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 هــام إشعـار
 

 ما اذوإ االستثماري، قرارهماتخاذ  قبل فيها ما جاء وفهم قراءة هذه الشروط واألحكام المحتملين المستثمرين جميع على يجب 
 . مرخص مالي مستشار استشارة عليه يجب فإنه االستثمار هذا مالئمة من شك أي المستثمر لدى كان

 رارالق بموجب المالية السوق هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق الئحة مأحـكا بموجب حكاماألو شروطتم إعداد هذه ال 

 الملكي بالمرسوم الصادر المالية السوق نظام على بناء   .م24/12/2006 الموافق هـ،3/12/1427 بتاريخ 2006-219-1 رقم

 .هـ6/1424/ 2 بتاريخ 30/  م رقم

   عن المعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام  بأنها مسؤولة لهذا الصندوق تقر شركة بيت المال الخليجي بصفتها مديرا
 الصندوق وأحكام شروط أنو من ذلك(، هتمام والعناية المعقولة للتأكدحسب أفضل المعلومات المتاحة لديها )بعد أن بذلت كل اال

، كما وتلتزم بتنفيذ إجراءات االستثمار بالصندوق العالقة ذات الجوهرية الحقائق بجميع وصحيح كامل إفصاح على تحتوي

 .إلى الحقائق والظروف التي تتطلع عليها ا  الوحدات وحدهم دون غيرهم استناد لمصلحة مالكي

 الشتـراكا بشأن قرارتهم اتخاذ على المستثمرين التي تسـاعـد المعلومات جـميع تقـديم بهـدف هذه الشروط واألحكام إعـداد تم لقد 
  .بوحدات الصنـدوق لالشتراك كـتـوصية الصنـدوق مـدير آراء أو معـلومات أي اعـتـبار يـجب ال فإنه ذلك ومـع نـدوق،الص في

 الشـروط من هذه[ 10] رقم الـفـقرة على بعناية االطالع يرجى وعليه مرتفعة، مخـاطر على ينـطوي األسهـم في االستثمار 

 .الصندوق في لالستثمارالمخاطر الرئيسة  على للتعرف واألحـكام
 و تقديم أي تعهدات فيما يتعلق بعرض وحدات في الصندوق وإذاصندوق اي شخص إلعطاء أي معلومات ألم يخول مدير ال 

كأنما تمت من قبل مدير الصندوق،  و العروض ال يجب أن يتم االعتماد عليها واعتبارهاحدث ذلك فإن مثل هذه المعلومات أ
 الشروط واألحكام فإنه يكون قد وافق على قيام مدير الصندوق باستثمار مبالغ االشتراك بالنيابة عنه طبقا  وبتوقيع المستثمر على 
 لهذه الشروط واألحكام.
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 الصـنـدوق دلـيل
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  الصنـدوق مـدير
 

 الخليجي المال بيتشركة 

 9177 ب: ص
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 السعـودية العـربية المملكة

 0138316666:هـاتف

 0138316600:فاكس
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 الحفظ أمين

 

 المالية الرياض شركة

 العليا- التخصصي شارع 6775

 3712-12331 الرياض

 11475: البريدي الرمز 21116: ب.ص

 السعودية العربية المملكة

 +966 11 486 5866/  486 5858: هاتف

www.riyadcapital.com 

 

 الحـسابات مراجع

 
 مجموعة بيكر تيلي

نمحاسبون قانونيون واستشاريو  

| | مدينه الخبر 34422ص.ب:   

 المملكة العربية السعودية

 +0906 13830 0966هاتف: 

 7582 13834 966فاكس: +
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  الصـنـدوق ملـخص

 .BMK Saudi Equity Fundصندوق بيت المال الخليجي لألسهم السعـودية  الصـنــدوق

 صندوق استثماري مفتوح. نوع الصندوق

 .08123ـ  37رقم  شركة بيت المال الخـليجي، بموجب ترخيص هيئة السوق المالية مدير الصندوق وأمين الحفظ

 تاريخ التشغيل
و فور اكتمال جمع الحد األدنى الالزم أم. 2014/ 05/  04هـ، المـوافـق 1435/ 07/  05يبـاشر الصـنـدوق عـملـه في 

 لبدء الصندوق.

 الريال السعـودي. عملة الصندوق

 .10لى المخاطر الرئيسة في الفقرة إمرتفع، نأمل الرجوع  درجة المخاطرة

 .TASIمؤشر سوق األسهم السعودية  المؤشر اإلرشـادي

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

 المدرجة في سوق األسهم السعودية.

 لاير سعودي. 10 سعر الوحدة عند بداية الطرح

 .لاير سعـودي 2,000 لالشتراك /الرصيدالحد األدنى 

الحد األدنى لالشتراك اإلضافي 

 واالسترداد
 .لاير سعودي 2,000

آخر موعد الستالم طلبات 

 االشتراك واالسترداد
 ظهراً حسب توقيت المملكة العربية السعودية في يوم التعامل. 1:00الساعة 

 كل أسبوع. يومي االثنين واألربعاء من أيام التقويم والتعامل

 يوم العمل التالي ليوم التـقويم. أيام اإلعـالن

 من مبلغ االشتراك. % 2بحد أقصى  رسوم االشتـراك

 ال يـوجـد أية رسوم لالسترداد. رسوم االسترداد

 من قيمة الوحدات المستردة خالل ثالثين يوماً تقويمياً من تاريخ االشتراك. %1 رسوم االسترداد المبكر

 سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق. %0.10 الحفظرسوم 

 سعودي سنوياً. لاير 20,250 أتعاب مراجع الحسابات

موعد دفع قيمة الوحدات 

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

 صـافي قيمة أصـول الصنـدوق.سنويًا مـن  %1.90 رسوم إدارة الصندوق

مكافأة أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق

مبلغ ، عن كل اجتماع، وبحد اقصى أعضاء مجلس اإلدارةلاير سعودي لكل عضو مستقل من  3,000سيتم دفع مبلغ 

12,000  ً  ألعضاء المجلس المستقلين فقط، وستكون من ضمن مصاريف الصندوق. لاير سعودي سنويا

 الرسوم األخرى
مصاريف طباعة التقارير والمصاريف اإلدارية والتشغيلية األخرى ولن تزيد تلك المصاريف ل الصندوق سوف يتم تحمي

 من صافي قيمة أصول الصندوق.  %0.50مجتمعة عن 

 تـاريخ الطـرح
/  02م، ويستمر حتى نهاية 2014/  03/  23هـ، المـوافـق 1435/ 05/  22يبدأ الطرح األولي لوحدات الصندوق في 

 م.2014/  05/  01هـ، المـوافـق 1435/  07

 الزكاة
ال يتولى مدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات االستثمارية عن المستثمرين وتقع على مالك الوحدة مسؤولية إخراج زكاة 

 ما يملك من وحدات استثمارية.

 الجهات المختصة ا تحددهافة على رسوم الخدمات حسب مسوف يتم احتساب ضريبة القيمة المض الضرائب
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 المملكة العربية السعودية. المملكة

 .BMK Saudi Equity Fundسعوديةالصندوق بيت المال الخليجي لألسهم  الصنـدوق

 مدير الصندوق أو الشركة
، إلدارةا والحفظ، الترتيب،ة التعامل بصفة أصيل، وشركة بيت المال الخليجي، شركة مساهمة مقفلة سعـودية، حاصلة على رخص

 الصادر عن مجلس هيئة السوق المالية. 08123ـ  37بموجب ترخيص رقم  المشورةوتقديم 

 النظام
 16هجرية الموافق 2/6/1434( وتاريخ 30السعودية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/نظام السوق المالية بالمملكة العربية 

 م.2003يونيو 

 تعديالت الحقة.  م وأي24/12/2006السوق المالية في الئحة صناديق االستثمار الصادرة عـن مجلس هيئة  الالئحة

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعـودية. الهيئة

 تعني هذه الشروط واألحكام والتي بموجبها يتم تنظيم عمل الصندوق والعالقة بين مدير الصندوق والمستثمرين. الشروط واألحكام

 عملة المملكة العربية السعودية. الريال السعودي

 مـجلس إدارة الصنـدوق. المجلس أو مجلس اإلدارة

 يتكون من وحدات وتعامل كل وحدة على أنها حصة مشاعة في أصول صندوق االستثمار.حصة المالك في صندوق االستثمار الذي  الوحدة

 صندوق استثمار مفتوح
صندوق استثمار ذو رأس مال متغير، تزيد وحداته بإصدار وحدات جديدة وتنقص باسترداد مالكي الوحدات لبعض أو كل الوحدات 

 تهم وفقا  لصافي قيمتها في أوقات االسترداد المحددة.المملوكة لهم. ويحق لمالكي الوحدات استرداد قيم وحدا

 سجل مالكي الوحدات والذي يحتفظ به أمين الحفظ. السجل

 شخص اعتبـاري مـرخص له بحـفظ األصـول المـالية للعـمالء. أمـين الحـفــظ

أيام استالم طلبات االشتراك 

 واالسترداد
 يوم عمل في المملكة طبقا  أليام العمل الرسمية في الهيئة.  كل

 هو اليوم الذي يتم فيه تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد، وسيكون يومي االثنين واألربعاء. يوم التعامل

