيل ،والقوانني واللوائح البيئية .وقوانني تق�سيم املناطق وغريها من القوانني
احلكومية وال�سيا�سات املالية ،و�أ�سعار الطاقة ،والتغريات يف مدى الإقبال الن�سبي
على خمتلف �أنواع ومواقع العقارات ،واملخاطر الناجتة عن االعتماد على التدفقات
النقدية وم�شكالت وخماطر الت�شغيل النا�شئة عن عدم توفر بع�ض مواد البناء،

بالإ�ضافة �إىل الظروف القاهرة ،واخل�سائر غري القابلة للت�أمني وغريها من العوامل
اخلارجة عن �سيطرة مدير ال�صندوق ،قد ي�ساهم �أي من هذه العوامل يف الت�سبب
مبخاطر جوهرية ت�ؤثر �سلبا ً على قيمة �أ�صول ال�صندوق وقدرة ال�صندوق على توليد

�أي عوائد على ا�ستثماراته.

د العقارات من فئة الأ�صول غري
[ ]26التقلبات يف قيمة العقارات ونق�ص ال�سيولة :تُع ُّ
ال�سائلة ،وتتقلب درجة �سيولتها تبعا ً للطلب والرغبة يف هذا النوع من اال�ستثمارات

و�إن كان ال�صندوق بحاجة لت�سييل ا�ستثماراته العقارية يف وقت غري منا�سب ،فقد
تكون عائدات ال�صندوق �أقل من القيمة الدفرتية الإجمالية ملمتلكاته العقارية،

وبالتايل ،ف�إن �أي ت�أخري �أو �صعوبة قد يواجها ال�صندوق يف الت�رصف يف �أ�صوله قد

ت�ؤثر �سلبا ً وب�شكل كبري على العائد الذي يح�صل عليه مالكو الوحدات.
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معلومات عامة

• الفئة امل�ستهدفة لال�ستثمار يف ال�صندوق

ي�ستهدف ال�صندوق امل�ستثمرين الراغبني يف حتقيق النمو يف ر�أ�س املال على املدى الطويل.

• �سيا�سة توزيع الأرباح
يهدف ال�صندوق �إىل تنمية ر�أ�س املال ،ولن يقوم ال�صندوق بتوزيع �أي �أرباح على امل�ستثمرين

حيث �سيتم �إعادة ا�ستثمار الأرباح املحققة يف ال�صندوق.

• �سجل الأداء ال�سابق ل�صندوق اال�ستثمار
�سيتم ن�رش تقارير ال�صندوق (فورا توفرها) لتكون متاحة الطالع اجلميع من خالل املوقع
الإلكرتوين ملدير ال�صندوق .www.bmk.com.sa

• حقوق مالكي الوحدات
يحق ملالكي الوحدات يف ال�صندوق :تعيني وكيل متثيل يف اجتماع مالكي الوحدات والت�صويت
يف اجتماع مالكي الوحدات( .ح�سب املادة رقم  13من �رشوط و�أحكام ال�صندوق) ،كما ويحق
لهم عزل مدير ال�صندوق واملوافقة على التغيريات الأ�سا�سية املقرتحة من قبل مدير ال�صندوق
وا�سرتداد وحداتهم قبل �رسيان �أي تغيري �أ�سا�سي دون فر�ض �أي ر�سوم .و�أي�ضا ً احل�صول على

التقارير املقدمة ملالكي الوحدات (ح�سب املادة  11من �رشوط و�أحكام ال�صندوق) واحل�صول
على �إ�شعار بالعمليات والتغيريات (ح�سب املادة  17من هذه ال�رشوط والأحكام).

• م�س�ؤوليات مالكي الوحدات

مالك الوحدات ال يكون م�س�ؤوال ً عن �أي ديون �أو التزامات ال�صندوق� ،إال يف حال خ�سارة مالك
الوحدات ا�ستثماراته يف ال�صندوق �أو جزء منه.

• احلاالت التي ت�ستوجب �إنهاء �صندوق اال�ستثمار والإجراءات اخلا�صة بالأنهاء
�إذا رغب مدير ال�صندوق يف �إنهاء ال�صندوق ،فيجب عليه �إ�شعار الهيئة ومالكي الوحدات
كتابيا ً برغبته يف ذلك قبل مدة ال تقل عن  21يوما ً من التاريخ املزمع �إنهاء ال�صندوق فيه،
دون الإخالل ب�رشوط و�أحكام ال�صندوق ومذكرة املعلومات.
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يحـتفظ مـدير ال�صنـدوق بحـق �إنهـاء ال�صـنـدوق دون �أن يتـرتب على ذلك �أي جــزاء على
امل�شرتكني� ،إذا تبني له �أن حجم �أ�صول ال�صندوق ال يربر ا�ستمرار ت�شغيله ب�شكل مجُ ٍد� ،أو
ب�سبب حدوث بع�ض التغيريات يف اللوائح التنظيمية ال�صادرة من هيئة ال�سوق املالية والتي

حتكم عمل ال�صندوق.

يف حال انخفا�ض �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق عن احلد الأدنى لت�شغيل ال�صندوق البالغ
( )10ماليني ريال �سعودي ومل يتمكن مدير ال�صندوق من ا�ستيفاء احلد الأدنى ل�صايف قيمة

�أ�صول ال�صندوق خالل املدة املحددة من هيئة ال�سوق املالية يجب على مدير ال�صندوق �إنهاء

ال�صندوق و�إ�شعار مالكي الوحدات بذلك.

�سيعمل مدير ال�صندوق على �إجراءات ت�صفية ال�صندوق فور انتهائه ،وذلك دون الإخالل

ب�رشوط و�أحكام ال�صندوق ومذكرة املعلومات.

�سيعلن مدير ال�صندوق يف موقعه الإلكرتوين واملوقع الإلكرتوين لل�سوق عن انتهاء مدة

ال�صندوق العام ومدة ت�صفيته.

• يقر مدير ال�صندوق بوجود �آلية داخلية لتقومي املخاطر املتعلقة ب�أ�صول ال�صندوق.

مقابل اخلدمات والعموالت والأتعاب
يتـحـمل ال�صـنـدوق مقابل اخلدمات والعموالت والأتعاب املـذكورة �أدناه �أ�ضافه �إىل �رضيبة
القيمة امل�ضافة ويتحملها تبعا ً لذلك امل�شرتكون “ مالكي الوحدات” وهي كالتايل:

[ ]1ر�سـوم �إدارة ال�صندوق� % 1.90 :سنويا ً من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق حتت�سب
يف كل يوم تقـوميي ،ويتم دفع الر�سوم امل�ستحقة ملدير ال�صندوق �شهرياً.

[]2

ر�سـوم احلـفـظ� %0.10 :سنويا ً من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق حتت�سب يف كل

يوم تقـوميي ويتم دفع الر�سوم امل�ستحقة لأمني احلفظ �شهريا ً على �أال تقل عن

مبلغ  1,000ريال �شهرياً.

[ ]3مكاف�أة �أع�ضاء مـجل�س الإدارة� :سيتم دفع مبلغ  3,000ريال �سعودي لكل ع�ضو

م�ستقل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن كل اجتماع ،وبحد �أق�صى مبلغ 12,000

ريال �سعودي �سنويا ً لأع�ضاء املجل�س امل�ستقلني فقط.

[ ]4مكاف�أة �أع�ضاء اللجنة ال�رشعية  :ت�ستحق اللجنة ال�رشعية لل�صندوق مبلغ  7,000دوالر
امريكي ( ما يعادل  26,250ريال) �سنوياً ،حتت�سب يوميا وتدفع يف بداية ال�سنة املالية.
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[ ]5ر�سوم امل�ؤ�رش الإر�شادي :ي�ستحق مقدم خدمات امل�ؤ�رش الإر�شادي لل�صندوق مبلغ 8,000
دوالر �أمريكي (ما يعادل  30,000ريال) �سنويا ً �أو  % 0.05من �صايف �أ�صول ال�صندوق
�أيهما �أعلى ،حتت�سب يوميا ً وتدفع يف بداية ال�سنة املالية.

[ ]6ر�سوم اال�شرتاك :ي�ستحق مدير ال�صندوق ر�سم ا�شرتاك من قيمة كل ا�شرتاك بحد
�أق�صى  %2من مبلغ اال�شرتاك.
ر�سوم اال�سرتداد :ال يوجد.

[]7

[�	]8أتعاب مراجع احل�سابات 20,000 :ريال �سعودي عن كل �سنة مالية لل�صندوق ي�ضاف
عليها مبلغ �رضيبة القيمة امل�ضافة.

[ ]9ر�سوم اال�سرتداد املبكر %1 :من قيمة الوحدات امل�سرتدة يف حالة طلب اال�سرتداد خالل
ثالثني يوما ً تقومييا ً من تاريخ اال�شرتاك.
[]10

الر�سوم الرقابية :ر�سوم �سنوية تبلغ  7,500ريال �سعودي حتت�سب يوميا ً وتدفع يف

[]11

ر�سوم ن�رش املعلومات يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) :ر�سوم �سنوية تبلغ 5,000
ريال �سعودي حتت�سب يوميا ً وتدفع يف بداية ال�سنة املالية.

[]12

ر�سوم �أخرى :لن تتجاوز هذه امل�صاريف  %0.5من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق ،و�سيتم

[]12.1

بداية ال�سنة املالية.

خ�صم امل�صاريف الفعلية فقط .وت�شمل ما يلي:

م�صاريف ن�رش التقارير عن �أداء ال�صندوق و�أي م�رصوفات �أخرى متعلقة بخدمات

الإدارة والت�شغيل.

[ ]12.2م�صاريف اجتماع مالكي الوحدات.
[]13

م�صاريف التعامل :يتحمل ال�صندوق عموالت التداول الناجتة عن عمليات �رشاء وبيع

الأ�سهم ح�سب العموالت ال�سائدة يف �سوق الأ�سهم و�سيتم الإف�صاح عن �إجمايل

قيمتها يف التقارير ال�سنوية والن�صف �سنوية.
[]14

16

ر�سوم نقل ملكية الوحدات :ي�ستحق مدير ال�صندوق  % 2من قيمة الوحدات املراد

نقل ملكيتها تدفع مرة واحدة عند قبول الطلب كر�سوم عن نقل ملكية الوحدات.
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اخلدمات والعموالت
والأتعاب

التو�ضيح

ر�سوم �إدارة ال�صندوق

� % 1.90سنويا ً من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق حتت�سب يف كل
يوم تقـوميي ،ويتم دفع الر�سوم امل�ستحقة ملدير ال�صندوق �شهرياً.

ر�سوم احلفظ

� % 0.10سنويا ً من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق حتت�سب يف كل
يوم تقـوميي ويتم دفع الر�سوم امل�ستحقة لأمني احلفظ �شهريا ً على
�أال تقل عن مبلغ  1,000ريال �شهرياً.

مكاف�أة �أع�ضاء مـجل�س الإدارة

�سيتم دفع مبلغ  3,000ريال �سعودي لكل ع�ضو م�ستقل من
�أع�ضاء جمل�س الإدارة عن كل اجتماع ،وبحد اق�صى مبلغ 12,000
ريال �سعودي �سنويا ً لأع�ضاء املجل�س امل�ستقلني فقط.

مكاف�أة �أع�ضاء اللجنة
ال�رشعية

ت�ستحق اللجنة ال�رشعية لل�صندوق مبلغ  7,000دوالر �أمريكي (ما
يعادل  26,250ريال) �سنوياً ،حتت�سب يوميا عن طريق ق�سمة املبلغ
على  365وتدفع يف بداية ال�سنة املالية.

ر�سوم امل�ؤ�رش الإر�شادي

ي�ستحق مقدم خدمات امل�ؤ�رش الإر�شادي لل�صندوق مبلغ  8,000دوالر امريكي
(ما يعادل  30,000ريال) �سنويا ً �أو  % 0.05من �صايف �أ�صول ال�صندوق �أيهما
�أعلى ،حتت�سب يوميا ً عن طريق ق�سمة املبلغ على  365يوما ً �أما يف حال جتاوز
�صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق  60مليون ريال �ستغري طريقة احل�ساب �إىل
( * )365/ % 0.05قيمة �أ�صول ال�صندوق ] وتدفع يف بداية ال�سنة املالية.

الر�سوم الرقابية

ر�سوم �سنوية تبلغ  7,500ريال �سعودي حتت�سب يوميا عن طريق
ق�سمة املبلغ على  365يوم وتدفع يف بداية ال�سنة املالية.

ر�سوم ن�رش املعلومات يف ال�سوق
املالية ال�سعودية (“تداول”)

ر�سوم �سنوية تبلغ  5,000ريال �سعودي حتت�سب يوميا ً عن طريق
ق�سمة املبلغ على  365يوم وتدفع يف بداية ال�سنة املالية.

�أتعاب مراجع احل�سابات

 20,000ريال �سعودي عن كل �سنة مالية لل�صندوق حتت�سب يوميا ً
عن طريق ق�سمة املبلغ على  365يوما ً وتدفع على دفعتني بعد
االنتهاء من �إعداد القوائم املالية الن�صف �سنوية وال�سنوية.

م�صاريف التعامل

�سيتم الإف�صاح عن تلك امل�صاريف يف ملخ�ص الإف�صاح
املايل يف نهاية ال�سنة.

ر�سوم �أخرى

�سيتم الإف�صاح عن تلك امل�صاريف يف ملخ�ص الإف�صاح
املايل يف نهاية ال�سنة.

مذكرة املعلومات
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تفا�صيل مقابل ال�صفقات التي يجوز فر�ضها فيما يتعلق بر�سوم اال�شرتاك واال�سرتداد ونقل

امللكية التي يدفعها مالكو الوحدات

الر�سوم

التو�ضيح

اال�شرتاك

 %2من مبلغ اال�ستثمار ،حت�سب مرة واحدة عند كل عملية ا�شرتاك �أو
ا�شرتاك �إ�ضايف وال تُع ُّد من �ضمن قيمة اال�ستثمار يف ال�صندوق.
ال توجد ر�سوم.

اال�سرتداد
اال�سرتداد املبكر

 % 1من قيمة الوحدات امل�سرتدة يف حالة طلب اال�سرتداد خالل ثالثني يوما ً
تقومييا ً من تاريخ اال�شرتاك.

نقل امللكية

ي�ستحق مدير ال�صندوق  % 2من قيمة الوحدات املراد نقل ملكيتها
تدفع مرة واحدة عند قبول الطلب كر�سوم عن نقل ملكية الوحدات.

