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 المعلومات الرئيسية حول صندوق االستثمار: أوال

 اسم صندوق االستثمار : -1

 .مطروح طرحًا عاماً  مفتوح متخصص استثمار صندوق هوالخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي  صندوق
 

 االستثمارية للصندوق : فهدااألموجز  -2

 خالل من المال رأس على والمحافظة المستثمر طلب عند السيولة توفير في الصندوق هدف تمثلي 

 .السعودية كابيتال الخير لشركة الشرعية المعايير مع المتوافقة  النقد، أسوق ادوات في االستثمار

 يقوم لن. النقد أسواق أدوات في االستثمار خالل من إيجابية عوائد تحقيق إلى الصندوق هذا يسعىو

 .اتالوحد مالكي لصالح الصندوق في استثماراها يعاد وسوف الوحدات مالكي على أرباح بتوزيع الصندوق

 أداء لمقارنة استرشادي كمؤشر( سايبور) أشهر لثالثة السعودي بالريال الودائع على العائد إتخاذ يتم

 رالخي شركة لدى لاألصو إدارة في لالعم فريق وسيعمل. السعودي بالريال للمرابحة كابيتال الخيرصندوق 

 . االرشادي المؤشر أداء ينافس آداء مستوى لتحقيق كابيتال
 

 وممارساته :سياسات استثمار الصندوق موجز   -3

المتوافقة مع المعايير الشرعية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل  المالية األدوات أنواع تكمن

 اآلتي: علىأساسي 

 باختيار الصندوق مدير وسيقوم ،(واإلجارة المرابحة عقود) النقد أسوق أدوات في الصندوق يستثمر 

 اندردست قبل من ائتمانياً  المصنفة( العالقة ذات) والجهات واالجارة المرابحات لعقود المستلمة البنوك

 حال وفي ،(B) االئتماني للتصنيف الدولية فيتش وكالة أو (B2) موديز أو (B) عن التقل بدرجة بورز اند

 تدفقاتوال المالي المركز على بناء داخليا بتصنيفها الصندوق مدير سيقوم إئتماني تصنيف وجود عدم

 .واإلدارة العمليات من النقدية

 الشركات من المصدرة الصكوك وكذلك سيادية وشبه سيادية مؤسسات عن الصادرة الصكوك 

 موديز أو بورز اند ستاندرد قبل من أفضل أو  (A) بدرجة ائتمانياً  والمصنفة للتحويل القابلة والصكوك

(A2 ) االئتماني للتصنيف الدولية فيتش وكالة أو   (A). 
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 السعودي بالريال الصناديق عملة وتكون النقد أسوق أدوات في تستثمر أخرى صناديق وحدات 

 .آخرين صناديق مدراء أو الصندوق مدير قبل وتدارمن  المالية السوق هيئة قبل من والمرخصة

 

 المخاطر المرتبطة باالستثمارات في صندوق االستثمار : -4

 الكابيت الخير شركة عتستطي وال ،منخفض إلى متوسط المخاطر الصندوق في اإلستثمار يعتبر .أ

 نم ستثماراتاال قيمة أن أو الصندوق استثمارات قيمة في ستحدث الزيادة بأن التأكيد السعودية

 وضعها التي اإلستثمار أهداف تحقيق بضمان كابيتال الخير شركة تقوم ولن تقل، أن الممكن

 .الصندوق

 يف الصندوق أداء على مؤشرا يعد ال للمؤشر السابق األداء أو االستثمار لصندوق السابق األداء إن .ب

 .المستقبل

إن الصندوق ال يضمن لمالكي الوحدات أن أداءه المطلق )أو أداءه مقارنة بالمؤشر( سوف يتكرر  .ج

 مستقبال أو يماثل األداء السابق.

أو تابع االستثمار في الصندوق ال يعد إيداعًا لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع األوراق المالية  .د

الوحدات معرضين لخسارة جزء من أو كامل رأس مالهم المدفوع  مالكيلذا فإن ، لصندوق االستثمار

 في الصندوق.

  لخسارةفإن مالكي الوحدات قد يتعرضون  لذاقيمة الوحدات وإيراداتها معرضة للصعود والهبوط،  إن .ه

 قادرين كانوا إذا الصندوق يف باإلستثمار القيام األشخاص أن ويجب الصندوق، في إستثماراتهم

 .اإلشتراك بأسعار الوحدات بإسترداد ملتزم الصندوق مدير يكون ولن الخسارة، تحمل على

 

o أن لالمحتم من والتي الصندوق، في باالستثمار المرتبطة الرئيسية المخاطر قائمة يلي فيما 

 المخاطر جميع تمثل ال قد أدناه المخاطر بأن علما الصندوق، أصول صافي قيمة في تؤثر

 :الصندوق وحدات في باإلستثمار المتعلقة

 إقتصادية مخاطر : 

االنفاق  فيتشمل على سبيل المثال ال الحصر التغيرات  ياإلقتصادية العامة و الت المستجدات إن 

وكذلك  ملكا بشكل االقتصاد علىتؤثر سبليًا  والتضخم واالستهالك والتصدير يرادالحكومي و حركة االست

 تزيد من المخاطر التالية :

 الفائدة أسعار تقلبات مخاطر  

 االستثمار على العائد مخاطر  

 االئتمان مخاطر  

 السيولة مخاطر  
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ض وتعر الصندوق آداء على سلبا وتؤثر السوق في السيولة وشح الفائدة أسعار في انخفاضعنها  وينتج

 وحدات الصندوق. مالكيانخفاض استثمارات الى  تؤدي قدالصندوق الى خسائر استثمارية والتي 

 الفائدة أسعار تقلبات مخاطر : 

ن عقود المرابحة إرباح الصندوق, حيث أسعار الفائدة العادية سوف يكون لها تأثير على أي تغيرات على أ إن

وق االستثمارية للصند العوائد انخفاض الى يؤدي الفائدة أسعار في سلبي تغير أيمربوطة بأسعار الفائدة 

 مالكي وحدات الصندوق .  استثمارات انخفاضتؤدي الى  وقد

 االستثمار على العائد مخاطر : 

تتأثر العوائد على صفقات التمويل والمرابحة والصكوك بالعائد )هامش الربح( حيث يتم االستثمار في 

أقل  في الصكوك العائدأسعار الفائدة يكون  ارتفاعحال  وفي اليتغير، ثابت فائدة معدل على بناء الصكوك

 وحدات مالكي استثماراتيؤثر سلبا على آداء الصندوق وقد يؤدي الى انخفاض  وممامن سعر السوق 