 اليوم الذي يتم فيه تقويم سعر صافي الوحدة، وسيكون يومي االثنين واألربعاء.  يوم التقويم

 الوقت الذي يقوم فيه مدير الصندوق باحتساب سعر الوحدة في يوم التقويم. نقطة التقويم

 هو اليوم الذي يتم فيه دفع قيمة الوحدات المستردة للمستثمرين. موعد صرف مبلغ االسترداد

 هو يوم العمل التالي ليوم التقويم الذي يتم فيه إعالن سعر الوحدة. يوم اإلعالن

 النموذج المستخدم لالشتراك في الصندوق. نموذج طلب االشتراك

 النموذج المستخدم السترداد الوحدات من الصندوق. نموذج طلب االسترداد

 فترة الطرح األولى
/  05/  01م وتنتهي في 2014/  03/  23الفترة التي تكون فيها وحدات الصندوق مطروحة لالشتراك من قبل المستثمرين تبدأ من 

 م.2014

 على أداء الصندوق. ما من شأنه أن يـؤثر سـلبا   كل المخاطر

 من طرف مـدير الصندوق المعنيين بتشغيل وإدارة الصنـدوق.يين جميع األشخاص الطبيعيين واالعتبار األطراف المعنية

 إجمالي األصول
ة العادلة للتداول باإلضافة الى القيم القيمة السوقية بسعر اإلقفال لألوراق المالية المستثمر بها في سوق األسهم السعودية والقابلة

 ألصول الصندوق األخرى كالمرابحات واإليداعات واألرباح المستحقة واي أرصدة مدينة أخرى.

 من هذه الشروط واألحكام. 11جميع المصاريف التي تحمل على الصنـدوق، والمذكورة في الفقرة  إجمالي الخصـوم

 منها إجمالي قيمة الخصوم. وما  إجمالي األصول مخص صافي قيمة األصول

 التاريخ الذي يبدأ فيه الصندوق عمله. تاريخ التشغيل

 أليام العمل الرسمية في الهيئة. يوم عمل في المملكة طبقا   يوم عمل

 هو مرجع ألداء السوق من خالله يمكن قياس أداء الصندوق. المؤشر أو المؤشر اإلرشادي

 تيليجموعة بيكر م مراجع الحسابات

المشترك )المستثمر(/ 

 المشتركون )المستثمرون(
 مصطلحات مترادفة، ويستخدم كل منها لإلشارة الى الشخص الذي يملك وحدات في صندوق االستثمار.

 .التجارةقصيرة االجل وعقود تمويل صندوق االستثمار الذي يكون هدفه الوحيد االستثمار في الودائع واألوراق المالية  صندوق أسواق النقد

مدير المحفظة االستثمارية 

 للصندوق
 موظف لدى مدير الصندوق يقوم بإدارة أصول الصندوق نيابة عن مدير الصندوق.

عضو مجلس إدارة الصندوق 

 المستقل
 عضو مجلس إدارة الصندوق المستقل والذي ينطبق عليه التعريف الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعده. 

 من ديسمبر من كل عام. 31السنة المالية للصندوق والتي تنتهي في  السنة المالية

 يونيو، سبتمبر، وديسمبر من كل عام.مدة ثالثة أشهر تنتهي في اليوم األخير من شهر مارس،  ربع السنة

 الحد األدنى الذي يجب أن يحتفظ فيه المستثمر لإلبقاء على اشتراكه في الصندوق. الحد األدنى للرصيد المتبقي

 ر.أعداد أو أي شكل آخ رأي في مستوى األهلية االئتمانية لجهة أو في مستوى األهلية االئتمانية لورقة مالية، باستخدام أي رموز أو التصنيف االئتماني

 هي وكالة أجنبية للتصنيف االئتماني مؤسسة خارج المملكة. موديزوكالة 

 (A)فئة 
( بأنها ذات جودة Aتعتبر اإلصدارات المصنفة )و هو فئة تصنيف ائتماني للداللة على مستوى الجودة االئتمانية في الفترة الطويلة،

 عدم سداد منخفضة، وتعبّر عن قدرة عالية على الوفاء بااللتزامات المالية. ائتمانية عالية، ومخاطر ائتمانية ومخاطر



1 
 

  الصـنــدوق وأحـكــام شـروط
 

  االستثمار صـنـدوق سـما 1

 

 .(BMK Saudi Equity Fund) السعودية لألسهم الخليجي المال بيت صندوق
 

 الرئيس لمدير الصندوق المكتب  عنوان 2

 
  الخـليجي المـال بيـت شـركة   
 الشـاطئ حي ـ فهـد بن محـمد األمير طريق ـ ابالز الشاطئ ـ الـدمـام: العـنـوان   

 السعودية العربية المملكة 31413 الدمام 9177: ب.ص   
 +    966 138316600: فـاكس+       966 138316666: هـاتف   

  www.bmk.com.sa الموقع اإللكتروني:   
 

 البدء  اريخت 3

 

 هـ،1435 / 07/  02ويستمر حتى نهاية  م2014 / 03/  23 المـوافـق هـ،1435/  05/  22يبدأ الطرح األولي لوحدات الصندوق في 

 . م2014/  05/  01 المـوافـق
 

ـ 1435/ 07 /05 سيكون تاريخ تشغيل الصندوق اعتبارا  من يوم ( ويمكن بدء تشغيل الصندوق فور اكتمال 2014/ 05/ 04)الموافق ه

 سعودي لاير 10,000,000جمع مبلغ الحد األدنى الالزم لبدء الصندوق وهو 

 

   المنظمة الهيئة 4

 

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

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

 .في األعمال واألوراق المالية المشورةوتقديم  الترتيبوالحفظ و اإلدارةأصيل و

 

 أو آخر تحديث لها الصـنـدوق وأحكام شروط إصدار تاريخ 5

 
 .م30/11/2021 في لها تحديث آخر وجرى. م2014/  03/  05 بـتـاريخ الصـنـدوق وأحـكام شـروط صـدرت

  االشـتـراك 6

  

 سعـودي ريـال 2,000 هـو الصـنـدوق في لالشتـراك األدنى الـحـد. 
 سعـودي ريـال 2,000 هو اإلضــافي لالشتـراك األدنى الـحـد. 
 سعـودي. ريـال 2,000 هو لالسترداد األدنى الـحـد 
  لاير سعودي 2,000الحد األدنى للرصيد المتبقي هو 
  لاير سعودي 10سعر الوحدة عند بداية الطرح هو 
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 الصنـدوق عملة 7

 

 من رىأخ عملة بأي رينالمستثم اشتراكات وتقبل ووحداته، استثماراته بها ستقّوم التي وهي السعودي الريال هي الصندوق عملة

 عملة يرغ بعملة استحقاقاتهم تحويل في الراغبون ويتحمل التاريخ، ذلك في األسواق في السائد الصرف سعر أساس على العمالت

وفي حال االسترداد أو التصفية سيتم تحويل قيمة الوحدات  .التحويل تاريخ عند العمالت لتلك الصرف سعر تذبذب مخاطر الصندوق

 بالريال السعودي فقط.

 

 

 االستثمار صـنـدوق أهـداف 8

االستثمار في أسهم الشركات  خالل من على المدى البعيد المال رأس تنمية إلى الصندوق، وهو صندوق استثماري مفتوح، يهدف

 إيجابية ئدعوا تحقيقواألسهم المدرجة في سوق األسهم السعودية بما في ذلك حقوق األولوية والسعودية خالل فترة الطرح العام األولي 

مع إمكانية توزيع أرباح نقدية مرة واحدة سنويا  وذلك  ،TASI( تاسي) السعودية األسهم سوق مؤشر وهو اإلرشادي بالمؤشر مقارنة

باح الرأس مالية أو التوزيعات النقدية للشركات المستثمر بها أو كالهما بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، سواء من األر

النقدية  ريخ استحقاق األرباحوالتي استحقها الصنـدوق من استثماراته وبدون وجود حد أعلى أو أدنى لتلك التوزيعات. على أن يكون تا

رباح سجل الصندوق في ذلك اليوم، وسيتم توزيع تلك األ خر يوم عمل من السنة المالية للصندوق لمالكي الوحدات المسجلين فيهو آ

 يوما تقويميا من تاريخ االستحقاق.  45دارة خالل في حال إقرارها من مجلس اإل

 ويمكن لمجلس إدارة الصندوق إقرار عـدم توزيع أرباح إذا رأى أن ذلك في مصلحة الصندوق، كمثال: ـ

  ل العام الذي تستحق عنه التوزيعات.خال : إذا كان التغير في سعر الوحدة سلبيا  1

 أو 23: إذا كانت التوزيعات ستخفض من حجم الصندوق ليصبح أقل من الحـد األدنى المحدد بحسب هذه الشروط واألحكام ـ مادة 2

 سوف تؤثر على استمرار تشغيله بشكل مجدي.