بيان �أي عموالت خا�صة يربمها مدير ال�صندوق

ال توجد �أي عموالت خا�صة.
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مثال تو�ضيحي لعملية اال�ستثمار يف ال�صندوق

ر�سوم وم�صاريف
ال�صندوق بالريال
ال�سعودي

ر�سوم وم�صاريف
امل�ستثمر بالريال
ال�سعودي

قيمة الوحدة عند
الطرح الأويل

10

10

قيمة ال�صندوق
عند البدء

100,000,000

100,000

عدد وحدات ال�صندوق

10,000,000

10,000

البند

مالحظات

مت افرتا�ض عدم وجود �أي

عمليات ا�شرتاك �إ�ضافية
�أو �أي عمليات ا�سرتداد.

ر�سوم اال�شرتاك ()%2
يتم احت�سابها من
قيمة اال�شرتاك – ال
حتت�سب �ضمن املبلغ
امل�ستثمر

2,000,000

2,000

يتم احت�ساب  %2من
املبلغ امل�ستثمر كر�سوم
ا�شرتاك يتم �سدادها ملدير
ال�صندوق.

م�صاريف التعامل

200,000

200

مت تقدير مبلغ افرتا�ضي
للتو�ضيح على �أن يتم
ذكر امل�صاريف الفعلية
يف التقارير ال�سنوية
والن�صف �سنوية

م�صاريف ن�رش التقارير
املالية وتكاليف
اخلدمات الإدارية

50,000

50

والت�شغيلية االخرى **

لن تزيد تلك امل�صاريف
جمتمعة عن %0.50
من �صايف قيمة �أ�صول
ال�صندوق .يف هذا املثال
مت االفرتا�ض ب�أنها
ت�ساوي .%0.50

الر�سوم الرقابية

7,500

ر�سوم ن�رش املعلومات
يف ال�سوق املالية
ال�سعودية («تداول»):

5,000

7.5
5
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�أتعاب مراجع احل�سابات

20,000

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
(مبلغ  3,000ريال عن كل
اجتماع لكل ع�ضو م�ستقل)

12,000

12

ر�سوم امل�ؤ�رش الإر�شادي

30,000

30

�أتعاب اللجنة ال�رشعية

26,250

26.25

ر�سوم �إدارة ال�صندوق
(� )%1.90سنويا ً يتم
احت�سابها ب�شكل يومي

1,900,000

1900

ر�سوم احلفظ ()%0.10
�سنويا ً يتم احت�سابها
ب�شكل يومي

100,000

100

�إجمايل امل�صاريف
ال�سنوية

2,350,750

2,351

�صايف قيمة �أ�صول
ال�صندوق

109,649,250٫00

�صايف قيمة الوحدة

10.964925

�صايف العائد على املبلغ
امل�ستثمر

%9.65

**

20

20

بعد انتهاء مدة اال�ستثمار
(مت افرتا�ض ب�أن مدة اال�ستثمار
� 12شهراً) وان املحفظة
اال�ستثمارية لل�صندوق
حققت عائدا بلغ .% 12

امل�رصوفات الفعلية فقط ،ولن تزيد تلك امل�رصوفات عن � %0.5سنويا ً من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق.

مذكرة املعلومات
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التقومي والت�سعري
كيفية تقومي كل �أ�صل ميلكه ال�صندوق

لقد مت حتديد القيمة اال�سمية للوحدة مببلغ رياالت �سعودية عند الطرح الأويل ،على �أن
يتم تـقـومي �صايف قيمة �أ�صـول ال�صندوق يف كل يوم تقومي (يومي الإثنني والأربعاء)

عند �إقفال �سوق الأ�سهم ال�سعودية على �أ�سا�س احت�ساب قيمة �إجمايل �أ�صول

ال�صندوق وهي القيمة ال�سوقية ب�سعر الإقفال للأوراق املالية امل�ستثمر بها يف �سوق
الأ�سهم ال�سعودية والقابلة للتداول ،وت�ضاف �إىل القيمة الأ�سمية للودائع الفوائد
والأرباح املرتاكمة ،بالإ�ضافة اىل القيمة العادلة لأي ا�ستثمار �آخر والتي يحددها مدير
ال�صندوق بناء على الطرق والقواعد التي يوافق عليها �أمني احلفظ وبعد التحقق

من قبل املحا�سب القانوين لل�صندوق  ،ناق�صا ً �إجمايل قيمة امل�ستحقات وامل�صاريف
املرتاكمة على ال�صندوق ويتم ح�ساب قيمة الوحدة بقـ�سمة �صايف قيمة �أ�صول

ال�صندوق على �إجمايل عـدد الوحدات القائمة يف ذلك اليوم ،و�سيتم تقومي الأ�سهم

التي متت امل�شاركة يف طروحاتها الأولية وحقوق االولية يف الفرتة ما بني االكتتاب وتداول
الورقة املالية بناء على �سعر االكتتاب �أو �سعر احلق املكتتب به  ،ويف حالة اال�ستثمار يف

�صناديق اال�ستثمار ذات الطرح العام واملرخ�صة من هيئة ال�سوق املالية ،ف�سيتم تقوميها
من خالل �آخر قيمة معلنه للوحدة ويف حال اختالف �أيام التقومي بالن�سبة لل�صندوق
امل�ستثمر به� ،سيتم اعتماد �آخر �سعر معلن عنه .كما ويلتزم مدير ال�صندوق ب�أحكام

امللحق ال�ساد�س من الئحة �صناديق اال�ستثمار اخلا�صة بطرق تقومي ال�صناديق العامة.
�أ -عدد نقاط التقييم ،وتكرارها

يتم تـقـومي �صايف قيمة �أ�صـول ال�صندوق بعد �إغالق ال�سوق املالية ال�سعودية يف يوم
التقومي (يومي الإثنني والأربعاء).

ج -الإجراءات التي �ستتخذ يف حالة اخلط�أ يف التقومي �أو اخلط�أ يف الت�سعري

يف حال تقومي �أ�صل من �أ�صول ال�صندوق العام ب�شكل خاطئ �أو ح�ساب �سعر وحدة ب�شكل

خاطئ ،ف�سيتم توثيق ذلك اخلط�أ واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية الالزمة مبا يف ذلك تعوي�ض
جميع مالكي الوحدات املت�رضرين احلاليني وال�سابقني دون ت�أخري .و�سيقوم مدير ال�صندوق ب�إبالغ

الهيئة فور وقوع �أي خط�أ يف التقومي مبا ي�ؤثر على ما ن�سبته  ٪ 0.5من �سعر الوحدة ،و�سيتم

الإف�صاح عن ذلك يف املوقع الإلكرتوين ملدير ال�صندوق ويف املوقع الإلكرتوين لل�سوق املالية
(تداول) .كما �سيقدم مدير ال�صندوق ملخ�صا ً بجميع �أخطاء التقومي والت�سعري �ضمن التقارير

املر�سلة للهيئة وفقا ً للمادة  72من الئحة �صناديق اال�ستثمار ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية.
مذكرة املعلومات

21

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية املتوافق مع ال�ضوابط ال�رشعية

د-بيان تفا�صيل طريقة احت�ساب �سعر الوحدة لأغرا�ض تنفيذ طلبات اال�شرتاك واال�سرتداد

يحت�سب �سعر الوحدة بق�سمة �صايف �أ�صول ال�صندوق (بعد خ�صم امل�صاريف والر�سوم
الثابتة ثم املتغرية امل�ستحقة على ال�صندوق) على عدد الوحدات امل�صدرة.
هـ-مكان ووقت ن�رش �سعر الوحدة ،وتكرارها

�سيقوم مدير ال�صندوق بالإعالن عن �سعر الوحدة قبل ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم العمل
التايل ليوم التقومي (يومي الثالثاء واخلمي�س) عرب املوقع الإلكرتوين ملدير ال�صندوق وموقع

ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول).

التعامل
فرتة الطرح الأويل لوحدات ال�صندوق:

فرتة الطرح الأويل لل�صندوق هي الفرتة التي تكون فيها وحدات ال�صندوق مطروحة لال�شرتاك
بال�سعر الأويل (القيمة الأ�سمية) للوحدة وهي ع�رشة رياالت �سعودية من قبل امل�ستثمرين،

تبد�أ من  2019 / 4 /7م م وتنتهي يف  2019 / 5 / 16م.

م�س�ؤوليات مدير ال�صندوق يف �ش�أن طلبات اال�شرتاك واال�سرتداد

يعد مدير ال�صندوق م�س�ؤوال ً عن تقومي �أ�صول ال�صندوق تقوميا َ كامال ً وعادالً .ويح�سب مدير
ال�صندوق �سعر الوحدة لكل من اال�شرتاك واال�سرتداد يف �أي يوم تعامل بنا ًء على �صايف قيمة
�أ�صول كل وحدة من وحدات ال�صندوق العام عند نقطة التقومي يف يوم التعامل ذي العالقة

(يومي الإثنني والأربعاء).

يجب على مدير ال�صندوق معاملة طلبات اال�شرتاك واال�سرتداد بال�سعر الذي يحت�سب عند

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

يجب على مدير ال�صندوق تنفيذ طلبات اال�شرتاك �أو اال�سرتداد بحيث ال تتعار�ض مع �أي �أحكام
تت�ضمنها �رشوط و�أحكام ال�صندوق �أو مذكرة املعلومات �أو الئحة �صناديق اال�ستثمار ال�صادرة

عن هيئة ال�سوق املالية.

يجب على مدير ال�صندوق �أن يدفع ملالك الوحدات عوائد اال�سرتداد قبل موعد �إقفال العمل

يف اليوم اخلام�س التايل لنقطة التقومي التي حدد عندها �سعر اال�سرتداد كحد �أق�صى.
يجب على مدير ال�صندوق تعليق اال�شرتاك �أو ا�سرتداد الوحدات �إذا طلبت الهيئة ذلك.

يحر�ص مدير ال�صندوق على بذل جميع اجلهود الالزمة لالحتفاظ ب�سيولة كافية لتنفيذ

طلبات اال�سرتداد.
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�أيام التعامل:

يتم ا�ستالم طلبات اال�شرتاك يف ال�صندوق �أو اال�سرتداد من ال�صندوق خالل �أي يوم عمل
علما ً ب�أن �أيام التعامل التي يتم فيها تنفيذ هذه الطلبات هي يوما الإثنني والأربعاء من
كل �أ�سبوع .ويجب تقدمي جميع طلبات اال�شرتاك واال�سرتداد قبل ال�ساعة  1ظهرا ً من يوم

التعامل الذي تتم فيه نقطة التقومي (الإثنني والأربعاء) ليتم تنفيذها ح�سب �سعر التقومي
يف ذلك اليوم .وتعامل الطلبات التي ت�سلم بعد الواحدة ظهرا ً على �أنها ا�ستلمت يف يوم
العمل التايل.

�إجراءات اال�شرتاك:

يقوم امل�ستثمرون الذين يرغبون يف اال�شرتاك يف ال�صندوق بتعبئة منوذج طلب اال�شرتاك

و�إرفاق بيانات �إثبات الهوية الالزمة وت�سليمها �إىل مقر �رشكة بيت املال اخلليجي� .إذا مت قبول
طلب اال�شرتاك� ،سيتم �إ�شعار امل�ستثمر بقبول الطلب ،ويعد امل�ستثمر م�شاركا ً يف ال�صندوق

اعتبارا ً من بدء يوم التعامل التايل لنقطة التقومي الذي يتم فيه تنفيذ طلب اال�شرتاك.

ويحتفظ مدير ال�صندوق بحق رف�ض م�شاركة امل�ستثمرين يف ال�صندوق �إذا كان من �ش�أن
تلك امل�شاركة �أن ت�ؤدي �إىل خمالفة الالئحة ويتم �إرجاع قيمة اال�شرتاك والر�سوم �إىل ح�ساب

العميل خالل � 3أيام عمل من تاريخ تقدمي قيمة اال�شرتاك.

�إجراءات اال�سرتداد:

ميكن ملالكي الوحدات �أن يطلبوا ا�سرتداد جزء من �أو جميع وحداتهم من خالل تعبئة منوذج

طلب اال�سرتداد وتوقيعه وتقدميه ملدير ال�صندوق ،ميكن ملالكي الوحدات احل�صول على مناذج
طلب اال�سرتداد من مدير ال�صندوق مبا�رشة �أو من خالل املوقع االلكرتوين اخلا�ص مبدير ال�صندوق

(� .)www.bmk.com.saسيتم توفري مبالغ اال�سرتداد ملالكي الوحدات قبل �إقفال العمل يف

اليوم اخلام�س التايل لنقطة التقومي التي مت فيها حتديد �سعر اال�سرتداد.

نقل ملكية الوحدات �إىل م�ستثمرين �آخرين:

يحق ملالك الوحدات طلب نقل ملكية وحداته يف ال�صندوق كليا ً �أو جزئيا ً مل�ستثمر �أخر ،وذلك عن
طريق تعبئة النموذج وتقدمي طلب خطي ملدير ال�صندوق يت�ضمن موافقته على نقل الوحدات
مبينا ً عدد الوحدات املراد نقلها بالإ�ضافة �إىل املعلومات الالزمة اخلا�صة به وباملنقول اليه.

ويجب على امل�ستثمر املنقول اليه وحدات ال�صندوق تعبئة منوذج اال�شرتاك وامل�ستندات ذات

العالقة ،ودفع ر�سوم اال�شرتاك كمبلغ مايل �أو كخ�صم من قيمة الوحدات املنقولة �إليه.
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احلد الأدنى لقيمة الوحدات امل�شرتك بها �أو امل�سرتدة �أو املراد نقل ملكيتها:

احلد الأدنى لقيمة الوحدات امل�شرتك بها �أو امل�سرتدة �أو املراد نقل ملكيتها هو  2,000ريال �سعودي.

احلد الأدنى للر�صيد املتبقي:

�إن احلد الأدنى للر�صيد املتبقي هو  2,000ريال �سعودي و�إذا كان من �ش�أن �أي ا�سرتداد �أن يقلل
ر�صيد امل�ستثمر يف ال�صندوق �إىل ما دون  2,000ريال �سعودي� ،سيقوم مدير ال�صندوق بتبليغ

امل�ستثمر ب�أن يقوم ب�إعادة تقدمي منوذج اال�سرتداد قبل �آخر وقت ال�ستالم طلبات اال�سرتداد
وحتديد مبلغ اال�سرتداد املطلوب وفقا ً ملا يلي:
�أ.يحتفظ امل�ستثمر بر�صيد ال يقل عن  2,000ريال �سعودي.