  .الصندوق

 اإلئتمان مخاطر: 

التعامل مباشرة مع المؤسسات المالية  علىتنطوي  التي اإلستثمارية االنشطة من المخاطر هذه تنشأ

 ان في يكون العقد من طرف كل على المخاطر أن حيث ،من خالل اإليداعات أو عمليات المرابحة ىاألخر

التعاقدية مما قد يترتب عليه التخلف أو التعثر في سداد المبلغ المستثمر  بالتزاماته يتقيد ال قد االخر الطرف

 مالكي استثماراتض مما يتسبب في خسارة الصندوق في المبلغ المستثمر به مما يؤدي إلى انخفا

 .الصندوق وحدات

 اإلئتماني التصنيف إنخفاض مخاطر : 

 أو للمرابحات المستلمة البنوك) الصندوق مع التعاقدية الجهات من ألي اإلئتماني للتصنيف إنخفاض أي

 عم التعاقدية بالتزاماتها الوفاءقدرتها على  دموالمؤسسات المصدرة للصكوك( قد يسبب ع الشركات

 .الصندوق وحدات مالكي تانخفاض استثمارا و الصندوق اداء على سلباً  يؤثر مما الصندوق

 داخلي تصنيف على االعتماد مخاطر: 

 ندوقالص مع التعاقدية الجهات لتلك الدولية التصنيف وكاالت صادرمن ائتماني تصنيف وجود عدم حال في

 توفر ملعد االئتماني التصنيف في الصندوق مدير يفشل وقد داخليًا، بتصنيفها الصندوق مدير سيقوم

 ةالمالي المالءة لديهم التتوفر أطراف مع استثمارات إيداع احتمالية ذلك على ويترتب الالزمة المعلومات

 الى يؤدي قد و الصندوق آداء على سلباً  يؤثر مما الصندوق مع التعاقدية بالتزاماتهم للوفاء الالزمة

  . وقالصند وحدات مالكي استثمارات انخفاض

 الصندوق مدير خبرة مخاطر: 

 هذه مثل إدارة في جديد الصندوق مدير يجعل مما الصندوق لمدير الصناديق أوائل من الصندوق هذا يعد

 الصناديق.
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 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر : 

 ديهل اآلخرين الموظفينمدير الصندوق التنفذيين و مسؤولي خبرات و إمكانياتالصندوق على  آداء يعتمد

 الصندوق إدارةالصندوق على  مدير تمكن لعدمالموظفين  ؤالءبمغادرة ه سلباً  الصندوق آداء ثروقد يتأ

يؤدي الى انخفاض  قد مماالقصير والمتوسط  المدى علىالكوادر البشرية  لنقصبشكل المطلوب 

 كابيتال الخير شركة في نوعه من األول هو الصندوق هذا ويعتبر.الصندوق وحدات مالكي استثمارات

والتوجد صناديق مماثلة سابقة لتقييم اآلداء وبالتالي من الممكن أن يكون له أثر على سعر  السعودية،

 الوحدة.

 القانونية المخاطر : 

 قبل من وأنظمة لوائح فرض أو تغير عن تنجم قد قانونية لمخاطر معرضة االستثمارية الصناديق إن

 أموال حجزواالشراف والرقابة او أي قضية مع الغير تؤدي الى  بالتنظيم المختصة الحكومية السلطات

انخفاض استثمارات  مالكي وحدات  الى يؤدي مماقد المختصة الحكومية السلطات قبل من الصندوق

 الصندوق. 

 االستثمارات تركيز مخاطر : 

ض القطاع سيترتب عليه خسائر وهي المخاطر الناتجة عن تركيز االستثمارات في قطاع واحد و في حال انخفا

 . الصندوق وحدات مالكي  استثمارات انخفاضالى  تؤدي قدفادحة في الصندوق 

 السيولة مخاطر : 

أصل معين بسرعة كافية في السوق لمنع وقوع الخسارة  فيتداول الالخطر الناتج عن عدم القدرة على  هوو

القدرة على بيع الورقة المالية وتفادي خسائر محققة يترتب  وعدم والطلب العرض سعر فرق اتساع بسب

 يؤدي الى وقدفي هذه الحالة يؤثر على اداء الصندوق بشكل سلبي  وعليها انخفاض قيمة الورقة المالية 

 .الصندوق وحدات مالكي استثمارات انخفاض

 الشرعية بالضوابط المرتبطة المخاطر : 

إن طبيعة استثمارات الصندوق الشرعية تجعل االستثمار محدودًا بفئة معينة من اإلستثمارات دون غيرها 

مما يقلل من تنويع أصول الصندوق بشكل أوسع. ونتيجة لتقيد الصندوق مع المعايير الشرعية لشركة 

 الصندوق عند خروجها فيبيع أي أصول  أيضاً الخير كابيتال السعودية فإن ذلك يفرض على مدير الصندوق 

دوق الصن فيالى خسائر  يؤدي قد مماأسرع وقت  في السعودية كابيتال الخير لشركة الشرعية المعايير عن

استثمارات   انخفاض الى ؤديي قداإلجراء عند حدوثه  وهذا. المطلوبة االستثماريةلعدم تحقيق العوائد 

 مالكي وحدات الصندوق.

 العمالت بأسعار المتعلقة المخاطر: 

قد يستثمر الصندوق في أوراق مالية وأصول أخرى محددة بعمالت غير العملة األساسية للصندوق )الريال 

السعودي (. سيتحمل الصندوق تأثير انخفاض القيمة مقابل العملة األساسية للعمالت التي استثمر فيها 



للمرابحة بالريال السعودي كابيتال الخير صندوق   

 

ات السلبية التي قد تحدث في الصندوق. ووفقا لذلك، يتحمل المستثمرون في الصندوق مخاطر التغير

 .الصندوق وحدات مالكي استثمارات انخفاضالى  تؤدي والتي معدل صرف العمالت

 اإلستثمار وإعادة االستدعاء مخاطر: 

ستدعاء الذي يمنح المصدرين حق استدعاء الصكوك قبل تاريخ استحقاقها بعض الصكوك خيار اال تحملقد  

واستيفاء األرباح المرتبطة بالصك ويترتب على  للصندوق المطلوبة العوائد تحقيق عدم ذلك علىويترتب 

ذلك عدم وجود استثمارات متاحة في نفس العوائد وقد ينتج عن ذلك تعرض الصندوق إلى مخاطر إعادة 

 اضانخف الى يؤدي قدو الصندوق على سلباً  يؤثر و المطلوبةيؤدي الى عدم تحقيق العوائد  ممااالستثمار 

 .الصندوق وحدات لكيما استثمارات

 السياسية المخاطر : 

الى انخفاض استثمارات   يؤدي قدمما  سلبياً النقد بالعوامل والتغيرات السياسية  أسواق أدوات تتأثر

 مالكي وحدات الصندوق. 