 دارة.على توصية مدير المحفظة االستثمارية للصندوق واعتماد مجلس اإل : بناء  3

  
 

  الرئيسة االستثمار استراتيجيات 9

 

 نوع )أو أنواع( األوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي: .1
ددة سب محلن يكون هناك نبما في ذلك حقوق األولوية، و ،الصندوق في األسهم المدرجة في سوق األسهم السعودية يستثمرسوف 

لسوقية إجمالي القيمة ا إلىالستثمار الصندوق في أسهم مصدر واحد على أال يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية لألسهم الحرة للشركة 

 لسوق األسهم السعودية.

مار في ستثكما ويجوز للصندوق االستثمار في أسهم الشركات السعودية خالل فترة الطرح العام األولي على أال تتجاوز نسبة اال 

 من إجمالي قيمة أصول الصندوق. %30الطروحات األولية 

 

 سياسة تركيز االستثمار: .2
من أجل إدارة المخاطر فإن الصندوق سيقوم بتنويع استثمارات محفظته االستثمارية من خالل االستثمار في مجموعة مختلفة 

 التركيز على قطاع او صناعة معينة. من قطاعات سوق األسهم السعودية واألسهم المختلفة في كل قطاع دون

 
 األدوات والتقنيات المستخدمة إلدارة محفظة الصندوق االستثمارية: .3

   األرباح والمتمثل في تحليل أداء الشركة التشغيلي و على التحليل التصاعدي، سيتم اختيار االستثمار في األسهم بناء

 للقطاع والمؤشرات االقتصادية التي قد تؤثر على أداء األسهم.الحالية والمتوقعة إضافة إلى تحليل النمو المتوقع 
 أدوات استثمارية منخفضة المخاطر  األصول بصورة نقد أو من %100لمدير الصندوق االحتفاظ وبحد أعلى  يمكن

و أكثر من البنوك السعودية وبدون وجود أي حد أعلى لكل بنك أو صناديق أسواق لدى بنك أ وديعة قصيرة األجلك

على قرار مدير المحفظة االستثمارية  وذلك بناء   ،من هذا البند 8حسب ما ورد في الفقرة  لنقد المرخصة من الهيئةا

 للصندوق وفي الحاالت التالية على سبيل المثال ال الحصر:
 أداء سوق األسهم السعودية. انخفاض -أ

 ستثمار.استثمار أحد العمالء في وقت يرى فيه مدير الصندوق عدم جدوى وقت اال -ب
 تنويع استثمارات المحفظة االستثمارية للصندوق لالستفادة من عوائد صناديق أسواق النقد.  -ج
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لتصنيف االئتماني. أما لوالصادر عن وكالة موديز  (A)وسيتم اختيار تلك البنوك بناء على التصنيف االئتماني بحد أدنى فئة 

العوائد والمخاطر من قبل مدير الصندوق. ولن يتم التعامل مع أي لى صناديق أسواق النقد فسيتم دراسة وتحليل بالنسبة إ

 بنوك أو صناديق أسواق نقد خارج المملكة العربية السعودية.
 

 
 أنواع األوراق المالية الغير مشمولة: .4

األسهم المدرجة في أسهم الشركات السعودية خالل فترة الطرح العام األولي و لن يستثمر الصندوق في أية أوراق مالية غير

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

 
 خر على نوع )أو أنواع( األوراق المالية التي يمكن للصندوق االستثمار فيها:أي قيد آ .5

دوق يلتزم بجميع القيود التي تم النص عليها بالالئحة، وما قد ( فان الصن4( و )1باإلضافة لما تم ذكره في البندين السابقين )

 يطرأ عليها من تعديالت أو إضافات الحقة.
 

 صالحيات الصندوق في االقتراض: .6
 .فقـــط أصــوله باستثمار وسيـكتفي استثماراته، لتعـزيز باالقـتـراض الصـندوق يــقـوم ال

ى وبحد أقصلتغطيه طلبات االسترداد لوحدات الصندوق، نوك السعودية من أحد البكما ويحق لمدير الصندوق االقتراض 

بعة سالتزيد مدة االقتراض عن سبعة أيام، وفي حال تجاوز مدة االقتراض  من صافي قيمة أصول الصندوق على أال 10%

 .أيام سيتم إشعار الهيئة بذلك

 
 أسواق األوراق المالية التي سيتم التعامل فيها: .7

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

 حدود االستثمار في وحدات صناديق االستثمار األخرى: .8
تتجاوز  أالمن أصوله على  %100يجوز للصندوق أن يستثمر في صناديق أسواق النقد المرخصة من الهيئة وبحد أقصى 

من صافي  %10و ما نسبته من صافي قيمة أصول الصندوق أ %10 قيمة الوحدات المملوكة في صندوق واحد ما نسبته

 قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.
 

 ق المشتقات المالية:التعامل مع أسوا .9
 مشتقات األوراق المالية.الصندوق في  لن يستثمر

 

 الصـنـدوق في لالستثمارة الرئيس المخاطر 10

 

 لـمستثمرا عـلى ويـجب السعودية، األسهم سوق في المدرجة الشركات أسهم في السعودية لألسهم الخليجي المال بيت صندوق يستثمر

 ثمـاراالستـ يواجها أن يحـتـمل التيالرئيسة  المخـاطر ومن عـالية، مخـاطر على ينـطوي األسهـم في االستثمار بأن ويـدرك يعـلم أن

 : يلي مـا الحصر ال المثال سيبل على الصـنـدوق، في
 
سلبي على  لإن حاالت عدم اليقين التي تنتج عن التغيرات السياسية العالمية واإلقليمية والمحلية قد تؤثر بشك السياسية: المخاطر[ 1]

 سوق األسهم السعودية وبالتالي من الممكن أن يكون لها أثر سلبي على صافي قيمة أصول الصندوق.
إن التغير في األوضاع والسياسات االقتصادية العامة والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر التغير في  :االقتصادية المخاطر[ 2]

ف، تذبذبات التغير في سعر الصراالستيراد والتصدير، االستهالك، سعر الفائدة، التضخم،  سياسة اإلنفاق الحكومي، االستثمار، حركة

 بشكل سلبي على أداء الصندوق. تؤثر قد سهم في سوق األسهم السعودية،األ

 أساسي خالل إدارته بشكل البشري العـنصر على الصنـدوق مـدير يعـتمداالعتماد على موظفي مدير الصندوق:  مخـاطر[ 3]

 تـوفير وصعـوبة الصندوق بأعمال المرتبطين والموظفين نيالتنفيذي المدراء بخسارة سلبا   يتأثر قد الصندوق نإف وبالتالي ،للصندوق

 .ما قد يؤثر بشكل سلبي على أداء الصندوق القصير الـمدى على الخـبرة من ذاته المستوى على بـدائل
نخفاض اقد يتعرض الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسترداد نتيجة نقص السيولة الناجم عن : السيولة مخاطر[ 4]

 .على مالكي الوحدات مما قد يؤثر سلبا   أحجام التعامل في سوق األسهم السعودية

عات حيث لمخاطر التغير في التشريمخاطر التغير في التشريعات: صناديق االستثمار واألصول التي يتم االستثمار بها معرضة [ 5]

ن مدير الصندوق سيعمل وفقا للتشريعات واإلجراءات الصادرة من قبل السلطات الرسمية المختصة بالتنظيم واإلشراف والرقابة أ

 لطبيعة التعديالت المفروضة على إدارة الصندوق. وفقا   عليها وقد يتأثر أداء الصندوق سلبا  
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صدر: وهي مخاطر التغيير في األوضاع المالية للمصدر نتيجة لتغيرات في اإلدارة أو الطلب أو المنتجات المخاطر المتعلقة بالم [6]

همه سوالخدمات كما وتشمل هذه المخاطر تعرض المصدر إلجراءات قانونية بسبب مخالفات يقوم بها مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة أ

 داء الصندوق. مما قد يؤثر بشكل سلبي على أ

مخاطر التركيز: وهي المخاطر الناتجة عن تركز استثمارات الصندوق في عدد من قطاعات سوق األسهم السعودية والذي قد  [7]

 الصندوق.   داءأعلى  يجعل أداء الصندوق عرضة للتقلبات نتيجة التغير في األوضاع الخاصة بتلك القطاعات األمر الذي قد يؤثر سلبا  

التي تنطوي على التعامل مباشرة مع المؤسسات  االستثماريةاألخرى: تنشأ هذه المخاطر من األنشطة  مخاطر االئتمان واألطراف [8]

ن الطرف طر على كل طرف من العقد يكون في أالمالية األخرى من خالل اإليداعات النقدية أو عمليات المرابحة، حيث أن المخا

ي خسارة الصندوق للمبلغ المستثمر في هذه األنشطة ما قد يتسبب في خسارة االخر قد ال يتقيد بالتزاماته التعاقدية ما قد يتسبب ف

 الصندوق للمبلغ المستثمر في هذه األنشطة.