ب .ا�سرتداد ر�صيد اال�ستثمار بالكامل.

�سجل مالكي الوحدات:

يلتزم مدير ال�صندوق ب�إعداد �سجل حمدث ملالكي الوحدات ،وحفظه يف اململكة العربية
ويقدم مدير ال�صندوق ملخ�صا ً ل�سجل مالكي الوحدات �إىل مالك الوحدات يف حال
ال�سعودية
ّ

طلبها وبدون �أي مقابل مايل ،ويظهر �سجل مالك الوحدات املعلومات اخلا�صة با�ستثمارات

مالك الوحدات املعني فقط.

ت�أجيل عملية اال�سرتداد:
يجـوز ملدير ال�صندوق ت�أجيل تنفيذ تلبية �أي طلب ا�سرتداد من ال�صندوق يف احلــاالت الآتية:
[�أ]

�إذا بلغ �إجمايل ن�سبة جميع طلبات اال�سرتداد ملالكي الوحدات واملطلوب تلبيتها يف نهاية

�أي يوم تعامل (� )%10أو �أكرث من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق .ويف هذه احلالة يجوز ملدير

ال�صندوق �أن يقوم بتنفيذ الطلبات على �أ�سا�س ن�سبة وتنا�سب بحيث ال يتجاوز �إجمايل
[ب]

اال�سرتدادات حد الـ . %10

�إذا مت تعليق التعامل والتداول يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية بحيث يتـع�رس ا�سرتداد �أو

تقـومي وحـدات ال�صندوق.

و�سوف يـتم التعـامل مع طلبات اال�سرتداد املـ�ؤجلة قبل طلبات اال�سرتداد الالحقة يف يوم

التقومي التايل بحيث يكون الأولوية بالتنفيذ للطلبات املقدمة �أوال.

احلاالت التي ي�ؤجل معها التعامل يف الوحدات �أو يعلق والإجراءات املتبعة يف تلك احلاالت:
يجب على مدير ال�صندوق تعليق اال�شرتاك �أو ا�سرتداد الوحدات �إذا طلبت الهيئة ذلك.
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ال يجوز ملدير ال�صندوق تعليق اال�شرتاك �أو ا�سرتداد وحدات ال�صندوق �إال يف احلاالت الأتية:

•
•

�إذا ر�أى مدير ال�صندوق ب�شكل معقول �أن التعليق يحقق م�صالح مالكي الوحدات

�إذا علق التعامل يف ال�سوق الرئي�سة التي يتم فيها التعامل يف الأوراق املالية �أو الأ�صول
الأخرى التي ميلكها ال�صندوق� ،إما ب�شكل عام و�إما بالن�سبة �إىل �أ�صول ال�صندوق التي

يرى مدير ال�صندوق ب�شكل معقول انها جوهرية ل�صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق.

يجب على مدير ال�صندوق اتخاذ الإجراءات التالية يف حالة �أي تعليق يفر�ضه مدير ال�صندوق

•

الت�أكد من عدم ا�ستمرار �أي تعليق �إال للمدة ال�رضورية واملربرة مع مراعاة م�صالح

•

مراجعة التعليق ب�صورة منتظمة والت�شاور مع جمل�س �إدارة ال�صندوق و�أمني احلفظ

•

�إ�شعار الهيئة ومالكي الوحدات فورا ً ب�أي تعليق مع تو�ضيح �أ�سباب التعليق ،و�إ�شعار

مالكي الوحدات.

حول ذلك ب�صورة منتظمة.

الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق والإف�صاح عن ذلك يف املوقع الإلكرتوين
ملدير ال�صندوق واملوقع الإلكرتوين لل�سوق.

للهيئة �صالحية رفع التعليق �إذا ر�أت �أن ذلك يحقق م�صالح مالكي الوحدات.

بيان الإجراءات التي يجري مبقت�ضاها اختيار طلبات اال�سرتداد التي ت�ؤجل

�سيـتم التعـامل مع طلبات اال�سرتداد املـ�ؤجلة قبل طلبات اال�سرتداد الالحقة يف يوم التقومي

التايل بحيث يكون الأولوية بالتنفيذ للطلبات املقدمة �أوال.

احلد الأدنى للمبلغ الذي ينوي مدير ال�صندوق جمعه:

احلـد الأدنى الذي ميكن معه لل�صندوق البدء يف العـمل هو  10,000,000ريال �سعـودي ومن
املمكن ا�ستثمار االموال امل�ستلمة خالل فرتة الطرح الأويل يف الودائع امل�رصفية مع طرف

تنظمه م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �أو هيئة تنظيمية مماثلة خارج اململكة حتى يتم

الو�صول �إىل احلد الأدنى .و�سيتم اختيار تلك البنوك بناء على الت�صنيف االئتماين بحد �أدنى
فئة ( )Aوال�صادر عن وكالة موديز للت�صنيف االئتماين.

مدى ت�أثري عدم الو�صول �إىل ذلك احلد الأدنى يف ال�صندوق

�إذا مل يتم جمع احلد الأدنى لل�صندوق ف�إن مدير ال�صندوق �سيعيد مبالغ اال�شرتاكات �إىل

امل�شرتكني دون �أي ح�سم ويلغي طرح وحدات ال�صندوق ويجوز ملدير ال�صندوق متديد فرتة الطرح

الأويل ملدة �إ�ضافية ال تتجاوز  21يوم عمل حتى يتم حتقيق مبلغ احلد الأدنى لبدء ت�شغيل
ال�صندوق وذلك بعد �أخذ موافقة هيئة ال�سوق املالية .و�سيتم �إخطار مالكي الوحدات الذين

ا�شرتكوا قبل التمديد عن طريق العناوين امل�سجلة لدى مدير ال�صندوق بتاريخ انتهاء فرتة
مذكرة املعلومات

25

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية املتوافق مع ال�ضوابط ال�رشعية

اال�شرتاك .ويف حال مل يتم جمع احلد الأدنى لل�صندوق بعد التمديد ،ف�إن مدير ال�صندوق
�سيعيد مبالغ اال�شرتاكات �إىل امل�شرتكني دون �أي ح�سم ويلغي طرح وحدات ال�صندوق.

الإجراءات الت�صحيحية املطلوبة ل�ضمان تغطية احلد الأدنى ل�صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق

البالغ  10مليون ريال �سعودي �أو ما يعادله كحد �أدنى:

�إذا انخف�ض �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق عن احلد الأدنى  10,000,000ريال �سعودي بعد
ت�شغيله� ،سيقوم مدير ال�صندوق ب�إ�شعار الهيئة فورا ً واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية الالزمة
ملحاولة جمع املبلغ املتبقي ال�ستيفاء احلد الأدنى خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ الإ�شعار ،وذلك

عرب ت�سويق ال�صندوق لقاعدة العمالء املحتملني يف �رشكة بيت املال اخلليجي.

ا�ستثمار مدير ال�صندوق يف ال�صندوق

يحق ملدير ال�صندوق وفقا لتقديره اخلا�ص ،امل�شاركة يف ال�صندوق كم�ستثمر ،ويحتفظ مدير
ال�صندوق بحقه يف زيادة �أو تخفي�ض م�شاركته كليا ً �أو جزئيا ً متى ر�أي ذلك منا�سباً .و�سيقوم

مدير ال�صندوق بالإف�صاح يف نهاية كل �سنة عن �أي ا�ستثمار له يف ال�صندوق يف ملخ�ص
الإف�صاح املايل.

خ�صائ�ص الوحدات

ينق�سم 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�شاعة يف �أ�صول ال�صندوق
بناء على �صايف قيمة �أ�صوله .وميكن ملدير ال�صندوق �إ�صدار عدد الحمدود من الوحدات يف

ال�صندوق.

املحا�سبة وتقدمي التقارير
التقارير املالية الأولية وال�سنوية:

يقوم املحا�سب القانوين ب�إعـداد قوائم مالية ن�صف �سنوية غري مراجعة وقوائم مالية �سنوية
مراجعة لل�صندوق وفقا ً ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
تنتهي ال�سنة املالية لل�صندوق يف  31دي�سمرب من كل عام ،يتم االنتهاء من �إعـداد القوائم
املالية ال�سنوية املراجعة وتوفريها للم�شرتكني خالل �سبعني ( )70يوما ً من نهاية ال�سنة

املالية� ،أما القوائم املالية ن�صف ال�سنوية فيتم االنتهاء من �إعـدادها خالل خم�سة وثالثون
( )35يوما من نهاية الفرتة يف  30يونيو.
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�أماكن توفر التقارير املالية والتقارير التي يع ّدها مدير ال�صندوق

يقوم مدير ال�صندوق بن�رش التقارير املالية �ضمن التقارير الن�صف �سنوية وال�سنوية لل�صندوق
على املوقع االلكرتوين ملدير ال�صندوق وموقع ال�سوق املالية ال�سعودية « تداول».
كما �سيتم موافاة جميع امل�ستثمرين بن�سخة من هذه التقارير يف حال طلبها عرب الربيد االلكرتوين
�أو كن�سخة مطبوعة يف املقر الرئي�سي لل�رشكة وذلك بدون �أي مقابل مادي يف حال طلبها.

تاريخ ال�سنة املالية لأول قائمة مراجعة

يقر مدير ال�صندوق بتوافر �أول قائمة مالية مراجعة يف نهاية ال�سنة املالية لل�صندوق يف
 31من دي�سمرب 2019م.
[�أ] �أع�ضاء جمل�س الإدارة:

اال�سم

جمل�س �إدارة ال�صندوق

ع�ضويات جمال�س �إدارة
ال�صناديق الأخرى

ملخ�ص ال�سرية الذاتية

حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف
االقت�صاد من جامعة الكويت ،عام 1977م،
وي�شغل حاليا من�صب رئي�س جمل�س الإدارة
ل�رشكة بيت املال اخلليجي ،وقد عمل يف
عدة �رشكات ا�ستثمارية تقلد خاللها عدة
منا�صب �إدارية وقيادية و�شارك يف ع�ضوية
عدد من جمال�س الإدارة ل�رشكات يف دول
عبد الرحمن خمتلفة يف جمال البنوك واال�ستثمار والعقار
والت�أمني والفندقة وال�صناعة واال�ست�شارات
علي الداود
والرعاية ال�صحية ،كما �شغل ع�ضوية
رئي�س جمل�س
جمل�س ادارة عدة �صناديق ا�ستثمارية يف
�إدارة ال�صندوق
قطاعات خمتلفة .كما لل�سيد عبد الرحمن
خربة وا�سعة يف �إن�شاء و�إدارة املحافظ
اال�ستثمارية ونظم متابعة الأداء والتقارير
مع الإملام باللوائح املنظمة لت�أ�سي�س
و�إعداد كافة امل�ستندات اخلا�صة بال�رشكات
وال�صناديق ومتطلبات جهات الأ�رشاف يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي.

رئي�س جمل�س �إدارة
�صندوق بي ام كي
للإ�صدارات الأولية
و�صندوق بيت املال
اخلليجي للأ�سهم
ال�سعودية و�صندوق
بيت النخبة للأ�سهم
اخلليجية
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اال�سم

ملخ�ص ال�سرية الذاتية

ع�ضويات جمال�س �إدارة
ال�صناديق الأخرى

حا�صل على �شهادة البكالوريو�س من جامعة
امللك عبد العزيز بجدة (�إدارة اعمال-ت�سويق)
وي�شغل حاليا ً الأ�ستاذ حممد رئي�س ق�سم
حممد عبد الله
ت�سويق املنا�سبات – (قطاع العالقات العامة
البازعي
والت�سويق) ،كما �شغل (رئي�س ق�سم الت�سويق
ع�ضو م�ستقل
والعالقات العامة) للم�شاريع العقارية يف
�رشكة الدمام للتعمري من  2005اىل .2008وقد
ح�صل على العديد من الدورات.

ع�ضو جمل�س �إدارة
�صندوق بي ام كي
للإ�صدارات الأولية
و�صندوق بيت املال
اخلليجي للأ�سهم
ال�سعودية

ي�شغل حممد الدو�رسي من�صب الرئي�س التنفيذي
مل�صنع الدو�رسي للمكرونة وهي واحدة من جمموعة
مر�شد الدو�رسي و�أبناءه للتجارة ،حا�صل على �شهادة
حممد مر�شد
البكالوريو�س من جامعة كولورادو يف الواليات
الدو�رسي
املتحدة الأمريكية عام 2003م.لدية العديد من
ع�ضو م�ستقل
الدورات يف جمال التحليل املايل والإدارة املخاطر
واال�ستثمار.

ع�ضو جمل�س �إدارة
�صندوق بي ام كي
للإ�صدارات الأولية
و�صندوق بيت املال
اخلليجي للأ�سهم
ال�سعودية

تكون مدة ع�ضوية جمل�س �إدارة ال�صندوق �سنتان وتتجدد تلقائيا ما مل يبدي �أحد الطرفني

عدم الرغبة بذلك مبدة ال تقل عن  30يوم من تاريخ انتهاء العقد ،وتبد�أ مدة ع�ضوية �أول

جمل�س �إدارة من تاريخ موافقة الهيئة على �إن�شاء ال�صنـدوق.
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[ب] مكاف�آت وبدالت �أع�ضاء جمل�س الإدارة:
�سيتم دفع مبلغ  3,000ريال �سعودي لكل ع�ضو م�ستقل من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�صندوق
كمكاف�أة عن كل اجتماع ،وبحد اق�صى مبلغ  12,000ريال �سعودي �سنويا ً لأع�ضاء املجل�س
امل�ستقلني فقط ،و�ستكون من �ضمن م�صاريف ال�صندوق.

[ج] م�س�ؤوليات �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومدة ع�ضوية الأع�ضاء:
( )1الـموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير اجلوهرية التي يكون ال�صندوق طرفا
فيها ،وال ي�شمل ذلك العقود املربمة وفقا ً للقرارات اال�ستثمارية يف �ش�أن �أي ا�ستثمارات
قام بها ال�صندوق �أو �سيقوم بها يف امل�ستقبل.

( )2اعتماد �سيا�سة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق الت�صويت املتعلقة ب�أ�صول ال�صندوق.

( )3الإ�شــراف ،ومتى كان ذلك منا�سباً ،املوافقة �أو امل�صادقة على �أي ت�ضارب م�صالح
يف�صح عنه مدير ال�صندوق وفقا لالئحة �صناديق اال�ستثمار.