 المصالح تضارب مخاطر : 

قرار مدير الصندوق بمصلحة  استقالليةاالوضاع التى تتأثر فيها موضوعية و فيالمخاطر  هذه تنشا

 وحدات مالكي  استثمارات علىسلبا  يؤثر قدمما  ،على حساب الصندوق هشخصية مادية أو معنوية تهم

 .الصندوق

  الطبيعية الكوارثمخاطر  : 

 كبير دمار تسبب قد التى الطبيعية الضواهر من وغيرها والفيضانات األعاصير الزالزل، البراكين، إن

، وقد توثر بشكل سلبي على كافة القطاعات االقتصادية واالستثمارية عليها السطيرة يمكن ال للممتلكات

 . الصندوق وحدات مالكي استثماراتانخفاض  إلىمما يؤدي 

 المركزي البنك إلشراف خاضعة غير جهات مع مرابحات في االستثمار مخاطر : 

 لىإ معرضة تكون وقد المركزي كغير خاضعة إلشراف البن جهات مع تكونعبارة عن االستثمارات التي  هي

االئتمانية ومخاطر  المخاطرمما يزيد من  المال رأس لحمايةكافية  ضوابط وجود عدمفالس لاإل أوالمخالفات 

هات جال هذهالمبالغ المستثمر بها مع  فييجعل الصندوق يتكبد خسائر  مما) القانونية والمخاطرالسيولة 

 وحدات الصندوق .  مالكيانخفاض استثمارات  الى يؤدي مما

 أخرى صناديق في االستثمار مخاطر : 

المخاطر التي ذكرت سابقا لصندوق الخير كابيتال  لنفس معرضة تكون قدالصناديق المستثمر بها  إن 

 بيلس على كان سبب ألي بها الُمستثمر األخرى الصناديق آداء انخفاض حال وفيبالريال السعودي  ةللمرابح

يق تحق فيأو فشل هذه الصناديق  اإلقتصاد كساد مرحلة دخول أو الفائدة أسعار انخفاض الحصر ال المثال

 .مالكي وحدات الصندوق استثمارات انخفاضيؤدي إلى  قدالعائد المطلوب مما 
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I.  ، منذ االنشاء و سنوات خمسسنوات ،  ولثالثةالعائد الكلى للصندوق لسنة واحدة 

 العائد منذ اإلنشاء سنوات خمسعائد  عائد الثالثة سنوات عائد سنة

4.43% 5.57% 10.54% 10.78% 

  م2019* كما فى نهاية 

 

II. جمالى العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية  أو منذ التأسيسإ 

العائد منذ  م2019 م2018 م2017 م2016 م2015 السنة

 اإلنشاء

  %3.10  %3.09 %3.51 %2.04 الصندوق عائد
4.43% 

10.78% 

  م 2019* كما فى نهاية 
 

III.  أداء الصندوق االستثمار بالمقارنة مع المؤشر االرشادي منذ االنشاء 

 م2016 م2015 م2014 م2013 السنة
 م2017

العائد منذ  م2019 م2018

 اإلنشاء

 A/N A/N 2.04% 3.51% 3.09% 3.10%  4.43% 10.78% الصندوق أداء

 المؤسر أداء

 اإلرشادي

A/N A/N 

0.88%  2.06%  1.84%  2.45%  2.65% 9.70%  

 م2019عام  *كما فى نهاية

  واالتعاب والعموالت الخدمات مقابل: ثانيا

 الجدول التالى يوضح كل من االتعاب صندوق الخير للمرابحة بالريال السعودي  

 ال يوجد رسوم االشتراك

 

 الصندوقرسوم إدارة 

نويًا من صافي قيمة أصول الصندوق. يتم احتسابها على أساس س 0.25%

 ميالدية سنوي ربعيومي وتدفع لمدير الصندوق بنهاية كل  
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 معلومات إضافية حول الصندوق ومستنداته: ثالثا  

توفير المعلومات الكاملة حول الصندوق ومستنداته على الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق  يتم

www.alkhaircapital.com.sa،  وموقع شركة السوق المالية السعودية" تداول" اإللكتروني

w.tadawul.com.saww . 
 

  الصندوق مدير معلومات:  رابعا  

 (كابيتال)الخير  السعوية كابيتال الخير شركة

 الثامن الدور – تاورز مدارات – الوزارات حي ، عبدالعزيز الملك طريق

 11547 الرياض ،69410 بريد صندوق

 السعودية العربية المملكة

 +966(11) 2155678: هاتف

 +966(11) 2191270: فاكس
 

  أمين الحفظمعلومات : خامسا  

 اإلنماء لالستثمار

  2 العنود برج

   فهد الملك طريق

 

 أتعاب مراجع الحسابات

ويتم احتساب  المستحق من هذه الرسوم عند كل يوم  ،ريال سنوياً 32,000  

تقويم على أساس صافي قيمة أصول الصندوق  و تخصم بشكل ربع 

 سنوي

 

 الحفظ رسوم

 وسيتم ،الحفظ تحت األصول قيمة صافي من سعودي ريال15,000

 صافي أساس على تقويم يوم كل عند الرسوم هذه من المستحق إحتساب

  سنوي ربع بشكل وتخصم الصندوق أصول قيمة

 

الرسوم األخرى  وتشمل هذة 

 الرسوم*:

 ،أتعاب عضو مجلس اإلدارة المستقل

 التداول، رسوم ، الرقابية الرسوم

 مصاريف االقتراض

إحتساب  سيتمسنويًا من صافي قيمة األصول.  %0.45بحد أقصى 

من هذه الرسوم عند كل يوم تقويم على أساس صافي قيمة  المستحق

 أصول الصندوق وتخصم عند استحقاقها.