هذه المخاطر في األوضاع التي تتأثر فيها موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة  مخاطر تضارب المصالح: تنشأ [9]

 على أدائه. شخصية مادية أو معنوية تهمه على حساب الصندوق، مما قد يؤثر سلبا  

ار التي قد تسبب دممخاطر الكوارث الطبيعية: إن البراكين، الزالزل، األعاصير والفيضانات وغيرها من الظواهر الطبيعية  [10]

يمكن السيطرة عليها، وقد تؤثر بشكل سلبي على أداء كافة القطاعات االقتصادية واالستثمارية وبالتالي قد تؤثر على  كبير للممتلكات ال

 أداء الصندوق. 

مخاطر تقلبات سعر الوحدة: ال يوجد ضمان بأن الصندوق سيتمكن من تحقيق العوائد لمالكي الوحدات أو أن تكون متناسبة مع  [11]

قيمة  المحتمل أن تنخفض مخاطر االستثمار في الصندوق وطبيعة التعامالت المنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام، وبالتالي من

 حدات بعض أو كامل المبلغ الذي تم االستثمار به.و أن يخسر مالكي الوالوحدات أ

مخاطر التقلبات المحتملة في سوق األسهم: إن تذبذب سوق األسهم السعودية يمكن أن يؤدي الى تقلب كبير في صافي قيمة  [12]

 أصول الصندوق مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق. 

تعلق مخاطر اإلفصاح بإمكانية وجود بيانات غير صحيحة في نشرات ت إفصاح نشرات إصدار الطروحات األولية:مخاطر  [13]

ار قرار االستثم اتخاذإصدار الطروحات األولية أو إغفال بيانات جوهرية فيها وبالنظر العتماد مدير الصندوق بشكل جوهري في 

ستثماري غير مناسب تبقى قائمة مما على المعلومات التي ترد في نشرات االصدار التي تصدرها الشركات فان مخاطر اتخاذ قرار ا

 على اداء الصندوق. قد ينعكس سلبا  

لى توقعات ع يعتمد مدير الصندوق في تحديد سعر السهم خالل الطرح األولي للشركات بناء  : مخاطر التوقعات المالية المستقبلية [14]

لى انحراف في سعر األسهم مما قد ينعكس ما قد يؤدي إعات هي عرضة للتغير مالنتائج المالية للشركات المطروحة إال أن تلك التوق

 .على أداء الصندوق سلبا  

ن تواجه صعوبات تتعلق بالمشاركة في الطروحات األولية ألسهم في الطروحات األولية: من الممكن أمخاطر فرص المشاركة  [15]

 يرادات الصندوق بسبب عدم المشاركة.إ على الشركات حيث ال يوجد ضمان بتلقي الصندوق دعوة المشاركة مما قد يؤثر سلبا  

 ن استراتيجيات استثمار الصندوق ستحقق أغراض االستثمارال يقدم مدير الصندوق أي تعهدات بأ مخاطر استراتيجية االستثمار: [16]

 الخاص به، مما قد يؤثر بشكل سلبي على صافي قيمة أصول الصندوق.

مخاطر التصنيف االئتماني: المخاطر المتعلقة بتقييم مدى جودة االئتمان لألدوات المالية ذات الدخل الثابت في تصنيف تلك  [17]

 على قيمة أصول الصندوق. األدوات كمخاطر وتقلبات السوق، والذي قد يؤثر سلبا  

و مجموعة من األوراق المالية إلى مخاطر عدم توفر ل أمخاطر تعليق التداول بالسوق: قد يؤدي تعليق التداول في السوق كك [18]

 على أداء الصندوق. و ضياع عدد من الفرص االستثمارية الناتج عن عدم المقدرة على البيع أو الشراء، مما قد يؤثر سلبا  النقد أ

القدرة  في السوق، وبالتالي عدممخاطر التأخر في إدراج الشركات المكتتب فيها: قد يحدث تأخر في إدراج الشركات المكتتب بها  [19]

 على بيعها، مما قد يؤدي إلى صعوبة تلبية طلبات االسترداد.

مخاطر االستثمار في الصناديق األخرى: هي جميع المخاطر التي قد تتعرض لها صناديق االستثمار األخرى الواردة في هذا  [20]

ة وحدات قيم انخفاضفيها مما قد يؤدي إلى  ن الصندوق مستثمرا  البند التي قد تتعرض لها صناديق االستثمار األخرى التي يكو

 الصندوق. 

مدير  استخدامعدم  حدوث خسائر نتيجةلى إحقوق األولوية أسهم في  االستثمار مخاطر االستثمار في حقوق األولوية: قد يتسبب [21]

صندوق قيمة وحدات ال انخفاضلى ستحقة مما قد يؤدي إمحقوق األولوية الو تداول أسهم الستثمارية للصندوق حقة في شراء أالمحفظة ا

بها  نسبة التذبذب المسموححيث أن ، للصندوق في حقوق األولوية قد تتسبب في حدوث خسائر جوهريةإضافة لذلك إن االستثمار 

 % 10الممثلة بنسبة )ة المدرجة في سوق األسهم السعوديألسعار تداول حقوق األولوية يفوق النسبة التي تخضع لها أسعار األسهم 

 .(صعودا  ونزوال  

 ولكن . المذكور االستراتيجية من كجزءسنوية  أرباح نقدية لتوزيع الصندوق يسعى مخاطر عدم التوزيع أو خفض التوزيعات: [22]
 بعض . قد تحدثمالية أرباح رأس تحقيق وأ النقدية التوزيعات استالم خالل من كافية عوائد الصندوق بتحقيق محكومة التوزيعات تلك

أو  الشركات توزيعات نسبةانخفاض  والوحدات أ قيمةانخفاض  حال في انعدامها أو الصندوق توزيعات النخفاض ف التي تؤديالظرو

 .اإليجابية السوقأوضاع  من لالستفادة المحققة األرباح من جزء استثمار إعادة الصندوق إدارة سمجل رأىحال في 
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ار في وعلى المستثمر أن يدرك أن االستثم  .المسئولية عن أي خسائر مالية قد تترتب على االستثمار في الصندوقيتحمل المستثمر 

 ال الصندوق مديرفإن  وعليه الصندوق. هذا الصندوق ليس وديعة بنكية مع بنك محلي يبيع أو يسوق األوراق المالية أو تابع لمدير

 أن المستثمر على ويتعين المتـعـمـد، التصرف سوء أو أو التقصير اإلهمال عن الناتجة الخسائر باستثناء خسائر أية عن مسؤوال   يكون

 ، وعليه فقد ال يستلم المستثمر المبلغ الذي استثمره في الصندوقتنخفض أن المحتمل من الصنـدوق ألصـول الصافية القيمة أن يعلم

 .المستقبل في مشـابـه أداء على مؤشرا   يعـتبر ال للصندوق السـابق األداء أنب علما   ،و جزئيا  أ كليا  

  والمصاريف الرسوم 11

 

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

 :كالتالي وهي" الوحدات مالكي
 مديرل المستحقة الرسوم دفع ويتم تقـويم، يوم كل في تحتسب الصندوق أصول قيمة صافي منا  سنوي % 1.90: اإلدارة رسـوم[ 1]

 .شهريا   الصندوق
ويتم دفع الرسوم المستحقة ألمين  تقـويم يوم كل في تحتسب الصندوق أصولقيمة  صافي منا  سنوي %0.10: الحـفـظ رسـوم[ 2]

 .لاير شهريا   3,000على األ تقل عن مبلغ  شهريا  الحفظ 
 ،اجتماع كل عنمجلس اإلدارة  لكل عضو مستقل من أعضاء سعودي لاير 3,000 مبلغ دفع سيتم :اإلدارة مـجلس أعضاء مكافأة[ 3]

 المستقلين فقط.ألعضاء المجلس  سنويا  لاير سعودي  12,000مبلغ وبحد اقصى 

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

 .الصندوق مدير من بقرار ةالنسب هذه
 .يوجد ال: االسترداد رسوم[ 5]

 .يضاف اليها مبلغ ضريبة قيمة مضافة لاير سعودي عن كل سنة مالية للصندوق 20,250الحسابات: أتعاب مراجع  [6]

 خالل ثالثين يوما  تقويميا  من تاريخ االشتراكفي حالة طلب االسترداد من قيمة الوحدات المستردة  %1المبكر:  االستردادرسوم  [7]

 من هذه الشروط واألحكام. 27حسب ما ورد في الفقرة 

 لاير سعودي تحتسب يوميا وتدفع في بداية السنة المالية. 7,500الرسوم الرقابية: رسوم سنوية تبلغ  [8] 

 لاير سعودي تحتسب يوميا وتدفع في بداية السنة المالية. 5,000مالية السعودية )"تداول"(: رسوم سنوية تبلغ رسوم السوق ال [9]

قيمة أصول الصندوق، وسيتم خصم المصاريف الفعلية فقط. وتشمل  من صافي %0.5رسوم أخرى: لن تتجاوز هذه المصاريف [ 10]

 ما يلي:

 

 مصاريف نشر التقارير عن أداء الصندوق واي مصروفات اخرى متعلقة بخدمات اإلدارة والتشغيل. [10.1]

 

 لمزيد من التفاصيل 1ويمكن الرجوع إلى ملخص اإلفصاح المالي في الملحق رقم 

 التـعــامل مصاريف 12

 

في سوق األسهم وسيتم االفصاح  السائدة العموالت حسب األسهم وبيع شراء عمليات عن الناتجة التداول عموالت الصندوق يتحمل

  عن إجمالي قيمتها في التقارير السنوية والنصف سنوية. 