( )4االجتماع مرتني �سنويا ً على الأقل مع م�س�ؤول املطابقة وااللتزام « جلنة املطابقة
وااللتزام « لدى مدير ال�صندوق وم�س�ؤول التبليغ عن غ�سل الأموال ومتويل االرهاب لديه،

للت�أكد من التزام مدير ال�صندوق بجميع اللوائح واالنظمة املتبعة.
(�	)5إقرار �أي تو�صية يرفعها امل�صفى يف حالة تعيينـه.

( )6الت�أكـد من اكتمال ودقة التزام �رشوط و�أحكام ال�صندوق ومذكرة املعلومات و�أي م�ستند
�أخر (�سوا ًء �أكان عقدا ً �أم غريه) يت�ضمن �إف�صاحات تتعلق بال�صندوق ومدير ال�صندوق
و�إدارته لل�صندوق بالئحة �صناديق اال�ستثمار ،و�أي م�ستند �آخر.

( )7لت�أكـد من قيام مدير ال�صندوق مب�س�ؤولياته مبا يحقق م�صلحة مالكي الوحدات وفقا ً
ل�رشوط و�أحكام ال�صندوق ومذكرة املعلومات و�أحكام الئحة �صناديق اال�ستثمار.

( )8العـمل ب�أمانة وح�سن نية واهتمام ومهارة وعناية وحر�ص مبا يحقق م�صلحة �صندوق
اال�ستثمار ومالكي الوحدات فيه.

( )9تدوين حما�رض االجتماعات التي تبني جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها املجل�س.
[د]

بيان ب�أي تعار�ض متحقق �أو حمتمل بني م�صالح ع�ضو جمل�س �إدارة ال�صندوق وم�صالح ال�صندوق

يـ�سـعى مدير ال�صندوق للحيلولة دون قـيام �أي حالة تت�ضارب فيها م�صالح ع�ضو جمل�س

�إدارة ال�صندوق مع م�صالح ال�صندوق ،وح�سب علم مدير ال�صندوق احلايل ال يوجد �أي تعار�ض
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يف امل�صالح بني �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�صندوق مع م�صالح ال�صندوق .و�سيف�صح مدير

ال�صندوق عن �أي تعار�ض م�صالح فورا علمه بها.

[هـ] ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�صندوق يف جمال�س �إدارة ال�صناديق الأخرى.
ي�شغل ال�سيد  /:عبد الرحمن علي الداود ع�ضوية جمل�س �إدارة �صندوق بيت املال اخلليجي للأ�سهم

ال�سعودية و�صندوق بي ام كي للإ�صدارات الأولية و�صندوق بيت النخبة للأ�سهم اخلليجية.

كما ي�شغل كل من ال�سيد  :حممد بن مر�شد الدو�رسي وال�سيد  :حممد البازعي ع�ضوية كل من

�صندوق بيت املال اخلليجي للأ�سهم ال�سعودية و�صندوق بي ام كي للإ�صدارات الأولية.

جلنة الرقابة ال�شرعية:
[� ]1أ�سماء �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�صندوق ،مع بيان نوع الع�ضوية :
�ستتوىل القيام ب�أعمال جلنة الرقابة ال�رشعية لل�صندوق �رشكة دار املراجعة ال�رشعية والتي
تعد من ال�رشكات الرائدة يف جمال اال�ست�شارات والرقابة ال�رشعية ،وتقدم خدماتها لقطاعات

الأعمال املختلفة حيث تعمل كمراقب وم�ست�شار �رشعي للعديد من ال�رشكات تتوزع على
 12دولة خمتلفة يف الواليات املتحدة و�أوروبا و�أفريقيا و�آ�سيا ودول جمل�س التعاون اخلليجي.

وترتبط الدار بنخبة من امل�ست�شارين ال�رشعيني يف عدد من دول العامل املختلفة مما يجعلها

واحدة من الهيئات اال�ست�شارية ال�رشعية القليلة التي ميكن �أن تلبي احتياجات العمالء
والأعمال التجارية على نطاق دويل.

وميثل �رشكة دار املراجعة ال�رشعية كال من:
�أ – ال�شيخ  /حممد �أحمد ال�سلطان  -رئي�س اللجنة
لدى ال�شيخ حممد �أكرث من ع�رش �سنوات من اخلربة كم�ست�شار �رشعي و�أكادميي يف ال�صناعة
امل�رصفية الإ�سالمية .ال�شيخ حممد يقود فريق عمل �إدارة اال�ست�شارات ال�رشعية يف الدار مبا

يتمتع به من علم غزير يف الفقه والتمويل الإ�سالمي .تكمن خربته يف �إعادة ت�صميم املنتجات
التقليدية ،وهيكلة �صناديق اال�ستثمار ،كما متتد خربته �إىل القطاع امل�رصيف والت�أمني مع

�ضمان �رسعة �إجراء عملية املوافقة وتخ�صي�ص حلول فريدة وعملية وظيفية يف �إدارة الفتوى

حا�صل على �شهادة املاج�ستري العاملية يف الفقه و�أ�صول الفقه من جامعة �أح�سن العلوم
بباك�ستان .و�شهادة البكالوريو�س يف العلوم الإ�سالمية من جامعة دار العلوم بباك�ستان حتت
�إ�رشاف العامل ال�شهري مفتي حممد تقي عثماين.
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ب -ال�شيخ الدكتور �صالح بن فهد ال�شلهوب – ع�ضو اللجنة
اكادميي متخ�ص�ص يف التمويل الإ�سالمي وفقه املعامالت� ،شغل من�صب �أ�ستاذ م�ساعد
بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية والعربية بكلية الدرا�سات امل�ساندة والتطبيقية بجامعة امللك

فهد للبرتول واملعادن ،كما �شغل ع�ضوية عدد من اللجان من بينها جلنة التمويل واال�ستثمار

بالهيئة الإ�سالمية العاملية لالقت�صاد والتمويل التابعة لرابطة العامل الإ�سالمي ،وله

جمموعة من البحوث والدرا�سات املتخ�ص�صة يف التمويل الإ�سالمي و�شارك يف عدد من
امل�ؤمترات املحلية والدولية ،حا�صل على البكالوريو�س يف ال�رشيعة واملاج�ستري من املعهد العايل
للق�ضاء بجامعة االمام حممد بن �سعود اال�سالمية بالإ�ضافة للدكتوراه من جامعة ادنربه

باململكة املتحدة ،كتب العديد من البحوث واملقاالت املتعلقة بالقطاع امل�رصيف الإ�سالمي
ون�رشت يف �صحف عديدة �أبرزها �صحيفة االقت�صادية.
[ ]2بيان ب�أدوار وم�س�ؤوليات جلنة الرقابة ال�رشعية:
•الرد على اال�ستف�سارات املوجهة من مدير ال�صندوق واملتعلقة بعمليات ال�صندوق �أو
�أن�شطته �أو الهيكل اال�ستثماري واخلا�صة بااللتزام مع ال�ضوابط ال�رشعية.

•الإ�رشاف والرقابة امل�ستمرة على عمليات و�أن�شطة ال�صندوق ل�ضمان توافقها مع ال�ضوابط
ال�رشعية.

[ ]3تفا�صيل مكاف�أة �أع�ضاء جلنة الرقابة ال�رشعية:
•ت�ستحق اللجنة ال�رشعية لل�صندوق مبلغ  7,000دوالر امريكي (ما يعادل  26,250ريال)
�سنوياً ،حتت�سب يوميا ً وتدفع يف بداية ال�سنة املالية.
[ ]4تفا�صيل املعايري املطبقة لتحديد �رشعية الأ�صول املعدة لال�ستثمار واملراجعة الدورية لتلك

الأ�صول والإجراءات املتبعة يف حال عدم توافق مع املعايري ال�رشعية:

ال يجوز �أن يزيد ا�ستثمار ال�رشكات يف الأن�شطة التالية (�أي «الأن�شطة املحرمة») عن  %5من
دخلها (ب�صورة تراكمية).

•الكحول� :أجهزة التقطري ،واخلمارات ،وال�رشكات املنتجة للم�رشوبات الكحولية ،وت�شمل
ال�رشكات املنتجة للبرية و�رشاب ال�شعري ،وال�رشكات املالكة وامل�شغلة للبارات والإعالنات.

•التبغ :ال�سجائر وال�رشكات العاملة يف جمال �إنتاج و�صناعة وتوزيع التبغ.
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•اخلدمات املالية الربوية :البنوك التجارية املنخرطة يف اخلدمات البنكية للأفراد ،و�إقرا�ض
ال�رشكات ،واال�ستثمار امل�رصيف ،وال�رشكات العاملة يف جمال الرهن ،واخلدمات ذات ال�صلة،
وال�رشكات العاملة يف جمال تقدمي اخلدمات املالية ،وت�شمل خدمات الت�أمني ،و�أ�سواق ر�أ�س

املال ،والتمويل املتخ�ص�ص ،ووكاالت االئتمان؛ و�أ�سواق الأوراق املالية؛ واملتاجر املتخ�ص�صة،
وخدمات التمويل اال�ستهالكي ،وت�شمل القر�ض ال�شخ�صي ،وكروت االئتمان ،والتمويل

الت�أجريي ،واخلدمات املالية املرتبطة ب�أن�شطة ال�سفر ومكاتب الرهن؛ وامل�ؤ�س�سات املالية
التي تعمل ب�شكل �أ�سا�سي يف جمال �إدارة اال�ستثمارات ،واحلافظات والأوراق املالية ذات

ال�صلة ،واخلدمات املعتمدة على الر�سوم ،وال�رشكات العاملة يف جمال �صناديق اال�ستثمار
امل�شرتكة؛ و�صناديق اال�ستثمار املغلقة ،و�رشكات اال�ستثمار امل�شرتكة ،وامل�ؤ�س�سات املالية
التي تعمل ب�شكل �أ�سا�سي يف جمال اخلدمات امل�رصفية لال�ستثمار ،وال�سم�رسة ،وت�شمل

اكتتاب الأ�سهم والديون ،واالندماجات واحليازات ،و�إقرا�ض الأوراق املالية ،وامل�ؤ�س�سات العاملة
يف جمال اخلدمات اال�ست�شارية ،و�رشكات �سم�رسة الت�أمني و�إعادة الت�أمني ،وت�شمل ال�رشكات

التي تقدم خدمات الت�أمني على املمتلكات� ،أو الت�أمني يف حالة الإ�صابة� ،أو الت�أمني على
احلياة� ،أو يف حالة العجز� ،أو الت�أمني التعوي�ضي� ،أو الت�أمني ال�صحي الإ�ضايف.

•الدفاع  /الأ�سلحة  :ال�رشكات العاملة يف جمال �صناعة الطائرات الع�سكرية ،والقطع
واملنتجات والأجهزة الدفاعية ،وت�شمل الدفاع الإلكرتوين واملعدات الف�ضائية .

•املو�سيقى  :ال�رشكات العاملة يف جمال �إنتاج وتوزيع املو�سيقى ،وال�رشكات املالكة والعاملة
يف جمال ت�شغيل نظم البث الراديو.

•ال�سينما  :ال�رشكات العاملة يف �إنتاج وتوزيع وت�صوير الأفالم ال�سينمائية وامل�سل�سالت
التلفزيونية ،وال�رشكات العاملة يف جمال ت�شغيل نظم البث التلفزيونية ،والتي تقدم
خدمات الكابالت �أو البث الف�ضائي.

•الرتفيه للبالغني :ال�رشكات املالكة والعاملة يف جمال ت�شغيل منتجات و�أن�شطة الرتفيه للبالغني.
•حتوط الذهب والف�ضة :ال�رشكات العاملة يف جمال جتارة الذهب والف�ضة بالنقد �أو بالبيع امل�ؤجل.
-

عدم الذبح وفقًا لل�رشيعة الإ�سالمية ومبادئ التوحيد :ال�رشكات العاملة يف جمال

�إنتاج الغذاء �أو التجهيز التي ال تلتزم مببادئ ال�رشيعة الإ�سالمية �أو عقيدة التوحيد فيما
يتعلق بذبح احليوانات.
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ال جتيز املبادئ ال�رشيعة اال�ستثمار يف ال�رشكات التي تنطبق عليها املعايري التالية:
	�إجمايل الدين الربوي على متو�سط القيمة ال�سوقية اليومية للإثني ع�رش �شهرًا املا�ضيةيتخطى . %33

-

جمموع النقد بال�رشكة والأوراق املالية املدرة للربح على متو�سط القيمة ال�سوقية

-

جمموع ال�سيولة واملقابل النقدي واحل�سابات املدينة لدى �رشكة ما على املتو�سط

-

يجب �أال يتعدى �إجمايل الدخل املحرم الناجت عن عائد الفوائد الربوية ،و�أي �أن�شطة غري

-

ال يجوز اال�ستثمار يف الأ�سهم املمتازة ذات الدخل الثابت .

-

اليومي للإثني ع�رش �شهرًا املا�ضية يتخطى . %33

اليومي للقيمة ال�سوقية للإثني ع�رش �شهرًا املا�ضية يتخطى %70

متوافقة مع ال�ضوابط ال�رشعية %5 ،من �إجمايل الدخل الذي تولده ال�رشكة.
ال يجوز اال�ستثمار يف ال�رشكات اال�ستثمارية .

ال يعترب الدخل الناجت عن امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية نظري اخلدمات املالية التي تقدمها
دخال ً ناجتًا عن �أن�شطة حمرمة ،لذلك لن تخ�ضع امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ملعايري الفح�ص
املايل �أو فح�ص الأن�شطة املذكورة �أعاله .
التطهري:

ي�شمل العائد املحرم جميع �أ�شكال العوائد والدخول التي تعترب حمرمة من املنظور ال�رشعي
أي�ضا �أي عائد
(مثل الدخل الناجت عن مبيعات امل�رشوبات الكحولية ،والقمار� ،إلخ ).كما ي�شمل � ً
ناجت عن الفوائد .يجب تطهري كافة الأرباح التي توزعها ال�رشكات من ن�سبة الدخل املحرم،

والتي يجب التخل�ص منها و�رصفها يف الأعمال اخلريية لكي جتعل ال�رشكة العوائد متوافقة
مع ال�رشيعة ل�صالح امل�ستثمرين.

حتت�سب ن�سبة التطهري على الأرباح كالآتي:
ن�سبة تطهري الأرباح = الدخل املحرم �/إجمايل الدخل.
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مدير ال�صندوق

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

بتاريخ2008 /11/5 :م كما مت احل�صول على ترخي�ص التعامل ب�صفة �أ�صيل بتاريخ2015/3/10 :م.