ريال سنويًا لكل  5,000أتعاب عضو مجلس اإلدارة المستقل: بحد أقصي   -

عضو ويتم إحتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل يوم تقويم على 

 سنة أساس صافي قيمة أصول الصندوق و تخصم في نهاية كل

 ريال سعودي 7,500: الرقابية الرسوم  -

 ريال سعودي 5,000رسوم التداول:   -

 وقت االقتراض . فيالسعر السائد  حسبمصاريف االقتراض:  -

http://www.alkhaircapital.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 السعودية العربية المملكة 11544 الرياض ، 55560 ب.ص

  8004413333: هاتف

 +96612185900: فاكس

 

 

  م2019ملخص اإلفصاح المالى للمصاريف الفعلية للعام المالي 

 البند القيمة )ريال سعودي(

 أتعاب االدارة 65,716.00

 رسوم الحفظ 15,750.00

 مكافات اللجنه الشرعية    -

 اتعاب مراقب الحسابات 33,600.00

 مكافات أعضاء مجلس االدارة 10,000.00

 الرسوم الرقابية 7,500.00

 رسوم المؤشر االرشادي    -

 رسوم السوق المالية 5,250.00

 مصاريف آخرى 3,644.00

 

 

 والرئيس التنفيذي العضو المنتدب                                             الرئيس التنفيذي للحوكمة واإللتزام

 

 

 خــــالــــد بــن عــبــدالــــرزاق الــمــلحــم          ـادي                                       ـــيـم حــــبــــراهــور بــن إبـنصـم  
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 مذكرة المعلومات

 

 للمرابحة بالريال السعوديصندوق الخير كابيتال 

 مفتوح( متخصص عام استثماري )صندوق 

 الصندوق مدير

 السعودية كابيتال الخير شركة

 

 الحفظ أمين

 لالستثمار اإلنماء

 

 تم وقد ، م25/03/2018  الموافق هــ،08/07/1439 بتاريخ الصندوق لهذا المعلومات مذكرة صدرت

 .م08/06/2020  الموافق ،هــ16/10/1441 بتاريخ لها تحديث آخر

 

 عةخاض للمرابحة بالريال السعودي كابيتال الخير بصندوق الخاصة ومحتوياتها المعلومات مذكرة إن

 العربية المملكة في المالية السوق هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق لالئحة ألحكام

 .السعودية

 ةمذكر محتويات فهم تعذر حال وفي. وفهمها المعلومات مذكرة محتويات بقراءة المستثمرين ننصح

 .مهني مستشار بمشورة باألخذ ننصح المعلومات،

 والرئيس التنفيذي العضو المنتدب                                             الرئيس التنفيذي للحوكمة واإللتزام

 

 

 خــــالــــد بــن عــبــدالــــرزاق الــمــلحــم          ـادي                                       ـــيـم حــــبــــراهــور بــن إبـنصـم  
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 هام إشعار

مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل مدير وأعضاء مجلس  روجعت .أ

إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات، 

المعلومات الواردة في مذكرة بصحة واكتمال  يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوقكما 

 .المعلومات، كما يقرون ويؤكدون على أن المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات غير مضللة
 

 تتحمل ال وحداته، وطرح السعوديبالريال للمرابحة  كابيتال الخير صندوق تأسيس على المالية السوق هيئة وافقت .ب

 فسهان وتخلي اكتمالها، أو بدقتها يتعلق تأكيد أي تعطي وال اتالمعلوم مذكرة محتويات عن مسؤولية أي الهيئة

 أي على االعتماد عن أو المعلومات مذكرة في ورد عما تنتج خسارة أي ومن كانت، مهما مسؤولية أي من صراحة

 تعني وال عدمه من الصندوق في االستثمار جدوى بشأن توصية أي المالية السوق هيئة تعطي وال. منها جزء

 الشروط في الواردة المعلومات صحة تأكيد أو فيه باالستثمار توصيتها الصندوق تأسيس على موافقتها

 .يمثله من أو للمستثمر يعود الصندوق في االستثمار قرار أن على وتؤكد المعلومات، ومذكرة واألحكام
 

على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية  للمرابحة بالريال السعودي كابيتال الخير صندوق اعتماد تم .ج

 .االستثمار لصندوق المعين الشرعي المستشارالمجازة من قبل 
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 قائمة المصطلحات

اري برنامج استثمصندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي وهو عبارة عن  الصندوق

جماعي يدار بمقتضــى هذا الشــروط واألحكام، ويعتبر من فئة صــناديق أدوات 

 أسواق النقد

 أي يوم عمل تكون فيه البنوك السعودية مفتوحة فيه لمزاولة أعمالها يوم العمل

البنوك أو المؤسسات 

 المالية

البنوك أو المؤســســات المالية التي تنشــأ بينها وبين الشــركة عالقة مصــرفية 

ها من    خارجها و المرخ  ل ية الســــــعودية أو  كة العرب ســــــواء في داخل الممل

 الجهات النظامية  ذات العالقة في كل دولة يتعامل الصندوق معها   

 الخير كابيتال السعودية مدير الصندوق

ـــــ ـــــ  وحـــــدات  مـــــال

 الصندوق

 في الصندوق م مستثمرون يحملون وحداته

 أي جهة ذات عالقة بمدير الصندوق )شركات تابعة لمدير الصندوق( الجهات ذات العالقة

 هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية الهيئة

الئحة صــــناديق االســــتثمار الصــــادرة عن مجلس هيئة الســــوق المالية بالمملكة  الالئحة / اللوائح

 وتعديالتها الالحقة العربية السعودية

هو مجلس يعين أعضـــاما مدير الصـــندوق وفقا  لالئحة، وتم ذكر المســـؤوليات  مجلس إدارة الصندوق

 من هذا الشروط واألحكام 14المناطة بها في الفقرة رقم 

عضـــــــو مــجــلــس إدارة 

 مستقل

ندوق مســــــتقل كما ورد في قائمة المصــــــطلحات  عضــــــو مجلس إدارة صــــــ

 دمة في لوائح الهيئة وقواعدهاالمستخ

هى الودائع النقــديــة التى بطبيعتهــا تعتبر منخفضــــــــة المخــاطر وتحقق عــائــد  أدوات أسواق النقد  

رأســـمالي وتحافظ في نفس الوقت على القيمة ايســـمية للمبلت المســـتثمر  

 مثل عقود المرابحة وايجارة
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البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه،  بيع ســـلعة بمثل الثمن الذي اشـــتراها به عقود المرابحة

بنســـــبة من الثمن أو بمبلت مقطوء ســـــواء وقعت من دون وعد ســـــابق وهي 

المرابحة العادية، أو وقعت بناء على وعد بالشراء من الراغب في الحصول على 

 السلعة عن طريق  المؤسسة وهي المرابحة المصرفية

ؤجرة الى المســـتأجر في نهاية مدة االجارة أو يقترن بها الوعد بتمليك العين الم اإلجارة