 مصف وتـعيين التصفية 13

 

 .عنها ادرةالص االستثمار صناديق لالئحة وفقا وذلك ا  مناسب تراه تدبير أي اتخـاذ أو مصف أو بديل مدير تعــيين صـالحية للهيئة

 

 الصنـدوق إدارة مجلس 14

 
جلس ويتكون م مستقالن وعضوان رئيس بينهم منعلى األقل  أعضاءثالثة  من مؤلف"  المجلس"  إدارة مجلس الصندوق إدارة يتولى

 إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسمائهم.
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 :الصنـدوق إدارة مـجلس أعضاء أسـماء[ أ]

 

عضويات مجالس إدارة  الذاتيةملخص السيرة  االسم

 الصناديق األخرى

 الداود علي الرحمن عبد

 إدارة مجلس رئيس

 الصندوق

 
 ،الكويت جامعة من االقتصاد في البكالوريوس شهادة على حاصل

 تبي لشركةويشغل حاليا منصب رئيس مجلس اإلدارة  ،م1977 عام

 عدة خاللها تقلد استثمارية شركات عدة في عمل وقد، الخليجي المال

إدارية وقيادية وشارك في عضوية عدد من مجالس اإلدارة  مناصب

لشركات في دول مختلفة في مجال البنوك واالستثمار والعقار 

والتأمين والفندقة والصناعة واالستشارات والرعاية الصحية، كما 

شغل عضوية مجلس ادارة عدة صناديق استثمارية في قطاعات 

 محافظال وإدارة إنشاء فيواسعة  خبرة ند الرحمعب للسيد كمامختلفة. 

 لمنظمةااإللمام باللوائح  مع والتقارير األداء متابعة ونظم االستثمارية

 والصناديق بالشركات الخاصة المستندات كافة وإعداد لتأسيس

  .الخليجي التعاون مجلس دول في األشراف جهات ومتطلبات

رئيس مجلس إدارة مجلس 

ام كي إدارة صندوق بي 

لإلصدارات األولية 

وصندوق بيت المال 

الخليجي المرن لألسهم 

السعودية المتوافق مع 

  الضوابط الشرعية

 البازعي عبد هللا محمد

 عضو مستقل

 
حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز بجدة 

تسويق( ويشغل حاليا  األستاذ محمد رئيس قسم تسويق -)إدارة اعمال

)قطاع العالقات العامة والتسويق(، كما شغل )رئيس  –المناسبات 

قسم التسويق والعالقات العامة( للمشاريع العقارية في شركة الدمام 

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

ضو مجلس إدارة ع

صندوق بي ام كي 

لإلصدارات األولية 

وصندوق بيت المال 

الخليجي المرن لألسهم 

السعودية المتوافق مع 

 ضوابط الشرعية

 

 الدوسري مرشد محمد

 عضو مستقل

 
الرئيس التنفيذي لمصنع الدوسري  منصب يشغل محمد الدوسري

للمكرونة وهي واحدة من مجموعة مرشد الدوسري وأبناءه 

للتجارة، حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة كولورادو في 

م.لدية العديد من الدورات في 2003الواليات المتحدة األمريكية عام 

 التحليل المالي واإلدارة المخاطر واالستثمار.مجال 

 

جلس إدارة ضو مع

صندوق بي ام كي 

لإلصدارات األولية 

وصندوق بيت المال 

الخليجي المرن لألسهم 

السعودية المتوافق مع 

 ضوابط الشرعية

 
 

يوم من  30ما لم يبدي أحد الطرفين عدم الرغبة بذلك بمدة ال تقل عن  تتجدد تلقائيا  و مجلس إدارة الصندوق سنتان عضويةتكون مدة 

 .الصنـدوق إنشاء على الهيئة موافقة تاريخ من إدارة مجلس أول عضوية مدة تبدأالعقد، و انتهاءتاريخ 

 

 :اإلدارة مجلس أعضاء وبدالت مكافآت[ ب]

 
 12,000مبلغ وبحد اقصى  ،اجتماع كل عن إدارة الصندوق مجلس لكل عضو مستقل من أعضاء سعودي لاير 3,000 مبلغ دفع سيتم

  .الصندوق مصاريف ضمن من ستكونألعضاء المجلس المستقلين فقط، و سنويا  لاير سعودي 

 
 :ومدة عضوية األعضاء اإلدارة مجلس أعضاء مسؤوليات[ ج]

 
 .فيها طرفا   الصندوق يكون التي الجوهرية والتقارير والقرارات العقود جميع على الـموافقة( 1)
 .االستثمار صناديق لالئحة وفقا   الصندوق مدير عنه يفصح مصالح تضارب أي على والمصادقة اإلشــراف( 2)
 لتبليغا ومسؤول الصندوق مدير لدى"  وااللتزام المطابقة لجنة"  وااللتزام المطابقة مسؤول مع األقل على ا  سنوي مرتين االجتماع( 3)

 .المتبعة واالنظمة اللوائح بجميع الصندوق مدير التزام من للتأكد لديه، االرهاب وتمويل األموال غسل عن
 .تعيينـه حالة في المصفى يرفعها توصية أي إقرار( 4)
 .آخر سواء  أكان عقدا  أم غيره وأي مستند، االستثمار صناديق بالئحة الصندوق وأحكام شروط والتزام اكتمال من التأكـد( 5)
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 صناديق ةالئح وأحكام الصندوق وأحكام لشروط وفقا   الوحدات مالكي مصلحة يحقق بما هبمسؤوليات الصندوق مدير قيام من التأكـد( 6)

 .االستثمار
دارة الصندوق تجاه وتتضمن مسؤولية أمانة عضو مجلس إ ،فيه الوحدات ومالكي االستثمار صندوق ولمصلحة بأمانة العـمل( 7)

 .مالكي الوحدات واجب اإلخالص واالهتمام وبذل الحرص المعقول

 

 

 الصنـدوق مدير 15 

 

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

  السعودية العربية المملكة ـ 31413 الدمام 9177: ب ص
 سعودية مقفلة مساهمة شركة ـ 2050065112ت:  س

www.bmk.com.sa 
  0138316600: فاكس   0138316666 هاتف:

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

 أخرى، ةناحي من المستثمرين ومصلحة ناحية من الصندوق مدير مصلحة بين التضارب من نـوع أي تـجنب إلى الصندوق مدير يسعى

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

 عالوة. الصندوق مصالح مع تعارضها يحتمل الصندوق مدير أو الصندوق إدارة مجلس ألعضاء أخرى مصلحة أو نشاط أي يوجد

، كما الصندوق تجاه بالتزاماته وفائه علىر يؤث أن يحتمل الصندوق مدير طرف من جوهري المصالح في تعارض يوجد ال ذلك على

 مدير الصندوق أي طرف آخر بتأدية أي مهمة تتعلق بالصندوق.ولم يكلف 
 المبالغ ميعج إليـداع وذلك الصندوق، باسم السعودية العربية المملكة في المحلية البنوك أحد لدى حساب بفتح الصندوق مدير يقومس

 .والالئحـة الصندوق وأحكام شروط بموجب بالصندوق، الخاصة

 

ترخيص هيئة السوق المالية  علىبأنه قد حصل  ،"سعـودية مقفلة مساهمة شركة ـ الخـليجي المـال بيت شـركة" الصندوق مـديرويقر 

 .في األعمال واألوراق المالية المشورةوتقديم  الترتيبوالحفظ و اإلدارةالتعامل بصفة أصيل ولممارسة نشاط  08123-37رقم 

 الحفظ أمين 16 

 
 شركة الرياض المالية

   العليا  - التخصصي شارع 6775

  3712-12331 الرياض

 11475الرمز البريدي:  21116ص.ب: 

 المملكة العربية السعودية

 +966 11 486 5866/  486 5858هاتف: 

www.riyadcapital.com 

 

 الحسابات مراجع 17 

 تيلي بيكر مجموعةتم تعيين 
 ن وعنوانه:واستشاريو قانونيون محاسبون

 الخبر مدينه| |  34422: ب.ص
 السعودية العربية المملكة
 +0906 13830 0966: هاتف
 7582 13834 966: +فاكس

www.bakertillyjfc.com 
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 المراجعة السنوية المالية القوائم 18

 

الصادرة  وفقا  لمعايير المحاسبة للصندوق وقوائم مالية سنوية مدققة مدققة نصف سنوية غير مالية قوائم بإعـداد الصندوق مـدير يقوم 

ديسمبر من كل عام وسيقوم مدير الصندوق بإصدار  31تنتهي السنة المالية للصندوق في  عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 اللخ من أو ريديالب عنوانهم على سواء المالية القوائم هذه من بنسخة المستثمرين جميع موافاة يتمسوم 2014أول قائمة بنهاية عام 

 .طلبهم على بناء  و مقابل أي بدونوذلك    www.bmk.com.sa االلكتروني الشركة موقع

 
 المالية القوائم أما المالية، السنة نهاية من يوما( 70) سبعين خالل للمستثمرين وتوفيرها المدققة المالية القوائم إعـداد من االنتهاء يتم

 الموقع على للمستثمرين متاحة تكون بحيث الفترة نهاية من يوما( 35) وثالثين خمسة خالل إعـدادها من االنتهاء فيتم السنوية نصف

 والمقر الرئيسي لمدير الصندوق وكذلك على الموقع االلكتروني للسوق المالية السعودية )تداول(. االلكتروني
 

  الوحدات خصائص 19 

 

لصندوق من مدير ا استردادهاوليس لها حق التصويت في الصندوق ويتم  ذاتها والحقوق والمميزات القيمة لها لوحدات الصندوق ينقسم

يمتلك كل مالك وحدات حصة مشاعة في أصول  فقط، ويمكن لمدير الصندوق إصدار عدد المحدود من الوحدات في الصندوق.