بر�أ�س مال مدفوع بقيمة  80مليون ريال �سعودي.

املركز الرئي�سي ـ الدمام ـ ال�شاطئ بالزا ـ طريق الأمري حممد بن فهد ـ حي ال�شاطئ

�ص ب 9177 :الدمام  31413ـ اململكة العربية ال�سعودية
�س ت 2050065112 :ـ �رشكة م�ساهمة مقفلة �سعودية
www.bmk.com.sa
هاتف 0138316666 :فاك�س0138316600 :

ملخ�ص باملعلومات املالية ملدير ال�صندوق مع تو�ضيح الإيرادات والأرباح لل�سنة املالية ال�سابقة:

العام

الإيرادات – ريال �سعودي

الأرباح – ريال �سعودي

2018م

5.102.231

-1٫194٫35,

�أع�ضاء جمل�س �إدارة مدير ال�صندوق و�أن�شطة العمل الرئي�سية لكل ع�ضو (بخالف تلك الأن�شطة

املرتبطة ب�أعمال مدير ال�صندوق):
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اال�سم

املن�صب

الع�ضوية يف جمال�س �إدارة �أخرى

عبد الرحمن بن
علي الداود

رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق بي ام كي
للإ�صدارات الأولية و�صندوق بيت املال
اخلليجي للأ�سهم ال�سعودية و�صندوق
بيت النخبة للأ�سهم اخلليجية

خالد بن �أحمد
الدو�رسي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
والع�ضو املنتدب

حممد بن احمد
الدو�رسي

ع�ضو جمل�س االدارة

�أحمد بن �سعيد
الدو�رسي

ع�ضو جمل�س الإدارة م�ستقل

طالل بن حمد
الوابل

ع�ضو جمل�س الإدارة م�ستقل
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م�س�ؤوليات وواجبات مدير ال�صندوق:

�أ -الت�أكد من دقة �رشوط و�أحكام ومذكرة املعلومات وامل�ستندات ذات العالقة بال�صندوق
واكتمالها و�أنها كاملة ووا�ضحة و�صحيحة وغري م�ضللة.

ب -ي�سعى مدير ال�صندوق �إىل تـجنب �أي نـوع من الت�ضارب بني م�صلحة مدير ال�صندوق
من ناحية وم�صلحة امل�ستثمرين من ناحية �أخرى ،كما ي�سعى كذلك �إىل عـدم تف�ضيل
م�صلحة جمموعة من امل�ستثمرين على م�صلحة جمموعة �أخرى �ضمن نف�س ال�صندوق.
كما �أنه ال يوجد �أي ن�شاط �أو م�صلحة �أخرى لأع�ضاء جمل�س �إدارة ال�صندوق �أو مدير
ال�صندوق يحتمل تعار�ضها مع م�صالح ال�صندوق .عالوة على ذلك ال يوجد تعار�ض
يف امل�صالح جوهري من طرف مدير ال�صندوق يحتمل �أن ي�ؤثر على وفائه بالتزاماته جتاه
ال�صندوق ،كما ومل يكلف مدير ال�صندوق �أي طرف �آخر بت�أدية �أي مهمة تتعلق بال�صندوق.

ج -مدير ال�صندوق ملتزم بجميع املبادئ والواجبات التي ن�صت عليها الئحة الأ�شخا�ص
املرخ�ص لهم ،مبا يف ذلك الأمانة اجتاه مالكي الوحدات والعمل بها لتحقيق م�صاحلهم
وبذل احلر�ص املعقول.

د-

يتم �إدارة ال�صندوق من قبل �رشكة بيت املال اخلليجي مبوجب ترخي�ص هيئة ال�سوق
املالية رقم ( ،)08123 – 37وعليه يتم حتديد كل ما هو متعلق من �أهداف وعمليات
ال�صندوق مبا يف ذلك اخلدمات الإدارية وطرح وحدات ال�صندوق.

املهام التي كلف بها طرف ثالث من جانب مدير ال�صندوق فيما يتعلق ب�صندوق اال�ستثمار:
(�أ)	�أمني احلفظ ليتوىل حفظ �أ�صول ال�صندوق .

(ب) املحا�سب القانوين للقيام مبهام التدقيق واملراجعة .

(ت) جلنة الرقابة ال�رشعية للقيام بت�أكد من مطابقة ا�ستثمارات ال�صندوق لل�ضوابط ال�رشعية .
(ث) مزود بيانات امل�ؤ�رش االر�شادي الحت�ساب قيم امل�ؤ�رش االر�شادي .

�أي �أن�شطة عمل �أو م�صالح �أخرى ملدير ال�صندوق متثل �أهمية جوهرية �أو من املمكن �أن
تتعار�ض مع �أنظمة �صندوق اال�ستثمار.
يـ�سـعى مدير ال�صندوق للحيلولة دون قـيام �أي حالة تت�ضارب فيها م�صاحله مع م�صالح
امل�ستثمرين �أو �أي ت�ضارب مع م�صلحة �صندوق �أخر يديره ويعطي مدير ال�صندوق الأولوية
مل�صالح امل�ستثمرين دائماً ،و�سيف�صح مدير ال�صندوق عن �أي ت�ضارب يف امل�صالح مع
امل�ستثمرين �أو �أي �صندوق �آخر يديره ويتعهد بعدم الت�رصف نيابة عن امل�ستثمر �أو ممثليه.

الأحكام املنظمة لعزل مدير ال�صندوق �أو ا�ستبداله
للهيئة احلق يف عزل مدير ال�صندوق �أو ا�ستبداله بنا ًء على الفقرة (�أ) من املادة ( )20يف الئحة
�صناديق اال�ستثمار.
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�أمني احلفظ

�رشكة الريا�ض املالية – �رشكة م�ساهمة مقفلة �سعودية بر�أ�س مال مدفوع  200مليون ريال
�سعودي مرخ�صة ومنظمة من قبل هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية
مبوجب الرتخي�ص رقم ( )07070-37ال�صادر بتاريخ 2007/6/19م.
العنوان� :شارع التخ�ص�صي -العليا الريا�ض 3712-12331
�ص.ب 21116 :الرمز الربيدي11475 :
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 486 5866 / 486 5858 :
www.riyadcapital.com
الأدوار الأ�سا�سية وم�س�ؤوليات �أمني احلفظ:
•يعد �أمني احلفظ م�س�ؤوال ً عن التزاماته وفقا ً لأحكام الئحة �صناديق اال�ستثمار �سواء �أدى
م�س�ؤولياته ب�شكل مبا�رش �أم كلف بها طرفا ً ثالثا ً مبوجب �أحكام الئحة �صناديق ال�ستثمار
�أو الئحة الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم.
•يعد �أمني احلفظ م�س�ؤوال ً جتاه مدير ال�صندوق ومالك الوحدات عن خ�سائر ال�صندوق
الناجتة عن احتيال �أو اهمال �أو �سوء ت�رصف �أو تق�صري معتمد من قبل �أمني احلفظ.
•يعد �أمني احلفظ م�س�ؤوال ً عن حفظ �أ�صول ال�صندوق وحمايتها ل�صالح مالك الوحدات
وهو م�س�ؤول عن اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية االزمة فيما يتعلق بحفظ �أ�صول ال�صندوق.

املهام التي كلف بها �أمني احلفظ طرفا ً ثالثا ً فيما يتعلق ب�صندوق اال�ستثمار
مل يعني �أمني احلفظ طرفا ً ثالثا ً للقيام مبهام تتعلق ب�صندوق اال�ستثمار.

�صالحية الهيئة يف عزل �أمني احلفظ وا�ستبداله
للهيئة عزل �أمني احلفظ املعني من مدير ال�صندوق �أو اتخاذ �أي تدبري تراه منا�سبا ً يف حال
وقوع �أي من احلاالت التالية:

(�أ) توقف �أمني احلفظ عن ممار�سة ن�شاط احلفظ دون �إ�شعار الهيئة بذلك مبوجب الئحة
الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم .

(ب) �إلغاء ترخي�ص �أمني احلفظ يف ممار�سة ن�شاط احلفظ دون �إ�شعار الهيئة بذلك مبوجب
الئحة الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم .

(ت) تقدمي طلب الهيئة من �أمني احلفظ لإلغاء ترخي�صه يف ممار�سة ن�شاط احلفظ.
(ث) �إذا ر�أت الهيئة �أن �أمني احلفظ قد �أخل ب�شكل تراه الهيئة جوهريا ً بالتزام النظام �أو
لوائحه التنفيذية .
كما يجوز ملدير ال�صندوق عزل �أمني احلفظ مبوجب �إ�شعار كتابي �إذا ر�أى ب�شكل معقول �أن
عزل �أمني احلفظ يف م�صلحة مالكي الوحدات ،وير�سل مدير ال�صندوق فورا ً �إ�شعارا ً بذلك
الهيئة ومالكي الوحدات.
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املحا�سب القانوين

مكتب عبد الوهاب العقيل حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون ع�ضو جمموعة تي جي �إ�س
الدولية
�ص.ب 106255 :الريا�ض 11666
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف90004947 :
فاك�س0112390980 :
www.tgs-glbal.com
www.al-ageel.com
الأدوار الأ�سا�سية وم�س�ؤوليات املحا�سب القانوين:
يقوم املحا�سب القانوين ب�إعـداد قوائم مالية ن�صف �سنوية غري مراجعة وقوائم مالية
�سنوية مراجعة لل�صندوق وفقا ً ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني
القانونيني.
تنتهي ال�سنة املالية لل�صندوق يف  31دي�سمرب من كل عام ،يتم االنتهاء من �إعـداد القوائم
املالية املراجعة و�سيتم توفري القوائم املالية ال�سنوية للم�شرتكني خالل �سبعني ( )70يوما ً
من نهاية ال�سنة املالية� ،أما القوائم املالية ن�صف ال�سنوية فيتم االنتهاء من �إعـدادها خالل
خم�سة وثالثني ( )35يوما ً من نهاية الفرتة.