 أثنائها

شــــهادات تمثل ملكية شــــائعة في األصــــول والمنافع واالمتيازات وايلتزامات  الص وك

المالية أو أية أصـــــول لمشـــــروء معين متوافق مع ضـــــوابة وأحكام الشـــــريعة 

 ايسالمية

 سايبور

ـــد علا الودائ    )العـــائ

 بالريال السعودي(

البنوك  الودائع في على عروض بواســــــطة متوســــــة العائد ســــــعر يحدد هو 

 ويتم أحتسابه عن طريق البنك المركزيالسعودي ل السعودية على الريا

المعايير الشـــرعية للخير 

 كابيتال السعودية

الضــــــوابة التي تضــــــبة العقود واألنشــــــطة االســــــتثمارية بأحكام الشــــــريعة 

 خير كابيتالايسالمية ومبادئها عن طريق اللجنة الشرعية لل

صباحًا بتوقيت  11:00هو يوم إعالن سعر وحدة الصندوق وتكون عند  الساعة  يوم اإلعالن

 الرياض في كل يوم عمل

 أي يوم يتم فيه بيع واسترداد وحدات صندوق االستثمار يوم التعامل

 رسوم بيع وشراء األوراق المالية رسوم التعامل 

لعـــامـــة  ـــادي  ا الصــــــن

 المتخصصة

 استثمارية تعمل فى مجال استثماري معين .صناديق 
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 قائمة المحتويات

 6 ..................................................................................................... صندوق االستثمار: (1)

 6 ..................................................................................... سياسات االستثمار وممارساته: (2)

 10 ....................................................................... اطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق:المخ (3)

 14 ...................................................................................................... معلومات عامة: (4)

 17 ............................................................................ مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: (5)

 19 ................................................................................................... التقويم والتسعير: (6)

 21 ............................................................................................................... التعامل: (7)

 23 ................................................................................................... خصائ  الوحدات: (8)

 23 .......................................................................................... المحاسبة وتقديم التقارير: (9)

 25 ............................................................................................ مجلس إدارة الصندوق: (10)

 27 ............................................................................................... لجنة الرقابة الشرعية: (11)

 28 ..................................................................................................... مدير الصندوق: (12)

 31 ......................................................................................................... ( أمين الحفظ:13)

 33 ................................................................................................ ( مستشار االستثمار:14)

 33 ............................................................................................................... ( الموزء:15)

 33 ............................................................................................... ( المحاسب القانوني:16)

 33 ..................................................................................................... ( معلومات أخرى:17)

 36 ....................................................... ( متطلبات المعلومات ايضافية لصناديق أسواق النقد:18)

 37 ................................................... م2018( ملخ  االفصاح المالى للمصاريف الفعلية للعام 19)

 37 ........................................................................................... ( إقرار من مالك الوحدات:20)
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 مذكرة المعلومات

 

 صندوق االستثمار: (1)

 اسم صندوق االستثمار: .أ

 .صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي 
 

 تاريخ إصدار شروط وأح ام الصندوق: .ب

 ، م،20/04/2014  الموافق هــ،20/06/1435 بتاريخ الصندوق الصندوق وأحكام شروط إصدار تم

 .م08/06/2020  الموافق ،هــ16/10/1441 بتاريخ لها تحديث آخر تم وقد

 :.تاريخ موافقة الهيئة علا تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته ج

تمت موافقة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية على تأسيس هذا الصندوق 

 م20/04/2014 الموافق هــ،20/06/1435بتاريخ  عاماً  وطرح وحداته طرحا

 .مدة صندوق االستثمار وتاريخ استحقاقه: د

 دتوج وال ،مفتوحعام متخص  هو صندوق  للمرابحة بالريال السعوديإن صندوق الخير كابيتال 

 .محدد استحقاق تاريخ أو للصندوق محددة مدة
 

 الصندوق: ة.عمل هـ 

 ةعمل بأي أموال أي الصندوق يقبل ولن فقة، السعودي الريال هي للصندوق الرئيسية العملة

 .هاغير أخرى

 وممارساته:سياسات االستثمار  (2)

 لصندوق:لاألهداف االستثمارية  .أ

ر توفي لىإ،  (مفتوحعام متخص   استثماري صندوقالهدف االستثماري للصندوق )وهو  ليتمث

سوق أدوات أ من خالل االستثمار في المال رأس على والمحافظة ،السيولة عند طلب المستثمر

 لىإيسعى الصندوق وشركة الخير كابيتال السعودية. ل النقد، المتوافقة مع المعايير الشرعية

رباح ألن يقوم الصندوق بتوزيع ، والنقد أسواقأدوات  في االستثمارخالل  منتحقيق عوائد إيجابية 

 .سوف يعاد استثماراها في الصندوق لصالح مالكي الوحداتوعلى مالكي الوحدات 

 أداء لمقارنة كمؤشر استرشادي)سايبور(  لثالثة أشهريتم إتخاذ العائد على الودائع بالريال السعودي 

 ايرشادي.  رـالممش أداء آداء ينافس مستوى لتحقيقوسيبذل مدير الصندوق قصار جهدا . الصندوق
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 نوع )أنواع( األوراق المالية الت  سوف يستثمر الصندوق فيها بش ل أساس : .ب

 سيقوم مدير الصندوق و ،(وايجارةعقود المرابحة ) النقد سوقأ دواتأ في الصندوق يستثمر

المؤسسات المالية والجهات )ذات العالقة( و، االجارةالمستلمة لعقود المرابحات و باختيار البنوك

 أو وكالة فيتش (B2)( أو موديز Bالمصنفة ائتمانيًا من قبل ستاندرد اند بورز بدرجة التقل عن )

د تصنيف إئتماني سيقوم مدير الصندوق وفي حال عدم وجو ،(B)الدولية للتصنيف االئتماني 

 .دارةايوبتصنيفها داخليا بناء على المركز المالي والتدفقات النقدية من العمليات 

   الشركات من المصدرة الصكوك كذلكالصكوك الصادرة عن مؤسسات سيادية وشبه سيادية و 

قبل ستاندرد اند بورز أو  (  أو أفضل منAالمصنفة ائتمانيًا بدرجة )و للتحويل القابلة والصكوك

 .((A يفيتش الدولية  للتصنيف االئتمان وكالةأو  ( A2موديز )