 الصندوق بناء على صافي قيمة أصوله.

 

تكون مؤهلة للحصول على حصة متناسبة من صافي قيمة أصول الصندوق المتاحة وفي حال تصفية الصندوق، فإن جميع الوحدات س

 للتوزيع على مالكي الوحدات.

 

 أخرى معلومات 20

 

 بمدير الصندوق للحصول على أي معلومات اخرى ذات عالقة بالصندوق. االتصاليمكن للمستثمرين 

 

 المطابقة للشريعة اإلسالمية االستثمارصناديق  21

 

 ير الصندوق بتعيين لجنة شرعية. لم يقم مد

 

 االستثمار العالمية صناديق-22

 

 ال تنطبق على الصندوق.  

 

 األولي الطرح-23

 

ن يتم إيداع مبالغ االشتراك ومن الممكن أ سعـودي لاير 10,000,000 هو العـمل في البدء للصندوق معه يمكن الذي األدنى الحـد

 الشتراكاتاإذا لم يتم جمع الحد األدنى للصندوق فإن مدير الصندوق سيعيد مبالغ  ،بنكية خالل فترة الطرح األولي في حساب وديعة

 إلى المشتركين دون أي حسم ويلغي طرح وحدات الصندوق. 

يجوز لمدير الصندوق تمديد فترة الطرح األولي لمدة إضافية ال تتجاوز شهرين حتى يتم تحقيق مبلغ الحد األدنى لبدء تشغيل الصندوق. 

. ترة االشتراكفانتهاء وسيتم إخطار مالكي الوحدات الذين اشتركوا قبل التمديد عن طريق العناوين المسجلة لدى مدير الصندوق بتاريخ 

 جمع مبلغ الحد األدنى. اكتمالكما ويجوز لمدير الصندوق بدء الصندوق فور 

  

 الصنـدوق في الصندوق مدير استثمار 24
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 دوقالصن في المشاركة الخـاص، لتقديره وفقا  "  الخليجي المال بيت شركة"  الصندوق لمدير يمكن الصندوق نشاط بــدء عـنـد

 باإلفصاح دوقالصن مدير وسيقوم ا  مناسب ذلك رأي متى جزئيا   أو ا  كلي مشاركته تخفيض في بحقه الصندوق مدير ويحتفظ ،ركمستثم

 .االستثمارات تلك قيمة وعن الصندوق، في له استثمار أية عن سنة كل نهاية في

 

 واالسترداد االشتراك إجراءات 25

 

 لتيايتم استالم طلبات االشتراك في الصندوق أو االسترداد من الصندوق خالل أي يوم عمل علما  بأن أيام التعامل  تعامل:ال أيام (1

 1 الساعة بلقيتم فيها تنفيذ هذه الطلبات هي يومي االثنين واألربعاء من كل أسبوع. ويجب تقديم جميع طلبات االشتراك واالسترداد 
لمت في تسلم بعد الواحدة ظهرا  على أنها است التيظهرا  من يوم التعامل ليتم تنفيذها حسب سعر التقويم في ذلك اليوم. وتعامل الطلبات 

  .ل التالييوم العم
              

   :االشتراك إجراءات (2
يقوم المستثمرون الذين يرغبون في االشتراك في الصندوق بتعبئة نموذج طلب االشتراك وإرفاق بيانات إثبات الهوية الالزمة وتسليمها 

ي ف طلب، ويعد المستثمر مشاركا  إلى مقر شركة بيت المال الخليجي. إذا تم قبول طلب االشتراك، سيتم إشعار المستثمر بقبول ال

 من يوم التعامل الذي يتم فيه تنفيذ طلب االشتراك. الصندوق اعتبارا  

 ويحتفظ مدير الصندوق بحق رفض مشاركة المستثمرين في الصندوق إذا كان من شأن تلك المشاركة أن تؤدي إلى مخالفة الالئحة  

 .االشتراك قيمة تقديم تاريخ من عمل أيام 3 خالل لالعمي حساب إلىوالرسوم  االشتراك قيمة إرجاع ويتم

 

 

   :االسترداد إجراءات (3
 مديرل وتقديمه وتوقيعه االسترداد طلب نموذج جزء من أو جميع وحداتهم من خالل تعبئة استرداديمكن لمالكي الوحدات أن يطلبوا 

يمكن لمالكي الوحدات الحصول على نماذج طلب االسترداد من مدير الصندوق مباشرة أو من خالل الموقع االلكتروني  الصندوق،

امس الخ(. سيتم توفير مبالغ االسترداد لمالكي الوحدات قبل إقفال العمل في اليوم www.bmk.com.sa الخاص بمدير الصندوق )

 . االستردادلتالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر ا

 
  :االسترداد عملية تأجيل (4 

 :االتية الحــاالت في صندوقال من استرداد طلب أي تلبية تأجيل الصندوق لمدير يجـوز
 صافي من أكثر أو( %10) تعامل يوم أي نهاية في تلبيتها والمطلوب الوحدات لمالكي االسترداد طلبات جميع نسبة إجمالي بلغ إذا[: أ]

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

 %10االستردادات حد الـ 
 .الصندوق وحـدات تقـويم أو استرداد يتـعسر بحيثاألسهم السعودية  سوق في والتداول التعامل تعليق تم إذا[: ب]

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

 .للطلبات المقدمة أوال
 

  ( الحد األدنى لقيمة الوحدات المستردة: 5

  سعودي.لاير 2,000الحد األدنى لقيمة الوحدات المستردة 

 

 ( الحد األدنى للرصيد المتبقي:6

استرداد أن يقلل رصيد المستثمر في الصندوق إلى ما  أيلاير سعودي وإذا كان من شأن  2,000إن الحد األدنى للرصيد المتبقي هو 

ستالم طلبات أخر وقت ال لاير سعودي، سيقوم مدير الصندوق بتبليغ المستثمر بأن يقوم بإعادة تقديم نموذج االسترداد قبل 2,000دون 

 االسترداد وتحديد مبلغ االسترداد المطلوب وفقا  لما يلي:

 لاير سعودي. 2,000صيد ال يقل عن أ. يحتفظ المستثمر بر

 ب. استرداد رصيد االستثمار بالكامل.

 

  االستثمارصندوق  أصول تقويم 26

 

 في الصندوق أصـولصافي قيمة  تـقـويم يتم أن على ،عند الطرح األوليلاير سعودي   10  بمبلغ للوحدة سميةاأل القيمة تحديد تم لقد

لقيمة اقيمة إجمالي أصول الصندوق وهي  احتسابيومي اإلثنين واألربعاء على أساس  ،كل يوم تقويم عند إقفال سوق األسهم السعودية

ادلة ألصول لى القيمة العوالقابلة للتداول باإلضافة إودية السوقية بسعر اإلقفال لألوراق المالية المستثمر بها في سوق األسهم السع

http://www.bmk.com.sa/
http://www.bmk.com.sa/
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 تمويإجمالي قيمة خصوم الصندوق  ، ناقصا  ي أرصدة مدينة أخرىواإليداعات واألرباح المستحقة وأ الصندوق األخرى كالمرابحات

 يمةق عن اإلعالن وسيتم ،اليوم ذلك في القائمة الوحدات عـدد إجمالي على الصندوق أصول قيمة صافي بقـسمة الوحدة قيمة حساب

التي  ألخرىا االعالنية القنوات بعض طريق وعن الصندوق لمدير االلكتروني الموقعر عبفي يوم العمل التالي ليوم التقويم  الوحدة

 اإلعالن يكون أن على ةمملكال في تصدر التي الرسمية الصحف طريق عنو أ SMS القصيرة النصية كالرسائليحددها مدير الصندوق 

 . وموقع السوق المالية السعودية )تداول( الصندوق لمدير االلكتروني الموقع هو الصندوق أصول لقيمة الرسمي

  المبكر االسترداد رسوم 27 

 