معلومات �أخرى
•يـ�سـعى مدير ال�صندوق للحيلولة دون قـيام �أي حالة تت�ضارب فيها م�صاحله مع م�صالح
امل�ستثمرين �أو �أي ت�ضارب مع م�صلحة �صندوق �أخر يديره ويعطي مدير ال�صندوق الأولوية
مل�صالح امل�ستثمرين دائماً ،و�سيف�صح مدير ال�صندوق عن �أي ت�ضارب يف امل�صالح مع
امل�ستثمرين �أو �أي �صندوق �آخر يديره ويتعهد بعدم الت�رصف نيابة عن امل�ستثمر �أو ممثليه.
كما �سيعامل جميع امل�ستثمرين على حد �سواء دون تقدمي م�ستثمر على �آخر .كما �سيقوم
مدير ال�صندوق بتقدمي الإجراءات التي �ستتبع ملعاجلة ت�ضارب امل�صالح عند طلبها بدون
�أي ر�سوم.
•يحق ملدير ال�صندوق �أن يربم ترتيبات عمولة اخلا�صة تكون حم�صورة يف ال�سلع واخلدمات
قد يح�صل عليها مدير ال�صندوق على �أن تكون متعلقة بتنفيذ ال�صفقات نيابة
عن ال�صندوق اال�ستثمار �أو بتقدمي �أبحاث مل�صلحة ال�صندوق وفقا ً لالئحة الأ�شخا�ص
املرخ�ص لهم.
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•ال يتوىل مدير ال�صندوق �إخراج زكاة الوحدات اال�ستثمارية عن امل�ستثمرين وتقع على مالك
الوحدة م�س�ؤولية �إخراج زكاة ما ميلك من وحدات ا�ستثمارية.
•يتحمل ال�صندوق �رضيبة القيمة امل�ضافة �أو �أي ر�سوم �رضيبية حتددها حكومة اململكة
العربية ال�سعودية على كافة الر�سوم والأجور املذكورة يف بند مقابل اخلدمات والعموالت
والأتعاب ل�صندوق.
•على مدير ال�صندوق الدعوة لالجتماع من مالكي الوحدات بعد ا�ستالم طلب كتابي خالل
(� )10أيام من ِقبل:
	�أمني احلفظ. من مالك �أو �أكرث من مالكي وحدات الذين ميلكون جمتمعني �أو منفردين  %25على الأقلقيمة وحدات ال�صندوق.
�سيتم الإعالن الجتماع مالكي الوحدات يف املوقع الإلكرتوين ملدير ال�صندوق واملوقع الإلكرتوين
لل�سوق ،وب�إر�سال �إ�شعار كتابي �إىل جميع مالكي الوحدات و�أمني احلفظ  )1قبل ع�رشة �أيام
عل الأقل من االجتماع )2 .ومبدة ال تزيد على  21يوما ً قبل االجتماع .ويجب �أن يحدد الإعالن
والإ�شعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات املقرتحة،
لكل مالك وحدة احلق يف ح�ضور اجتماع مالكي الوحدات وله �أن يوكل عنه �شخ�ص �آخر وذلك
لتمثيله يف االجتماع ،كما ميكن لكل مالكي وحدات الإدالء ب�صوت واحد يف اجتماع مالكي
الوحدات عن كل وحدة ميتلكها وقت االجتماع .كما يحق ملدير ال�صندوق عقد اجتماعات ملالكي
الوحدات واال�شرتاك يف مداولتها والت�صويت على قراراتها بوا�سطة و�سائل التقنية احلديثة
وفقا ً لل�ضوابط التي تقرها الهيئة.
•جميع وحدات ال�صندوق من فئة واحدة ،حيث يتمتع جميع مالكي الوحدات من هذه الفئة
بحقوق مت�ساوية ،وطبقا ً للوائح هيئة ال�سوق املالية ال يجوز �أن يتمتع مالكو فئة من
الوحدات بحقوق مالكو فئة �أخرى من الوحدات ولهذا يلتزم مدير ال�صندوق بتقدمي جميع
احلقوق بت�ساوي ودون �أي متييز �أو تف�ضيل.
•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 الأ�سا�سية املقرتحة من قبل مدير ال�صندوق وا�سرتداد
وحداتهم قبل �رسيان �أي تغيري �أ�سا�سي دون فر�ض �أي ر�سوم .و�أي�ضا ً احل�صول على التقارير
املقدمة ملالكي الوحدات واحل�صول على �إ�شعار بالعمليات والتغيريات .كما يحق ملالكي
الوحدات االتي:
احل�صول على ن�سخة حديثة من �رشوط و�أحكام ال�صندوق ومذكرة املعلومات باللغة
العربية بدون مقابل.
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احل�صول على تقرير يت�ضمن �صايف قيمة �أ�صول وحدات ال�صندوق ،وعدد الوحدات
التي ميتلكها و�صايف قيمتها ،و�سجل بجميع ال�صفقات يقدم خالل  15يوم من كل
�صفقة.
احل�صول على القوائم املالية املراجعة لل�صندوق بدون مقابل عند طلبها.
الإ�شعار ب�أي تغيري يف �رشوط و�أحكام ال�صندوق ومذكرة املعلومات و�إر�سال ملخ�ص
بهذا التغيري قبل �رسيانه وفقا لنوع التغيري واملدة املحددة يف الئحة �صناديق اال�ستثمار.
الإ�شعار ب�أي تغري يف جمل�س �إدارة ال�صندوق.
احل�صول على ن�سخة حمدثة من �رشوط و�أحكام ال�صندوق ومذكرة املعلومات �سنويا
تظهر الر�سوم والأتعاب الفعلية ومعلومات �أداء ال�صندوق عند طلبها.
اال�شعار برغبة مدير ال�صندوق ب�إنهاء �صندوق اال�ستثمار قبل االنهاء مبدة ال تقل عن
 21يوما تقومييا.
دفع عوائد اال�سرتداد يف الأوقات املحددة يف �رشوط و�أحكام ال�صندوق� ،إال يف حالة مت
االتفاق مع مالك الوحدة على �أوقات خمتلفة �أو تعذر ذلك نظرا ً لظروف خارجة عن
�إرادة مدير ال�صندوق.
احلق يف الدعوة �إىل عقد اجتماع.
احل�صول على الإجراءات اخلا�صة مبعاجلة ال�شكاوى عند طلبها من مدير ال�صندوق
•�إذا رغب مدير ال�صندوق يف �إنهاء ال�صندوق ،فيجب عليه �إ�شعار الهيئة ومالكي الوحدات
كتابيا ً برغبته يف ذلك قبل مدة ال تقل عن  21يوما ً من التاريخ املزمع �إنهاء ال�صندوق فيه،
دون الإخالل ب�رشوط و�أحكام ال�صندوق ومذكرة املعلومات.
•يحـتفظ مـدير ال�صنـدوق بحـق �إنهـاء ال�صـنـدوق دون �أن يتـرتب على ذلك �أي جــزاء
على امل�شرتكني� ،إذا تبني له �أن حجم �أ�صول ال�صندوق ال يربر ا�ستمرار ت�شغيله ب�شكل
جمدي� ،أو ب�سبب حدوث بع�ض التغيريات يف اللوائح التنظيمية ال�صادرة من هيئة ال�سوق
املالية والتي حتكم عمل ال�صندوق.
•يف حال انخفا�ض �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق عن احلد الأدنى لت�شغيل ال�صندوق البالغ
( )10ماليني ريال �سعودي ومل يتمكن مدير ال�صندوق من ا�ستيفاء احلد الأدنى ل�صايف قيمة
�أ�صول ال�صندوق خالل املدة املحددة من هيئة ال�سوق املالية يجب على مدير ال�صندوق
�إنهاء ال�صندوق و�إ�شعار مالكي الوحدات بذلك.
•�سيعمل مدير ال�صندوق على �إجراءات ت�صفية ال�صندوق فور انتهائه ،وذلك دون الإخالل
ب�رشوط و�أحكام ال�صندوق ومذكرة املعلومات.
•�سيعلن مدير ال�صندوق يف موقعه الإلكرتوين واملوقع الإلكرتوين لل�سوق عن انتهاء مدة
ال�صندوق العام ومدة ت�صفيته.
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•يفيد مدير ال�صندوق �أن الإجراءات املتعلقة بال�شكاوى �سيتم تقدميها عند طلبها دون
مقابل ،وميكن ملالكي الوحدات تقدمي ال�شكاوى عن طريق تعبئة منوذج �شكوى العميل يف
موقع مدير ال�صندوق (� )www.bmk.com.saأو عن طريق خدمة العمالء.
•يحال �أي نزاع ين�ش�أ بني مدير ال�صندوق وامل�ستثمرين �إىل جلنة الف�صل يف منازعات الأوراق
املالية.
•قائمة امل�ستندات املتاحة ملالكي الوحدات عند طلبها وبدون مقابل:
ن�سخة حديثة من �رشوط و�أحكام ال�صندوق ومذكرة املعلومات وملخ�ص املعلومات
الرئي�سية باللغة العربية بدون مقابل.
العقود املذكورة يف مذكرة املعلومات و�رشوط و�أحكام ال�صندوق.
القوائم املالية ملدير ال�صندوق.
التقارير ال�سنوية (مبا يف ذلك القوائم املالية ال�سنوية املراجعة) والتقارير ال�سنوية
املوجزة والتقارير الأولية لل�صندوق.
�صايف قيمة الأ�صول احلالية لل�صندوق وجميع �أرقام �صايف قيمة الأ�صول ال�سابقة.
•تعد ملكية �أ�صول ال�صندوق اال�ستثماري ملالكي الوحدات ملكية م�شاعة ،وال يحق �أن
يكون مدير ال�صندوق �أو مدير �صندوق من الباطن �أو �أمني احلفظ �أو �أمني احلفظ من
الباطن �أو مقدم م�شورة �أو موزع �أي م�صلحة يف �أ�صول ال�صندوق �أو املطالبة فيما يتعلق
بتلك الأ�صول ،اال �إذا كان مدير ال�صندوق �أو مدير ال�صندوق بالباطن �أو مقدم م�شوره او
موزع مالكا ً لوحدات ال�صندوق ،وذلك يف حدود ملكيته� ،أو كان م�سموحا ً بهذه املطالبات
مبوجب �أحكام الئحة �صناديق اال�ستثمار ومت الإف�صاح عنها يف ال�رشوط واالحكام ومذكرة
املعلومات.
•ال توجد �أي معلومات �إ�ضافية ت�ساهم يف عملية اتخاذ قرارات اال�ستثمار ملالكي الوحدات
احلاليون �أو املحتملون� ،أو مدير ال�صندوق� ،أو جمل�س الإدارة ال�صندوق �أو امل�ست�شارون املهنيون
ومل يتم ذكرها.
•مل يقم مدير ال�صندوق بطلب �أي �إعفاءات من قيود الئحة �صناديق اال�ستثمار
•بعد الت�شاور مع م�س�ؤول املطابقة وااللتزام ،يـوافق جمل�س �إدارة ال�صندوق على ال�سيا�سات
العامة املتعلقة مبمار�سة حقوق الت�صويت املمنوحة لل�صندوق مبوجب الأوراق املالية التي
ت�شكل جزءا من �أ�صوله .ويقرر مدير ال�صندوق طبقا لتقديره ممار�سة �أو عدم ممار�سة �أي
حقوق ت�صويت بعد الت�شاور مع م�س�ؤول املطابقة وااللتزام .و�سيتم تزويد مالكي الوحدات
بتلك ال�سيا�سة عند طلبها وبدون مقابل.
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ال�ضوابط ال�رشعية
�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية املتوافق مع
المعلومات الرئيسة
ملخص

صندوق بيت المال الخليجي المرن لألسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية

Freestyle Equity Fund Sharia Complaint

BMK Saudi

صندوق استثماري  -عام مفتوح متوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية
مدير الصندوق
شركة بيت المال الخليجي

أمين الحفظ

« مت اعتماد �صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية على �أنه �صندوق ا�ستثمار متوافق مع املعايري
ال�رشعية املجازة من قبل جلنة الرقابة ال�رشعية املعينة ل�صندوق اال�ستثمارى»
«على امل�ستثمرين املحتملني قراءة ال�رشوط والأحكام ومذكرة املعلومات وامل�ستندات الأخرى ذات العالقة قبل
اتخاذ �أي قرار باال�ستثمار يف ال�صندوق»
1
مذكرة املعلومات

ملخص المعلومات الرئيسة
صندوق بيت المال الخليجي المرن لألسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية

BMK Saudi Freestyle Equity Fund Sharia Complaint
صندوق استثماري  -عام مفتوح
مدير الصندوق
شركة بيت المال الخليجي

أمين الحفظ

« مت اعتماد �صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية على �أنه �صندوق ا�ستثمار
متوافق مع املعايري ال�رشعية املجازة من قبل جلنة الرقابة ال�رشعية املعينة ل�صندوق اال�ستثمارى»
«على امل�ستثمرين املحتملني قراءة ال�رشوط والأحكام ومذكرة املعلومات وامل�ستندات الأخرى ذات
العالقة قبل اتخاذ �أي قرار باال�ستثمار يف ال�صندوق»

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية املتوافق مع ال�ضوابط ال�رشعية

�صندوق اال�ستثمار
ا�سم ال�صندوق
صندوق بيت املال اخلليجي املرن لألسهم السعـودية املتوافق مع الضوابط الشرعية،
()BMK Saudi Freestyle Equity Fund Sharia Compliant

الأهداف اال�ستثمارية
الأهداف اال�ستثمارية لل�صندوق

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية هو �صندوق �أ�سهم ا�ستثماري

عام مفتوح ،يهدف �إىل تنمية ر�أ�س املال على املدى البعيد من خالل اال�ستثمار يف
�أ�سهم ال�رشكات ال�سعودية وال�صناديق العقارية املتداولة (ريت) خالل فرتة الطرح العام

الأويل يف ال�سوق الرئي�سة للأ�سهم ال�سعودية والأ�سهم املدرجة يف م�ؤ�رش ال�سوق

الرئي�سة (تا�سي) مبا يف ذلك حقوق الأولوية ،واال�ستثمار يف �صناديق اال�ستثمار العامة
ذات اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية امل�شابهة و�صناديق الإ�صدارات الأولية و�صناديق �أ�سواق

النقد املتوافقة مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية واملرخ�صة من هيئة ال�سوق املالية.

كما �سي�ستثمر ال�صندوق ب�أدوات �أ�سواق النقد املتوافقة مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية

ب�شكل مبا�رش عن طريق اال�ستثمار يف املرابحات وعقود متويل التجارة والتي تت�سم
ب�سيولتها العالية وخماطرها املنخف�ضة وال�صادرة من قبل طرف تنظمه م�ؤ�س�سة

النقد العربي ال�سعودي �أو هيئة تنظيمية مماثلة خارج اململكة ،و�سيتم اختيار تلك
البنوك بنا ًء على الت�صنيف االئتماين ال�صادر عن وكالة موديز وبحد �أدنى فئة(.)A

وتهدف �إدارة ال�صندوق �إىل اال�ستثمار يف الأ�سهم بطريقة ن�شطة دون االرتباط مب�ؤ�رش
معني �أو بالأوزان الن�سبية مل�ؤ�رشات ال�سوق.

يهدف ال�صندوق �إىل تنمية ر�أ�س املال ،ولن يقوم ال�صندوق بتوزيع �أي �أرباح على امل�ستثمرين
حيث �سيتم �إعادة ا�ستثمار الأرباح املحققة يف ال�صندوق.

�سيكون امل�ؤ�رش الإر�شادي ل�صندوق هو م�ؤ�رش بي �إم كي للأ�سهم ال�سعودية املتوافقة
مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية ال�صادر من قبل �رشكة �أديل ريتنغ .ويعد امل�ؤ�رش الإر�شادي
معيار ملقارنة �أداء ال�صندوق .و�سيتم حتديث املجال اال�ستثماري ومكونات امل�ؤ�رش الإر�شادي

ب�شكل ربع �سنوي .كما ميكن احل�صول على معلومات امل�ؤ�رش الإر�شادي من خالل املوقع
الإلكرتوين ملدير ال�صندوق.
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نوع (�أو �أنواع) الأوراق املالية التي �سوف ي�ستثمر ال�صندوق فيها ب�شكل �أ�سا�سي
�سي�ستثمر ال�صندوق ب�شكل �أ�سا�سي يف الأ�سهم املدرجة �ضمن م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سة

(تا�سي) واملتوافقة مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية ،مبا يف ذلك حقوق الأولوية والإ�صدارات
االولية ،كما ميكن �أن ي�ستثمر ال�صندوق يف �صناديق اال�ستثمار العقارية املتداولة املدرجة
يف ال�سوق املالية ال�سعودية و�صناديق �أ�سواق النقد املرخ�صة من هيئة ال�سوق املالية
واملجازة من قبل جلنة الرقابة ال�رشعية لل�صندوق.

�سيا�سات اال�ستثمار
�سيا�سة تركيز اال�ستثمار
من �أجل �إدارة املخاطر ف�إن ال�صندوق �سيقوم بتنويع ا�ستثمارات حمفظته اال�ستثمارية
من خالل اال�ستثمار يف جمموعة خمتلفة من قطاعات ال�سوق الرئي�سة للأ�سهم

ال�سعودية.

�سيتم تركيز ا�ستثمارات ال�صندوق يف الأ�سهم ال�سعودية املتوافقة مع �ضوابط اللجنة

ال�رشعية مبا يف ذلك الطروحات الأولية وحقوق الأولوية لأ�سهم ال�رشكات املدرجة يف

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

�أ�صول ال�صندوق ،كما يحق لل�صندوق اال�ستثمار يف �صناديق اال�ستثمار العقارية املتداولة

(�صناديق الريت) يف ال�سوق الرئي�سة للأ�سهم ال�سعودية وبحد �أق�صى  %30من �إجمايل

�أ�صول ال�صندوق ،وميكن لل�صندوق اال�ستثمار يف �صناديق اال�ستثمار التي ت�ستثمر يف
الأ�سهم املحلية وذات اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية امل�شابهة و�صناديق الإ�صدارات الأولية

وبحد �أق�صى  %25من �إجمايل �أ�صول ال�صندوق.

كما �سي�ستثمر ال�صندوق ب�أدوات �أ�سواق النقد املتوافقة مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية

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

ب�سيولتها العالية وخماطرها املنخف�ضة وال�صادرة من قبل طرف تنظمه م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي �أو هيئة تنظيمية مماثلة خارج اململكة ،و�سيتم اختيار تلك
البنوك بنا ًء على الت�صنيف االئتماين ال�صادر عن وكالة موديز وبحد �أدنى فئة (.)A

كما يحق لل�صندوق اال�ستثمار يف �صناديق �أ�سواق النقد وبحد �أق�صى  % 50من �إجمايل

�أ�صول ال�صندوق وذلك بعد درا�سة وحتليل العوائد واملخاطر لل�صندوق امل�ستهدف من
قبل مدير ال�صندوق.
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*

نوع اال�ستثمار

احلد الأدنى

احلد الأعلى

الأ�سهم ال�سعودية (الأ�سهم املدرجة ،اال�صدارات
الأولية وحقوق الأولوية)*

%50

%100

�صناديق اال�ستثمار العقارية املتداولة �( -صناديق الريت)

%0

%30

ال�سيولة النقدية او �أدوات �أ�سواق النقد ب�شكل مبا�رش

%0

%50

�صناديق �أ�سواق النقد

%0

%50

�صناديق اال�ستثمار الأ�سهم ال�سعودية
والإ�صدارات الأولية

%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.