  تكون و، السعودي الريال تهاعمل تكونسوق النقد أدوات أ فيتستثمر  ىوحدات صناديق أخر

 .آخرينمدراء صناديق  أوقبل مدير الصندوق  تدارمنهيئة السوق المالية  و قبل من مرخصة
 

 . سياسات تركيز االستثمار: ج

 المرابحة أو االجارة ( نسبة  عقودق النقد )ادوات اسوأنسبة استثمارات الصندوق في  تشكل

 هناكيكون  ولن كالهماأو  جارةوايالمرابحة  سواءقيمة الصندوق  يمن صاف %100الى  60%

 ،المناطق المستثمر بها في المتاحة الفائدة أسعار على عتمدي   بينماعليها،  جغرافي تركيز أي

  .السعودي الريال وهي الصندوق بعملة وستكون

 من صافي قيمة أصول الصندوق  % 20إلى  نسبته يصل قد ما استثمار الصندوق لمدير يحق

جغرافي للصكوك بيمنا  تعتمد على الفرص المتاحة  تركيز أيهناك  يكون ولنفي الصكوك 

 .للصكوكالصكوك بحسب الجهة المصدرة   في المستخدمة العملة وتكونللصكوك 

 الصندوق  أصولقيمة  يمن صاف %50لمدير الصندوق استثمار ما قد يصل نسبته إلى   يحق

تكون عملة  أن على منخفضةمخاطر  ذاتالنقد سوق أ أدوات فيتستثمر  صناديق وحدات في

أفضل  اختيار على جاهدامدير الصندوق  ويعمل ،الريال السعودي يهاق المشترك فيداالصن

 للإلستثمار لمدير الصندوق التاريخي واآلداء الصندوق مدير وسمعة العائد حيث منالصناديق 

 بها.

 

 المالية الت  يحتمل أن يشتري ويبي  الصندوق فيها استثماراته:وراق سواق األأ .د
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 عاونالت مجلس دول)  التالية المناطق في مايراا بحسب استثماراته بتوزيع الصندوق مدير يقوم

 (.  أستراليا/  الجنوبية – الشمالية أمريكا/  أفريقيا/  أوروبا/  آسيا/  الخليجي
 

. أنواع المعامالت واألساليب واألدوات الت  يستخدمها مدير الصندوق بغرض اتخاذ قراراته  ه

 االستثمارية لصندوق االستثمار:

 في السوق السعوديالصندوق على إجراء مسح سوقي لمعدالت الفائدة يعمل مدير س ،

 وأفضل، في األسواق المحلية و العالميةأفضل الصكوك من حيث العائد وسيسعى ييجاد 

 . الصناديق االستثمارية من حيث اآلداء

  يلتزم مدير الصندوق تجاا مالكي الوحدات على ممارسة العناية والمهارة والحرص في تقييم

 .وائد بما يتناسب مع استراتيجية الصندوقالفرص االستثمارية المتاحة باختيار أفضل الع
 

 استثمارات الصندوق : ضمن بهااليم ن االستثمار  التا. األوراق المالية  و

ستثمار الرئيسية.يستراتيجيات اإلن يستثمر الصندوق في أي أوراق مالية غير المذكورة من     

الت  يم ن للصندوق االستثمار ( األوراق المالية أو االصول األخرى نواعأأي قيد أخر علا نوع ) .ز

 فيها:

 ( 48و المادة )"قيود االستثمار " (41) رقم ستثمار المحددة في المادةيا يلتزم الصندوق بقيود

 .هيئة السوق الماليةمجلس ستثمار الصادرة عن يمن الئحة صناديق ا"صندوق أسواق النقد" 

 من صافي قيمة أصول الصندوق في الصكوك  % 15يحق لمدير الصندوق استثمار أكثر من  ال

 الي مصدر واحد . 

 مع مصدر  الصندوق أصول قيمة صافي من %25 من أكثر استثمار الصندوق لمدير يحق ال

 واحد.

.الحد الذي يم ن فيه استثمار أصول الصندوق ف  وحدات صندوق أو صنادي  استثمار يديرها  ح

 مديرو صنادي  آخرون:و أمدير الصندوق 

 احدو صندوق في الصندوق استثمار يتجاوز لن أخرى صناديق في الصندوق مدير استثمار حال في

 تم الذي اآلخر الصندوق أصول من %20 أو الصندوق أصول قيمة صافي من %25 من أكثر آخر

 .آخر مدير أو المدير نفس قبل من يدار الصندوق ذلك كان سواء وحداته تملك
 

 ةممارس بشأن الصندوق مدير وسياسة تمويل، علا الحصول ف  االستثمار صندوق صالحيات. ط

 :الصندوق أصول ورهن تمويل، علا الحصول صالحيات
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 لمدير ويحق الصندوق، إستثمارات لغرض تمويل أي على بالحصول الصندوق مدير يقوم لن

 طلبات تلبية لغرض ايسالمية الشريعة أحكام مع متوافق تمويل على الحصول الصندوق

 ة القرضعلى أن ال تزيد مد.لالئحة وفقا الصندوق أصول قيمة من %10 عن اليزيد بما االسترداد

 سنة واحدة من تاريخ طلب ايقتراض.عن 

 للتعامل م  أي طرف نظير: الحد األعلا. ي

 يثح منوالقيود المذكورا فيها  االستثمارمدير الصندوق بمتطلبات الئحة صناديق  يلتزم سوف

 .طرف أي مع للتعامل األقصى الحد

 سياسة مدير الصندوق ف  إدارة مخاطر الصندوق: .ك

دة ار الجيستكون قرارات االستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات االستثم .1

والحكيمة التي تحقق األهداف االستثمارية المحددة للصندوق والمذكورة في شروط و أحكام 

الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالقة، ويشمل ذلك بذل مدير 

 الصندوق كل ما في وسعه للتأكد من:

 توقع.توفر السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد م 

  عدم تركز استثمار الصندوق في أي ورقة او أوراق معينة، أو في أي بلد أو منطقة جغرافية

 أو صناعية أو قطاء معين.

 .عدم تحمل الصندوق أي مخاطرة استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهدافه االستثمارية  

 الصناديق أداء عن دورية تقارير الصندوق إدارة لمجلس وايلتزام المطابقة مسؤول يقدم 

 هذا تقييم عليهيتم ويناء العالقة، ذات واألنظمة اللوائح ومخالفات المخاطر ناحية من

 األنظمة من يتوافق بما الوحدات مالكي مصلحة لتحقيق الالزمة القرارات واتخاذ المخاطر

 .والتشريعات

 ايستثنائيةمن أصوله نقدًا في الحاالت  %100يحتفظ الصندوق بنسبة  قد. 