 االسترداد في الوحدات حصر وسيتم ،يوما تقويميا  من تاريخ االشتراك 30االسترداد خالل  حال فيقيمة الوحدات المستردة  من 1%

 . أوال تسترد أوال المشترات الوحدات بطريقة

 

 الصنـدوق إنهاء 28

 

ذا على سبيل المثال، إ وذلك ،المشتركين على جــزاء أي ذلك على يتـرتب أن دون الصـنـدوق إنهـاء بحـق الصنـدوق مـدير يحـتفظ

تشغيله بشكل مجدي، أو بسبب حدوث بعض التغييرات في الالئحة التي تحكم عمل  استمرارن حجم أصول الصندوق ال يبرر تبين له أ

دات بمدة الوحيئة السوق المالية ثم إشعار مالكي قرار بإنهاء الصندوق سيقوم مدير الصندوق بأخذ موافقة ه اتخاذالصندوق، وفي حال 

 التصفية ةحصيل وتوزعوإخالء التزاماته  الصندوقأصول  تصفية يتم الحالة هذه وفييوما تقويميا قبل إنهاء الصندوق.  60ال تقل عن 

 .الصندوق في مساهمتهم وفق ستثمرينالم على

 

 

 الوحدات لمالكي التقارير رفع 29

 

 :الوحدات مالكيل التالية التقارير بتقديم الصندوق مدير سيقوم
 " شهريا  "  الصندوق أصول قيمة : صافي1
 " شهريا  "  قيمتها وصافي ستثمرونالم يمتلكها التي الصندوق وحدات عـدد: 2
 " شهريا  "  الصندوق فيها يستثمر استثمارات خمسة أكبر :3
 .للصندوق سنوية النصف المالية القوائم: 4
 .للصندوق المراجعة السنوية المالية القوائم: 5
  تقديمه يتم تقرير آلخر الحقة مدفوعة توزيعات أي ذلك في بما حده، على وحدات مالك كل بصـفقات سـجل: 6

 .الوحدات لمالكي      
 

 ن أي مقابلوذلك بدو االلكترونية القنوات عبر أوأو الفاكس  البريدي العنوان خالل من ستثمرينالم إلى التقارير تلك إرسال وسيـتم

 التقارير تلك إعالن من يوما 60 خالل أخطاء بأي الصندوق مدير إخطار على المستثمرين ويجب الصندوق، لمدير االلكتروني الموقعو

 .وصحيحة نهائية التقارير تلك تصبح ذلك وبعد الصندوق، مدير عن الصادرة

 المصالح تضارب 30

 

ق رين أو أي تضارب مع مصلحة صندوستثمالم مصالح مع مصالحه فيها تتضارب حالة أي قـيام دون للحيلولة الصندوق مدير يـسـعى

الح مع ص، وسيفصح مدير الصندوق عن أي تضارب في المدائما   ستثمرينالم لمصالح األولوية الصندوق مدير ويعطي خر يديرهآ

 حد على ستثمرينالم جميع سيعامل كما خر يديره ويتعهد بعدم التصرف نيابة عن المستثمر أو ممثليه.المستثمرين أو أي صندوق آ

 .طلبها ندع المصالح تضارب لمعالجة ستتبع التي اإلجراءات بتقديم قالصندو مدير سيقوم كما. آخر على ستثمرم تقديم دون سواء

 

 التصويت حقوق سياسات 31

 

 صويتالت حقوق بممارسة المتعلقة العامة السياسات على الصندوق إدارة مجلس يـوافق وااللتزام، المطابقة مسؤول مع التشاور بعد

 مارسةم عدم أو ممارسة لتقديره طبقا الصندوق مدير ويقرر. أصوله من جزءا   تشكل التي المالية األوراق بموجب للصندوق الممنوحة

 .وااللتزام المطابقة مسؤول مع التشاور بعد تصويت حقوق أي
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 الصندوق وأحكام شروط تعـديل 32

 

 ذلك خضعوي ا  جوهري تعديال   الصندوق مدير عليها يجري لم ما المفعول سارية تعتبر االتفاقية هذه في ةنالمبي األحــكامو الشروط أن

 :التالية للشروط
 .المالية السوق هيئة موافقة على الحصول(: 1)
 مفعول سريان مناإلشعار واجبة تغييرات بأي أيام 8 مهمة، وقبل تغييرات بأي تقويميا   يوما   (21) قبل خطيا   ستثمرينالم تبليغ(: 2)

 المسجلة لدى مدير الصندوق وسيتم تزويدهم بنسخة من الشروط واألحكام بعد التعديل. االتصالمن خالل قنوات  التعديل

 

 الشكاوىإجراءات  33

 

 العنوان البريدي التالي: طريق عن الصندوق في ستثمرينالم شكاوى الصندوق مدير يستقبل 

 

 وااللتزاممدير المطابقة 

 الخليجي المال بيتشركة 

 الشاطئ حي ـ فهد بن محمد األمير طريق ـ بالزا الشاطئ

 السعودية العربية المملكة 31413 الدمام 9177: ب.ص

 0138316600: فاكس 0138316666 :هـاتف

 

 .بالنتيجة المعني ستثمرالم مخاطبة يتم أن على وحلها بحثها على ويعمل االلكترونية، القنواتر عب أو 

 
 مدير على فأنه الصندوق، في مستثمر أي عن صادرة شكوى أي نتائج يةالمال سوقال هيئة أو المختصة القضائية الجهات طلب حال في

 تحت ىالشكاو بمعالجة الخاصة اإلجراءات الصندوق مدير يضعو .الشكوى بموضوع المرتبطة المستندات بجميع اتزويده الصندوق

 .طلبها حال الصندوق في المستثمرين يد

 

  المطبق النظام 34

 

 أليةو المفعول السارية السعـودية العربية المملكة ألنـظمة السعودية لألسهم الخليجي المال بيت صندوق وأحـكام شروط تخضع

 منازعات يف الفصل لجنة إلى والمستثمرين الصندوق مدير بين ينشأ نزاع أي ويحال األنظمة، لتلك المستقبل في الحقة تعـديالت

 .المالية األوراق

 

 

 االستثمار صناديق بالئحة االلتزام 35

 

 قالسو هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق الئحة أحـكام بموجب األخرى الصندوق ووثائق الصندوق وأحكام شروط أعـدت

 المالية السوق نظام على بناء  . م 2006/  12/  24 الموافق هـ،1427/  12/  3 بتاريخ 2006-219-1رقم القرار بموجب المالية

 إفصاح على تحتوي الصندوق وأحكام شروط أن الصنـدوق مـدير ويقر هـ 1424/  6/  2 بتاريخ 30/  م رقم الملكي بالمرسوم الصادر

 .البند هذا في إليها المشار الالئحة ضوء في وذلك بالصندوق العالقة ذات الجوهرية الحقائق بجميع وصحيح كامل

 

 ملخص اإلفصاح المالي 36

 

 من هذه الشروط واألحكام. 1الملحق تم ارفاق ملخص اإلفصاح المالي في 
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 " 1ملحق " 

 االفصـاح الـمـالي

 

 

 الوحدات مالكي سيتحملها التي المصاريف إجمالي

 التفاصيل البند

 االشتراكرسوم 
بحد أقصى من مبلغ االشتراك واالشتراك اإلضافي  2%

 في وحدات الصندوق.

 يوجد.ال  رسوم االسترداد

 رسوم االسترداد المبكر
من قيمة الوحدات المستردة في حال االسترداد خالل  1%

 ثالثين يوما  تقويميا  من تاريخ االشتراك.

  

 

 

 

 إجمالي المصاريف التي سيتم احتسابها من أصـول الصنـدوق بشكل سنوي من عمر الصنـدوق

 التفاصيل البند

 رسوم اإلدارة
وتستقطع  ً  يوميا تحتسب الصندوق أصول قيمة صافي من 1.90%

 .شهريا  

مكافأة أعضاء مجلس إدارة 

 الصنـدوق

 صىأق وبحدلاير سعودي لكل عضو مستقل عن كل اجتماع  3,000

المستقلين، يتم احتسابها  المجلس ألعضاء سنويا   سعودي لاير 12,000

 .بشكل يومي وتدفع كل ربع سنة بعد كل اجتماع

 رسوم الحـفـظ
وتستقطع  ً  يوميا تحتسب الصندوق أصول قيمة صافي من 0.10%

 .شهريا  

  أتعاب مراجع الحسابات
لمراجع الحسابات  لاير سعودي عن السنة المالية تدفع 20,250 مبلغ

 من الصندوق. أشهر 6 كل تحتسب يوميا وتستقطع

 وتدفع بداية السنة المالية. ً  يوميا تحتسب سعودي لاير 7,500 الرسوم الرقابية**

 

رسوم نشر المعلومات على موقع 

السوق المالية السعودية 

 "تداول"**

 وتدفع في بداية السنة المالية. لاير سعودي تحتسب يوميا   5,000

 نشر التقارير عن أداء مصاريف

وتكاليف الخدمات الصندوق 

 إلدارية والتشغيلية االخرى**.

 سيتم ذكرها بعد انتهاء السنة المالية للصندوق. 