�أ�سواق الأوراق املالية التي �سيتم التعامل فيها

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

الأدوات والتقنيات امل�ستخدمة لإدارة حمفظة ال�صندوق اال�ستثمارية

• �إن ا�سرتاتيجية اال�ستثمار الأ�سا�سية يف ال�صندوق هو اال�ستثمار يف الأ�سهم املحلية
املدرجة �ضمن امل�ؤ�رش العام لل�سوق الرئي�سة (تا�سي) ،وميكن اال�ستثمار يف �أدوات �أخرى

لتنويع ا�ستثمارات املحفظة اال�ستثمارية لل�صندوق لتقليل املخاطر .

• �سيتم اختيار اال�ستثمار يف الأ�سهم بنا ًء على التحليل الت�صاعدي ،واملتمثل يف حتليل
�أداء ال�رشكة الت�شغيلي والأرباح احلالية واملتوقعة �إ�ضافة �إىل حتليل النمو املتوقع
للقطاع وامل�ؤ�رشات االقت�صادية التي قد ت�ؤثر على �أداء الأ�سهم.

ملخ�ص املعلومات الرئي�سة
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• ميكن ل�صندوق اال�ستثمار يف ال�صناديق العقارية املتداولة (�صناديق الريت) يف ال�سوق
الرئي�سة للأ�سهم ال�سعودية ،وذلك بعد االطالع على نوعية العقارات التي ميتلكها

ال�صندوق وعلى تقارير التقييم للعقارات والعوائد املتوقعة منها و�سيا�سة توزيع

الأرباح.

• ميكن لل�صندوق اال�ستثمار يف �صناديق الأ�سهم املحلية ذات اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية

امل�شابه و�صناديق الإ�صدارات الأولية املرخ�صة من هيئة ال�سوق املالية ،وذلك بعد
حتليل العوائد وم�ؤ�رشات املخاطر لل�صندوق امل�ستهدف.

• ميكن ملدير ال�صندوق االحتفاظ وبحد �أعلى  %50من الأ�صول ب�صورة نقد �أو �أدوات
ا�ستثمارية منخف�ضة املخاطر كوديعة ق�صرية الأجل لدى بنك او �أكرث من البنوك
ال�سعودية بعد االطالع على الت�صنيف االئتماين للبنك �أو ملدير ال�صندوق ومقارنة

العوائد بني �صناديق �أ�سواق النقد وم�ؤ�رش معدل االقرتا�ض بني البنوك ال�سعودية
(�سايبور).

�أنواع الأوراق املالية غري امل�شمولة

�أي �أوراق مالية ال تتوافق مع الفقرة (/2ب) �أعاله.

�أي قيد �آخر على نوع (�أو �أنواع) الأوراق املالية التي ميكن لل�صندوق اال�ستثمار فيها:

لن ي�ستثمر ال�صندوق يف �أية �أوراق مالية ال تتوافق مع ال�ضوابط ال�رشعية املعتمدة

من الهيئة ال�رشعية التابعة لل�صندوق كما يلتزم ال�صندوق بقيود اال�ستثمار الواردة يف
الئحة �صناديق اال�ستثمار ال�صادرة عن هيئة �سوق املالية.

احلد الذي ميكن فيه ا�ستثمار �أ�صول ال�صندوق يف وحدات �صندوق �أو �صناديق ا�ستثمار
يديرها ذلك املدير �أو مديرو �صناديق اخرون

يجوز لل�صندوق �أن ي�ستثمر يف �صناديق الأ�سهم املحلية ذات اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية
امل�شابهة و�صناديق الإ�صدارات الأولية و�صناديق �أ�سواق النقد املرخ�صة من الهيئة

واملطروحة طرحا ً عاما ً وبحد �أق�صى  %50من �أ�صوله على �أال تتجاوز قيمة الوحدات

اململوكة يف �صندوق واحد ما ن�سبته  %25من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق او ما

ن�سبته  %20من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق الذي مت متلك وحداته.
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�صالحيات ال�صندوق يف االقرتا�ض:

ال يــقـوم ال�صـندوق باالقـتـرا�ض لتعـزيز ا�ستثماراته ،و�سيـكتفي با�ستثمار �أ�صــوله
فقـــط.

كما يحق ملدير ال�صندوق االقرتا�ض من �أحد البنوك ال�سعودية لتغطيه طلبات اال�سرتداد

لوحدات ال�صندوق ،وبحد �أق�صى  %10من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق على �أال تزيد
مدة االقرتا�ض على �سبعة �أيام ،ويف حال جتاوز مدة االقرتا�ض ال�سبعة �أيام �سيتم �إ�شعار

الهيئة بذلك.

احلد الأعلى للتعامل مع �أي طرف نظري

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

ال�صندوق بقواعد التعامل مع الطرف النظري يف حال وجوده ح�سب التعليمات الواردة
يف اللوائح التنفيذية ال�صادرة عن هيئة �سوق املالية.

�سيا�سة مدير ال�صندوق لإدارة خماطر ال�صندوق

يحر�ص مدير ال�صندوق على �إدارة ال�صندوق وفقا ً لأف�ضل ممار�سات اال�ستثمار التي يحقق
�أهداف ال�صندوق واملتما�شية مع ا�سرتاتيجية ال�صندوق املذكورة يف �رشوط و�أحكام
ال�صندوق ومذكرة املعلومات وامل�ستندات الأخرى ذات العالقة ي�شمل ذلك ما يف و�سعه

للت�أكد من الآتي:

•

توافر ال�سيولة الكافية لدى ال�صندوق للوفاء ب�أي طلب ا�سرتداد متوقع من

ال�صندوق.

• �أن ا�ستثمارات ال�صندوق تقوم على توزيع املخاطر ب�شكل حذر مع عدم االخالل
ب�أهداف اال�ستثمار و�سيا�سته و�رشوط احكام ال�صندوق.

• متابعة جمل�س �إدارة ال�صندوق ملخاطر الت�شغيلية وخماطر االئتمان وخماطر
خمالفة قيود اال�ستثمار ب�شكل دوري.

امل�ؤ�شر الإر�شادي

م�ؤ�رش بي �إم كي للأ�سهم ال�سعودية املتوافق مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية ال�صادر

من قبل �رشكة �أديل ريتنغ .ويتم احت�ساب قيم امل�ؤ�رش بطريقة املتو�سط املرجح بالأوزان
للقيمة ال�سوقية للأ�سهم احلرة ل�رشكات املتوافقة مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية.
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التعامل مع �أ�سواق امل�شتقات املالية

لن ي�ستثمر ال�صندوق يف م�شتقات الأوراق املالية.

�أي �إعفاءات موافق عليها من قبل هيئة �سوق املالية ب�ش�أن �أي قيود �أو حدود على اال�ستثمار
ال يوجد.

املخاطر الرئي�سة لال�ستثمار يف ال�صـنـدوق
يعترب ال�صندوق مرتفع املخاطر وقد يتعر�ض �صندوق اال�ستثمار لتقلبات مرتفعة ب�سبب

تكوين ا�ستثماراته.

�إن الأداء ال�سـابق لل�صندوق ال يعـترب م�ؤ�رشا ً على �أداء م�شـابـه يف امل�ستقبل.

ال يوجد �ضمان ملالكي الوحدات �أن الأداء املطلق لل�صندوق �أو �أداءه مقارنة بامل�ؤ�رش �سوف
يتكرر �أو مياثل الأداء ال�سابق.

على امل�ستثمر �أن يدرك �أن اال�ستثمار يف هذا ال�صندوق لي�س وديعة بنكية مع بنك حملي

يبيع �أو ي�سوق الأوراق املالية �أو تابع ملدير ال�صندوق .وعليه ف�إن مدير ال�صندوق ال يكون

م�س�ؤوال ً عن �أية خ�سائر با�ستثناء اخل�سائر الناجتة عن الإهمال �أو التق�صري �أو �سوء الت�رصف

املتـعـمـد .ويتعني على امل�ستثمر �أن يعلم �أن القيمة ال�صافية لأ�صـول ال�صنـدوق من

املحتمل �أن تنخف�ض ،وعليه فقد ال ي�ستلم امل�ستثمر املبلغ الذي ا�ستثمره يف ال�صندوق
كليا ً �أو جزئياً.

يتحمل امل�ستثمر امل�س�ؤولية عن �أي خ�سائر مالية قد ترتتب على اال�ستثمار يف ال�صندوق
يف حدود ا�ستثماره.

ي�ستثمر �صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية يف �أ�سهم ال�رشكات املدرجة

يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية املتوافقة مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية ،ويـجب عـلى

الـم�ستثمر �أن يعـلم ويـدرك ب�أن اال�ستثمار يف الأ�سهـم ينـطوي على خمـاطر عـالية،
ومن املخـاطر الرئي�سة التي يحـتـمل �أن يواجها اال�ستـثمـار يف ال�صـنـدوق ،على �سيبل
املثال ال احل�رص مـا يلي:

[ ]1املخاطر ال�سيا�سية� :إن حاالت عدم اليقني التي تنتج عن التغريات ال�سيا�سية

العاملية والإقليمية واملحلية ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على �سوق الأ�سهم ال�سعودية

وبالتايل على �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق.
[]2
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ت�شمل على �سبيل املثال ال احل�رص التغري يف �سيا�سة الإنفاق احلكومي ،اال�ستثمار،

حركة اال�سترياد والت�صدير ،اال�ستهالك� ،سعر الفائدة ،الت�ضخم ،التغري يف �سعر

ال�رصف ،تذبذبات اال�سهم يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية ،ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على
�أداء ال�صندوق.

[ ]3خمـاطر االعتماد على موظفي مدير ال�صندوق :يعـتمد مـدير ال�صنـدوق على
العـن�رص الب�رشي ب�شكل �أ�سا�سي خالل �إدارته لل�صندوق ،وبالتايل ف�أن ال�صندوق

قد يت�أثر �سلبا ً بخ�سارة املديرين التنفيذيني واملوظفني املرتبطني ب�أعمال ال�صندوق
و�صعـوبة تـوفري بـدائل على امل�ستوى نف�سه من اخلـربة على الـمدى الق�صري وي�ؤثر

ذلك ب�شكل �سلبي على �أداء ال�صندوق.

[ ]4خماطر ال�سيولة :يتعر�ض ال�صندوق ملخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات
اال�سرتداد نتيجة نق�ص ال�سيولة الناجم عن انخفا�ض �أحجام التعامل يف �سوق

الأ�سهم ال�سعودية مما ي�ؤثر �سلبا ً على مالكي الوحدات.

[ ]5خماطر التغري يف الت�رشيعات� :صناديق اال�ستثمار والأ�صول التي يتم اال�ستثمار بها

معر�ضة ملخاطر التغري يف الت�رشيعات حيث ان مدير ال�صندوق �سيعمل وفقا ً

للت�رشيعات والإجراءات ال�صادرة من قبل ال�سلطات الر�سمية املخت�صة بالتنظيم
والإ�رشاف والرقابة عليها وقد يت�أثر �أداء ال�صندوق �سلبا ً وفقا ً لطبيعة التعديالت

املفرو�ضة على �إدارة ال�صندوق.
[]6

املخاطر املتعلقة بامل�صدر :وهي خماطر التغيري يف الأو�ضاع املالية للم�صدر نتيجة

لتغريات يف الإدارة �أو الطلب �أو املنتجات واخلدمات كما ت�شمل هذه املخاطر تعر�ض

امل�صدر لإجراءات قانونية ب�سبب خمالفات يقوم بها مما قد ي�ؤدي �إىل انخفا�ض قيمة

�أ�سهمه مما قد ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على �أداء ال�صندوق.

[ ]7خماطر الرتكيز :وهي املخاطر الناجتة عن تركز ا�ستثمارات ال�صندوق يف عدد من قطاعات
�سوق الأ�سهم ال�سعودية والذي قد يجعل �أداء ال�صندوق عر�ضة للتقلبات نتيجة التغري
يف الأو�ضاع اخلا�صة بتلك القطاعات الأمر الذي ي�ؤثر �سلبا ً على �أداء ال�صندوق.

[ ]8خماطر االئتمان والأطراف الأخرى :تن�ش�أ هذه املخاطر من الأن�شطة اال�ستثمارية
التي تنطوي على التعامل مبا�رشة مع امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى من خالل الإيداعات
النقدية �أو عمليات املرابحة ،حيث �إن املخاطر على كل طرف من العقد يكون يف �أن

ملخ�ص املعلومات الرئي�سة

9

�صندوق بيت املال اخلليجي املرن للأ�سهم ال�سعودية املتوافق مع ال�ضوابط ال�رشعية

الطرف الآخر قد ال يتقيد بالتزاماته التعاقدية ما قد يت�سبب يف خ�سارة ال�صندوق
للمبلغ امل�ستثمر يف هذه الأن�شطة.

[ ]9خماطر ت�ضارب امل�صالح :تن�شا هذه املخاطر يف الأو�ضاع التي تت�أثر فيها مو�ضوعية
وا�ستقاللية قرار مدير ال�صندوق مب�صلحة �شخ�صية مادية �أو معنوية تهمه على
ح�ساب ال�صندوق ،مما ي�ؤثر �سلبا ً على �أدائه.

[ ]10خماطر الكوارث الطبيعية� :إن الرباكني ،الزالزل ،الأعا�صري والفي�ضانات وغريها من
الظواهر الطبيعية التي قد ت�سبب دمار كبري للممتلكات ال ميكن ال�سيطرة عليها،

وقد ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على �أداء كافة القطاعات االقت�صادية واال�ستثمارية وبالتايل

ت�ؤثر على �أداء ال�صندوق.

[ ]11خماطر تقلبات �سعر الوحدة :ال يوجد �ضمان ب�أن ال�صندوق �سيتمكن من حتقيق
العوائد ملالكي الوحدات �أو �أن تكون متنا�سبة مع خماطر اال�ستثمار يف ال�صندوق
وطبيعة التعامالت املن�صو�ص عليها يف هذه ال�رشوط والأحكام ،وبالتايل من

املحتمل �أن تنخف�ض قيمة الوحدات او �أن يخ�رس مالكي الوحدات بع�ض �أو كامل
املبلغ الذي مت اال�ستثمار به.