 

 لحساب المؤشر:  المتبعة، والجهة المزودة للمؤشرة واألسس والمنهجية المؤشر االسترشادي .ل

 صندوق أداء لمقارنة كمؤشر استرشادي)سايبور(  العائد على الودائع بالريال السعودي لثالثة أشهر

 شهور . 3ومنهجبة المؤشر هو العائد على الودائع لمدة ,السعوديالخير كابيتال للمرابحة بالريال 
 

 التعامل م  أسواق المشتقات المالية: .م

 .أي نوء من أنواء المشتقات المالية يستثمر الصندوق ب لن
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أي إعفاءات مواف  عليها من هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود علا ال يوجد  .ن

 االستثمار:

 المخاطر الرئيسة لالستثمار ف  الصندوق: (3)

منخفض إلى متوسة المخاطر، وال تستطيع شركة الخير كابيتال يعتبر ايستثمار في الصندوق  .أ

السعودية التأكيد بأن الزيادة ستحدث في قيمة استثمارات الصندوق أو أن قيمة االستثمارات من 

الممكن أن تقل، ولن تقوم شركة الخير كابيتال بضمان تحقيق أهداف ايستثمار التي وضعها 

 الصندوق.

االستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال يعد مؤشرا على أداء الصندوق  إن األداء السابق لصندوق .ب

 في المستقبل.

إن الصندوق ال يضمن لمالكي الوحدات أن أداءا المطلق )أو أداءا مقارنة بالمؤشر( سوف يتكرر  .ج

 مستقبال أو يماثل األداء السابق.

يبيع األوراق المالية أو تابع االستثمار في الصندوق ال يعد إيداعًا لدى أي بنك محلي يسوق أو  .د

، لذا فإن مالكي الوحدات معرضين لخسارة جزء من أو كامل رأس مالهم المدفوء لصندوق االستثمار

 في الصندوق.

إن قيمة الوحدات وإيراداتها معرضة للصعود والهبوط، لذا فإن مالكي الوحدات قد يتعرضون  .ه

األشخاص القيام بايستثمار في الصندوق إذا كانوا لخسارة  إستثماراتهم في الصندوق، ويجب أن 

 قادرين على تحمل الخسارة، ولن يكون مدير الصندوق ملتزم بإسترداد الوحدات بأسعار ايشتراك

فيما يلي قائمة المخاطر الرئيسية المرتبطة باالستثمار في الصندوق، والتي من المحتمل أن تؤثر 

ن المخاطر أدناا قد ال تمثل جميع المخاطر المتعلقة في قيمة صافي أصول الصندوق، علما بأ

 بايستثمار في وحدات الصندوق:

 : مخاطر إقتصادية 

إن المستجدات ايقتصادية العامة و التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر التغيرات في  

صاد قتاالنفاق الحكومي و حركة االستيراد والتصدير واالستهالك والتضخم تؤثر سبليًا على اال

 بشكل كامل وكذلك تزيد من المخاطر التالية :

  مخاطر تقلبات أسعار الفائدة 

  مخاطر العائد على االستثمار 

  مخاطر االئتمان 

  مخاطر السيولة 
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وينتج عنها انخفاض في أسعار الفائدة وشح السيولة في السوق وتؤثر سلبا على آداء الصندوق 

والتي قد تؤدي الى انخفاض استثمارات مالكي وحدات وتعرض الصندوق الى خسائر استثمارية 

 الصندوق.

 : مخاطر تقلبات أسعار الفائدة 

إن أي تغيرات على أسعار الفائدة العادية سوف يكون لها تأثير على أرباح الصندوق  حيث إن 

عقود المرابحة مربوطة بأسعار الفائدة أي تغير سلبي في أسعار الفائدة يؤدي الى انخفاض 

 العوائد االستثمارية للصندوق وقد تؤدي الى انخفاض استثمارات  مالكي وحدات الصندوق .

 : مخاطر العائد علا االستثمار 

تتأثر العوائد على صفقات التمويل والمرابحة والصكوك بالعائد )هامش الربح( حيث يتم 

ون ء أسعار الفائدة يكاالستثمار في الصكوك بناء على معدل فائدة ثابت اليتغير، وفي حال ارتفا

العائد في الصكوك أقل من سعر السوق ومما يؤثر سلبا على آداء الصندوق وقد يؤدي الى 

  .استثمارات مالكي وحدات الصندوقانخفاض 

 :مخاطر اإلئتمان 

تنشأ هذا المخاطر من االنشطة ايستثمارية التي تنطوي على التعامل مباشرة مع المؤسسات 

الل اييداعات أو عمليات المرابحة، حيث أن المخاطر على كل طرف من العقد المالية األخرى من خ

الطرف االخر قد ال يتقيد بالتزاماته التعاقدية مما قد يترتب عليه التخلف أو التعثر  أنيكون في 

في سداد المبلت المستثمر مما يتسبب في خسارة الصندوق في المبلت المستثمر به مما يؤدي 

 ثمارات مالكي وحدات الصندوق.إلى انخفاض است

 :  مخاطر إنخفاض التصنيف اإلئتمان 

أي إنخفاض للتصنيف ايئتماني ألي من الجهات التعاقدية مع الصندوق )البنوك المستلمة 

للمرابحات أو الشركات والمؤسسات المصدرة للصكوك( قد يسبب عدم قدرتها على الوفاء 

ؤثر سلبًا على اداء الصندوق و انخفاض استثمارات مالكي بالتزاماتها التعاقدية مع الصندوق مما ي

 وحدات الصندوق.

 : مخاطر االعتماد علا تصنيف داخل 

في حال عدم وجود تصنيف ائتماني صادرمن وكاالت التصنيف الدولية لتلك الجهات التعاقدية  

نيف لتصمع الصندوق سيقوم مدير الصندوق بتصنيفها داخليًا، وقد يفشل مدير الصندوق في ا

االئتماني لعدم توفر المعلومات الالزمة ويترتب على ذلك احتمالية إيداء استثمارات مع أطراف 



للمرابحة بالريال السعودي كابيتال الخير صندوق   

 

12 
 

التتوفر لديهم المالءة المالية الالزمة للوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع الصندوق مما يؤثر سلبًا 

  على آداء الصندوق و قد يؤدي الى انخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق. 