مصاريف التعامل في األوراق 

 المالية.
 سيتم ذكرها بعد انتهاء السنة المالية للصندوق.

 حسب تكلفة االقتراض السائدة في السوق. رسوم االقتراض. 

 

 مالحظة: 

  أن جميع هذه المصاريف تعتبر رسوم أخرى وسيتم فقط خصم المصاريف الفعلية ولن تزيد هذه الرسوم عن**

 أصول الصندوق من صافي قيمة 0.50%
  وتحميل المصاريف أعاله على الصندوق على أساس نسبي في كل يوم تقويم  باحتسابسوف يقوم مدير الصندوق

 يوم(. 365)بالنسبة والتناسب لعدد األيام بعد آخر تقويم مقسومة على 

 مالية.ية في نهاية كل سنة والسنو سيتم ذكر المصاريف بالتفصيل في التقارير النصف سنوية
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 " 1ملحق " تابع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 التفاصيل البند

 لاير سعودي 10 سعر الوحدة عند الطرح األولي )القيمة األسمية(

 لاير سعودي 2,000 الحد األدنى لالشتراك

 لاير سعودي 2,000 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 لاير سعودي 2,000 الحد األدنى لالسترداد

 لاير سعودي 2,000 األدنى للرصيدالحد 

 مثال توضيحي لعملية االستثمار في الصندوق
 مالحظات السعودي المبالغ بالريال البند

   10 األولي الطرح عند الوحدة قيمة

تم افتراض عدم وجود أي عمليات اشتراك   20,000,000 البدء عند الصندوق قيمة

 وحدة 2,000,000 الصندوق وحدات عدد استرداد.إضافية أو أي عمليات 

 

 احتسابها يتم( %2) االشتراك رسوم

 *االشتراك قيمة من
 )غير مبلغ االستثمار( 400,000

 المستثمر المبلغ من %2 تسابيتم اح

 اشتراك يتم سدادها لمدير الصندوق. كرسوم

 

  100,000 التعامل مصاريف

لى أن عتم تقدير مبلغ افتراضي للتوضيح 

يتم ذكر المصاريف الفعلية في التقارير 

 السنوية والنصف سنوية

 المالية التقارير نشر مصاريف 

 ةوالتشغيلي اإلدارية الخدمات وتكاليف

 ** االخرى

87,500  

لن تزيد تلك المصاريف مجتمعة عن 

 من صافي قيمة أصول الصندوق.  0.50%

في هذا المثال تم اإلفتراض بأنها تساوي 

0.50%. 

  7,500 ** الرقابية الرسوم

( )تداول السعودية المالية السوق رسوم

** 
5,000  
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 لصالح مدير الصندوق.* سيتم دفع رسوم االشتراك لمرة واحدة من قبل المستثمر عند االشتراك 

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

  20,250    الحسابات مراجع أتعاب

 )مبلغ اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة

 عضو لكل اجتماع كل عن لاير 3,000

 (مستقل

 12,000 

يتكون مجلس اإلدارة من خمسة أعضاء، 

منهم مستقلين وتم االفتراض بأنه تم  اثنان

 السنة في اجتماعات 2  عقد

 يتم سنويا  ( %1.90) اإلدارة رسوم

 يومي بشكل احتسابها
350,000   

 يتم سنويا  ( %0.10) الحفظ رسوم

 يومي بشكل احتسابها
 50,000   

  642,000 السنوية المصاريف إجمالي

 

بعد انتهاء مدة االستثمار )تم افتراض بأن  25,358,000.00  الصندوق أصول قيمة صافي

شهرا ( وان المحفظة  12مدة االستثمار 

االستثمارية للصندوق حققت عائدا بلغ 

30% . 

 12.68  الوحدة قيمة صافي

  % 26.79  المستثمر المبلغ على العائد صافي
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 البند 2020 م2019 م2018 م2017 م2016 م2015 م2014

 عند الطرح األولي قيمة الوحدة 19.6360 15.17 13,0973 11.98 11.58 11.44 10

29,050,590
.00 

65,394,
014.58 

43,198,4
11 

61,236,317 
46,899,

795 
12,658,

184 
31,430,291 

 في بداية العامقيمة الصندوق 

2,905,059.
00 

5,715,4
76 

3,730,34
3 

5,109,556 
3,372,3

14 
834,298 

1,600,643 
  عدد وحدات الصندوق

178,413,65
8.94 

29,411,
764.71 

84,251,0
49 

43,747,524 0 
27,412,

000 
12,250 

 صافي االشتراك ـ لاير سعودي

169,434,19
0.60 

53,081,
334.01 

73,678,6
12 

71,884,650 
36,953,
024,02 

12,535,
810 

1,936,380 
 صافي االسترداد ـ لاير سعودي

1,169,257.
55 

588,235
.29 

1,684,33
3 

874,594  0 560,000 
245 

 من قيمة االشتراك احتسابهايتم  %2 شتراكاالرسوم 

225,824.66 
2,181.5

3 
203,507 256,129 72,513 61,036 

4,916 
 مصاريف التعامل

459.00 
108,238

.23 
183,946 21,225 

55,957,
23 

28,699 
مصاريف نشر التقارير المالية وتكاليف الخدمات اإلدارية  64,804

 والتشغيلية االخرى

 الرسوم الرقابية 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 4,910.96

 تداول- سعوديةسوم السوق المالية الر 5,250 5,250 5,250 5,000 5,000 5,000 1,780.82

 أتعاب مراجع الحسابات 23,288 21,000 21,000 30,000 66,000 33,000 27,500.00

6,000.00 3,000 21,000 12,000 12,000 12,000 
لاير عن كل  3,000أعضاء مجلس اإلدارة )مبلغ مكافأة  12,000

 اجتماع لكل عضو مستقل(

1,418,215.
46 

734,079
.08 

1,094,18
0 

1,394,840 406,603 285,187 
499,101 

 سنويا  يتم احتسابها بشكل يومي % 1.75رسوم اإلدارة 

202,602.22 
104,868

.46 
156,311 199,263 54,235 34,197 

33,844 
 بشكل يومي احتسابهاسنويا  يتم  % 0.25وم الحفظ سر

1,887,293.
12 

997,867
.30 

1,737,44
4 

1,934,957 636,068 454,870 
650,948 

 إجمالي المصاريف السنوية

65,394,015 
43,198,

411 
61,236,3

17 
46,899,795 

12,658,
184 

31,430,
292 

27,249,614 
 عند نهاية العام صول الصندوقصافي قيمة أ

5,715,476 
3,730,3
43.36 

5,109,55
6 

3,372,314 834,298 
1,600,6

43 
1,488,162 

 عدد وحدات الصندوق عند نهاية العام

 عند نهاية العام صافي قيمة الوحدة 18.3109 19.64 15,1722 13.90 11.98 11.58 11.44

 صافي العائد  6.75- 29.42% 9.10% 16.04% 3.49% 1.21% 14.42%

 لمرة واحدة من قبل المستثمر عند االشتراك لصالح مدير الصندوق. االشتراك* سيتم دفع رسوم 
 قنويا  من صافي قيمة أصول الصندوس %0.5** سيتم خصم المصروفات الفعلية فقط، ولن تزيد تلك المصروفات عن 
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 المحترمين السادة شركة بيت المال الخليجي 

لقد قمت / قمنا بقـراءة الشروط واألحـكام والمالحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء بها والموافقة عليها وتم الحصول 

  وقبولها: االستفساراتعلى نسخـة منها والتوقيع عليها، وقد تمت اإلجابة على جميع 
 

 

 للمستثمرين من األفراد:
 

 ........................................................................................................................................ لمشترك:ااسم 
 

 .............................................................. الوطنية: و الهويةأ......... رقم اإلقامة ....................................الجنسية: 

  

..................................:............................................................................................................................العنوان

........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

 ................................................................................................................................................. :اإللكترونيالبريد 
 

 ........................................................................................................................................................رقم الجوال: 
 

 ........................................................................................................................................................الهاتف: م قر
 

 ........................................................................................................................................................رقم الفاكس: 
 

  .............................................................................................................................................................. التوقيع:
 

 .............................................................................................................................................................التاريخ: 
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 .أدناه المبينمن التاريخ  اعتبارا  تم اإلقرار بهذه الشروط واألحكام وقبولها من قبل مدير الصندوق، وهي تسري 
 

 :المسمى الوظيفي                                                                                    :  االسم

 
 

 التاريخ:                                                         :                                 التوقيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 للمستثمرين من المؤسسات:
 

 .................................الدولة: ..... .............................................................سم الشركة: ...........................................ا

 .......................                                                                     .......................................................................................... رقم السجل التجاري:
 

...................................................................................................................................................العنوان:...........

........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

  

 ..........................................................رقم الفاكس........... ..................................................................... رقم الهاتف:
 

 ......................................................................................................................... توقيع:سم المفوض )او المفوضين( بالا
 

 ......................................................................................................... المسمى الوظيفي للمفوض )أو المفوضين( بالتوقيع:
 

 ..............................................................................................................................................................التوقيع: 
 

 ختم الشركة:                                                   

 