[ ]12خماطر التقلبات املحتملة يف �سوق الأ�سهم� :إن تذبذب �سوق الأ�سهم ال�سعودية
ميكن �أن ي�ؤدي �إىل تقلب كبري يف �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق مما ي�ؤثر �سلبا ً على �أداء
ال�صندوق.

[ ]13خماطر �إف�صاح ن�رشات �إ�صدار الطروحات الأولية :تتعلق خماطر الإف�صاح ب�إمكانية
وجود بيانات غري �صحيحة يف ن�رشات �إ�صدار الطروحات الأولية �أو �إغفال بيانات جوهرية

فيها وبالنظر العتماد مدير ال�صندوق ب�شكل جوهري يف اتخاذ قرار اال�ستثمار على
املعلومات التي ترد يف ن�رشات الإ�صدار التي ت�صدرها ال�رشكات ف�إن خماطر اتخاذ قرار
ا�ستثماري غري منا�سب تبقى قائمة مما قد ينعك�س �سلبا ً على �أداء ال�صندوق.

[ ]14خماطر التوقعات املالية امل�ستقبلية :يعتمد مدير ال�صندوق يف حتديد �سعر ال�سهم
خالل الطرح الأويل لل�رشكات بناء على توقعات النتائج املالية لل�رشكات املطروحة
�إال �أن تلك التوقعات هي عر�ضة للتغري مما ي�ؤدي �إىل انحراف يف �سعر الأ�سهم
ينعك�س �سلبا على �أداء ال�صندوق.

[ ]15خماطر فر�ص امل�شاركة يف الطروحات الأولية :من املمكن ان تواجه �صعوبات تتعلق
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بامل�شاركة يف الطروحات الأولية لأ�سهم ال�رشكات حيث ال يوجد �ضمان بتلقي
ال�صندوق دعوة امل�شاركة مما ي�ؤثر �سلبا ً على �إيرادات ال�صندوق ب�سبب عدم امل�شاركة.
[ ]16خماطر ا�سرتاتيجية اال�ستثمار :ال يقدم مدير ال�صندوق �أي تعهدات ب�أ ن

ا�سرتاتيجيات ا�ستثمار ال�صندوق �ستحقق �أغرا�ض اال�ستثمار اخلا�ص به ،وي�ؤثر ذلك

ب�شكل �سلبي على �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق.

[ ]17خماطر الت�صنيف االئتماين :املخاطر املتعلقة بتقييم مدى جودة االئتمان للأدوات
املالية ذات الدخل الثابت يف ت�صنيف تلك الأدوات كمخاطر وتقلبات ال�سوق ،والذي

ي�ؤثر �سلبا على قيمة �أ�صول ال�صندوق.

[ ]18خماطر تعليق التداول بال�سوق :قد ي�ؤدي تعليق التداول يف ال�سوق ككل �أو جمموعة
من الأوراق املالية �إىل خماطر عدم توفر النقد او �ضياع عدد من الفر�ص اال�ستثمارية
الناجت عن عدم املقدرة على البيع �أو ال�رشاء ،مما ي�ؤثر �سلبا ً على �أداء ال�صندوق.

[ ]19خماطر الت�أخر يف �إدراج ال�رشكات املكتتب فيها :قد يحدث ت�أخر يف �إدراج ال�رشكات

املكتتب بها يف ال�سوق ،وبالتايل عدم القدرة على بيعها ،مما ي�ؤدي �إىل �صعوبة يف
تلبية طلبات اال�سرتداد �أو ا�ستغالل الفر�ص اال�ستثمارية الأخرى مما ي�ؤثر �سلبا ً على

�أداء ال�صندوق.

[ ]20خماطر اال�ستثمار يف ال�صناديق الأخرى :هي جميع املخاطر التي قد تتعر�ض
لها �صناديق اال�ستثمار الأخرى الواردة يف هذا البند التي قد تتعر�ض لها �صناديق

اال�ستثمار الأخرى التي يكون ال�صندوق م�ستثمرا ً فيها مما ي�ؤدي �إىل انخفا�ض قيمة
وحدات ال�صندوق.

[ ]21خماطر اال�ستثمار يف حقوق الأولوية :قد يت�سبب اال�ستثمار يف �أ�سهم حقوق

الأولوية �إىل حدوث خ�سائر نتيجة عدم ا�ستخدام مدير املحفظة اال�ستثمارية
لل�صندوق حقه يف �رشاء �أو تداول �أ�سهم حقوق الأولوية امل�ستحقة ،مما ي�ؤدي �إىل

انخفا�ض قيمة وحدات ال�صندوق �إ�ضافة لذلك �إن اال�ستثمار يف حقوق الأولوية

قد تت�سبب يف حدوث خ�سائر جوهرية لل�صندوق ،حيث �إن ن�سبة التذبذب امل�سموح
بها لأ�سعار تداول حقوق الأولوية يفوق الن�سبة التي تخ�ضع لها �أ�سعار الأ�سهم
املدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية (املمثلة بن�سبة � % 10صعودا ً ونزوالً).

[ ]22خماطر خف�ض الت�صنيف االئتماين� :أن �أي خف�ض يف الت�صنيف االئتماين من
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قبل وكاالت الت�صنيف االئتماين لأي من املنتجات اال�ستثمارية اىل ي�ستثمر فيها
ال�صندوق ي�ؤثر �سلبا ً على قيمة تلك اال�ستثمارات وبالتايل ي�ؤثر �سلبا ً على �صايف

قيمة �أ�صول ال�صندوق.

[ ]23خماطر االلتزام ب�ضوابط اللجنة ال�رشعية :يقت�رص املجال اال�ستثماري لل�صندوق
على الأ�سهم املتوافقة مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية ،والتي يجري حتديثها ب�شكل
ربع �سنوي بنا ًء على �إف�صاح ال�رشكات املدرجة ،ويف حال �أ�صبحت �أ�سهم بع�ض
ال�رشكات غري متوافقة مع �ضوابط اللجنة ال�رشعية �سي�ضطر مدير ال�صندوق
�إىل التخل�ص من تلك الأ�سهم ببيعها بغ�ض النظر عن قيمتها العادلة �أو تكلفة

�رشائها مما ي�ؤثر �سلبا ً على �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق.

[ ]24خماطر التمويل :يتعر�ض ال�صندوق ملخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات
اال�سرتداد نتيجة نق�ص ال�سيولة الناجم عن انخفا�ض �أحجام التعامل يف �سوق

الأ�سهم ال�سعودية و�صعوبة احل�صول على متويل للوفاء بطلبات اال�سرتداد مما ي�ؤثر
�سلبا ً على مالكي الوحدات.

[ ]25املخاطر العامة لال�ستثمار العقاري :يكون العائد على اال�ستثمارات العقارية عر�ضة
لعديد من العوامل املرتابطة فيما بينها ،مبا فيها التغيريات ال�سلبية يف الظروف
االقت�صادية املحلية �أو الإقليمية �أو الدولية ،والظروف ال�سلبية يف ال�سوق املحلية،

والظروف املالية مل�ست�أجري وم�شرتي وبائعي العقارات ،والتغيريات يف م�رصوفات

الت�شغيل ،والقوانني واللوائح البيئية .وقوانني تق�سيم املناطق وغريها من القوانني
احلكومية وال�سيا�سات املالية ،و�أ�سعار الطاقة ،والتغريات يف مدى الإقبال الن�سبي
على خمتلف �أنواع ومواقع العقارات ،واملخاطر الناجتة عن االعتماد على التدفقات
النقدية وم�شكالت وخماطر الت�شغيل النا�شئة عن عدم توفر بع�ض مواد البناء،

بالإ�ضافة �إىل الظروف القاهرة ،واخل�سائر غري القابلة للت�أمني وغريها من العوامل
اخلارجة عن �سيطرة مدير ال�صندوق ،قد ي�ساهم �أي من هذه العوامل يف الت�سبب
مبخاطر جوهرية ت�ؤثر �سلبا على قيمة �أ�صول ال�صندوق وقدرة ال�صندوق على توليد

�أي عوائد على ا�ستثماراته.

د العقارات من فئة الأ�صول غري
[ ]26التقلبات يف قيمة العقارات ونق�ص ال�سيولة :تُع ُّ
ال�سائلة ،وتتقلب درجة �سيولتها تبعا ً للطلب والرغبة يف هذا النوع من اال�ستثمارات

و�إن كان ال�صندوق بحاجة لت�سييل ا�ستثماراته العقارية يف وقت غري منا�سب ،فقد
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تكون عائدات ال�صندوق �أقل من القيمة الدفرتية الإجمالية ملمتلكاته العقارية،

وبالتايل ،ف�إن �أي ت�أخري �أو �صعوبة قد يواجها ال�صندوق يف الت�رصف يف �أ�صوله قد

ت�ؤثر �سلبا ً وب�شكل كبري على العائد الذي يح�صل عليه مالكو الوحدات.

البيانات ال�سابقة املتعلقة ب�أداء �صندوق اال�ستثمار
�سيتم ن�رش تقارير ال�صندوق (فور توفرها) لتكون متاحة الطالع اجلميع من خالل املوقع

الإلكرتوين ملدير ال�صندوق www.bmk.com.sa

مقابل اخلدمات والعموالت والأتعاب
يتـحـمل ال�صـنـدوق مقابل اخلدمات والعموالت والأتعاب املـذكورة �أدناه �أ�ضافه �إىل

القيمة امل�ضافة ويتحملها تبعا ً لذلك امل�شرتكون « مالكي الوحدات» وهي كالتايل:

[ ]1ر�سـوم �إدارة ال�صندوق� % 1.90 :سنويا ً من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق حتت�سب
يف كل يوم تقـوميي ،ويتم دفع الر�سوم امل�ستحقة ملدير ال�صندوق �شهرياً.

[ ]2ر�سـوم احلـفـظ� %0.10 :سنويا ً من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق حتت�سب يف كل
يوم تقـوميي ويتم دفع الر�سوم امل�ستحقة لأمني احلفظ �شهريا ً على اال تقل عن

مبلغ  1,000ريال �شهرياً.
[]3

مكاف�أة �أع�ضاء مـجل�س الإدارة� :سيتم دفع مبلغ  3,000ريال �سعودي لكل ع�ضو

م�ستقل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن كل اجتماع ،وبحد اق�صى مبلغ 12,000

ريال �سعودي �سنويا ً لأع�ضاء املجل�س امل�ستقلني فقط.
[]4

مكاف�أة �أع�ضاء اللجنة ال�رشعية  :ت�ستحق اللجنة ال�رشعية لل�صندوق مبلغ 7,000

دوالر امريكي ( ما يعادل  26,250ريال) �سنوياً ،حتت�سب يوميا وتدفع يف بداية ال�سنة

املالية.

[ ]5ر�سوم امل�ؤ�رش الإر�شادي :ي�ستحق مقدم خدمات امل�ؤ�رش الإر�شادي لل�صندوق مبلغ
 8,000دوالر امريكي (ما يعادل  30,000ريال) �سنويا ً �أو  % 0.05من �صايف �أ�صول

ال�صندوق �أيهما �أعلى ،حتت�سب يوميا ً وتدفع يف بداية ال�سنة املالية.

[ ]6ر�سوم اال�شرتاك :ي�ستحق مدير ال�صندوق ر�سم ا�شرتاك من قيمة كل ا�شرتاك بحد
�أق�صى  %2من مبلغ اال�شرتاك.
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[]7

ر�سوم اال�سرتداد :ال يوجد.

[�	]8أتعاب مراجع احل�سابات 20,000 :ريال �سعودي عن كل �سنة مالية لل�صندوق ي�ضاف
عليها مبلغ �رضيبة القيمة امل�ضافة.

[]9

ر�سوم اال�سرتداد املبكر %1 :من قيمة الوحدات امل�سرتدة يف حالة طلب اال�سرتداد

خالل ثالثني يوما ً تقومييا ً من تاريخ اال�شرتاك.

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

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

[ ]12ر�سوم �أخرى :لن تتجاوز هذه امل�صاريف  %0.5من �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق،
و�سيتم خ�صم امل�صاريف الفعلية فقط .وت�شمل ما يلي:

[ ]12.1م�صاريف ن�رش التقارير عن �أداء ال�صندوق و�أي م�رصوفات �أخرى متعلقة بخدمات
الإدارة والت�شغيل.

[ ]12.2م�صاريف اجتماع مالكي الوحدات.
[ ]13م�صاريف التعامل :يتحمل ال�صندوق عموالت التداول الناجتة عن عمليات �رشاء
وبيع الأ�سهم ح�سب العموالت ال�سائدة يف �سوق الأ�سهم و�سيتم الإف�صاح عن
�إجمايل قيمتها يف التقارير ال�سنوية والن�صف �سنوية.

[ ]14ر�سوم نقل ملكية الوحدات :ي�ستحق مدير ال�صندوق  % 2من قيمة الوحدات
املراد نقل ملكيتها تدفع مرة واحدة عند قبول الطلب كر�سوم عن نقل

ملكية الوحدات.
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كيفية احل�صول على معلومات �إ�ضافية
ي�ستطيع العميل احل�صول على معلومات �إ�ضافية حول ال�صندوق عن طريق الآتي:

•
•
•

زيارة املوقع الإلكرتوين ملدير ال�صندوقwww.bmk.com.sa :

االت�صال على هاتف مدير ال�صندوق+ 966138316666 :

اال�ستف�سار من خالل الربيد الإلكرتوين ملدير ال�صندوق:

cc@bmk.com.sa

مدير ال�صندوق
�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�صفة �أ�صيل بتاريخ.2015 /3/10 :
بر�أ�س مال مدفوع بقيمة  80مليون ريال �سعودي.

املركز الرئي�سي ـ الدمام ـ ال�شاطئ بالزا ـ طريق الأمري حممد بن فهد ـ حي ال�شاطئ

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

�س ت 2050065112 :ـ �رشكة م�ساهمة مقفلة �سعودية
www.bmk.com.sa

هاتف +966138316666 :فاك�س+966138316600 :

�أمني احلفظ
�رشكة الريا�ض املالية

� 6775شارع التخ�ص�صي -العليا الريا�ض 3712-12331

�ص.ب 21116 :الرمز الربيدي11475 :
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف+966 11 486 5866/ +966 11 486 5858 :
www.riyadcapital.com.
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