 :مخاطر خبرة مدير الصندوق 

يعد هذا الصندوق من أوائل الصناديق لمدير الصندوق مما يجعل مدير الصندوق جديد في إدارة 

 مثل هذا الصناديق 

 : مخاطر االعتماد علا موظف  مدير الصندوق 

يعتمد آداء الصندوق على إمكانيات و خبرات مسؤولي مدير الصندوق التنفذيين والموظفين 

لديه وقد يتأثر آداء الصندوق سلبًا بمغادرة هؤالء الموظفين لعدم تمكن مدير الصندوق  اآلخرين

على إدارة الصندوق بشكل المطلوب لنق  الكوادر البشرية على المدى القصير والمتوسة مما 

قد يؤدي الى انخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق.ويعتبر هذا الصندوق هو األول من 

الخير كابيتال السعودية، والتوجد صناديق مماثلة سابقة لتقييم اآلداء وبالتالي نوعه في شركة 

 من الممكن أن يكون له أثر على سعر الوحدة.

 : المخاطر القانونية 

إن الصناديق االستثمارية معرضة لمخاطر قانونية قد تنجم عن تغير أو فرض لوائح وأنظمة من 

قبل السلطات الحكومية المختصة بالتنظيم واالشراف والرقابة او أي قضية مع الغير تؤدي الى 

حجز أموال الصندوق من قبل السلطات الحكومية المختصة مماقد يؤدي الى انخفاض استثمارات  

 ي وحدات الصندوق. مالك

 : مخاطر تركيز االستثمارات 

وهي المخاطر الناتجة عن تركيز االستثمارات في قطاء واحد و في حال انخفاض القطاء سيترتب 

 عليه خسائر فادحة في الصندوق قد تؤدي الى انخفاض استثمارات  مالكي وحدات الصندوق. 

 : مخاطر السيولة 

لى التداول في أصل معين بسرعة كافية في السوق لمنع وهو الخطر الناتج عن عدم القدرة ع

وقوء الخسارة بسب اتساء فرق سعر العرض والطلب وعدم القدرة على بيع الورقة المالية وتفادي 

خسائر محققة يترتب عليها انخفاض قيمة الورقة المالية و في هذا الحالة يؤثر على اداء الصندوق 

 .تثمارات مالكي وحدات الصندوقبشكل سلبي وقد يؤدي الى انخفاض اس

 : المخاطر المرتبطة بالضوابط الشرعية 
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إن طبيعة استثمارات الصندوق الشرعية تجعل االستثمار محدودًا بفئة معينة من ايستثمارات 

دون غيرها مما يقلل من تنويع أصول الصندوق بشكل أوسع. ونتيجة لتقيد الصندوق مع المعايير 

بيتال السعودية فإن ذلك يفرض على مدير الصندوق أيضًا بيع أي أصول الشرعية لشركة الخير كا

في الصندوق عند خروجها عن المعايير الشرعية لشركة الخير كابيتال السعودية في أسرء وقت 

مما قد يؤدي الى خسائر في الصندوق لعدم تحقيق العوائد االستثمارية المطلوبة. وهذا ايجراء 

 نخفاض استثمارات  مالكي وحدات الصندوق.عند حدوثه قد يؤدي الى ا

 :المخاطر المتعلقة بأسعار العمالت 

قد يستثمر الصندوق في أوراق مالية وأصول أخرى محددة بعمالت غير العملة األساسية 

للصندوق )الريال السعودي (. سيتحمل الصندوق تأثير انخفاض القيمة مقابل العملة األساسية 

الصندوق. ووفقا لذلك، يتحمل المستثمرون في الصندوق مخاطر  للعمالت التي استثمر فيها

الى انخفاض استثمارات  والتي تؤدي التغيرات السلبية التي قد تحدث في معدل صرف العمالت

 مالكي وحدات الصندوق.

 :مخاطر االستدعاء وإعادة اإلستثمار 

بعض الصكوك خيار االستدعاء الذي يمنح المصدرين حق استدعاء الصكوك قبل تاريخ  قد تحمل 

استحقاقها ويترتب على ذلك عدم تحقيق العوائد المطلوبة للصندوق واستيفاء األرباح المرتبطة 

بالصك ويترتب على ذلك عدم وجود استثمارات متاحة في نفس العوائد وقد ينتج عن ذلك تعرض 

اطر إعادة االستثمار مما يؤدي الى عدم تحقيق العوائد المطلوبة و يؤثر سلبًا الصندوق إلى مخ

 على الصندوق وقد يؤدي الى انخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق.

 : المخاطر السياسية 

تتأثر أدوات أسواق النقد بالعوامل والتغيرات السياسية سلبيًا مما قد يؤدي الى انخفاض 

 دات الصندوق. استثمارات  مالكي وح

 : مخاطر تضارب المصالح 

تنشا هذا المخاطر في االوضاء التى تتأثر فيها موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق 

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

 .استثمارات  مالكي وحدات الصندوق

 :مخاطر ال وارث الطبيعية 
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ن، الزالزل، األعاصير والفيضانات وغيرها من الضواهر الطبيعية التى قد تسبب دمار إن البراكي

كبير للممتلكات ال يمكن السطيرة عليها، وقد توثر بشكل سلبي على كافة القطاعات 

  االقتصادية واالستثمارية مما يؤدي إلى انخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق.

 جهات غير خاضعة إلشراف البنك المركزيمخاطر االستثمار ف  مرابحات م   : 

هي عبارة عن االستثمارات التي تكون مع جهات غير خاضعة يشراف البنك المركزي وقد تكون 

معرضة إلى المخالفات أو ايفالس لعدم وجود ضوابة كافية لحماية رأس المال مما يزيد من 

)مما يجعل الصندوق يتكبد خسائر في  المخاطر االئتمانية ومخاطر السيولة والمخاطر القانونية

 وحدات الصندوق  المبالت المستثمر بها مع هذا الجهات مما يؤدي الى انخفاض استثمارات مالكي

 : مخاطر االستثمار ف  صنادي  أخرى 

إن الصناديق المستثمر بها قد تكون معرضة لنفس المخاطر التي ذكرت سابقا لصندوق الخير  

ستثمر بها ألي  كابيتال للمرابحة بالريال السعودي وفي حال انخفاض آداء الصناديق األخرى الم 

سبب كان على سبيل المثال ال الحصر انخفاض أسعار الفائدة أو دخول مرحلة كساد ايقتصاد أو 

ل هذا الصناديق في تحقيق العائد المطلوب مما قد يؤدي إلى انخفاض استثمارات مالكي فش

 وحدات الصندوق

 معلومات عامة: (4)

 الفئة المستهدفة لالستثمار بهذا الصندوق: .أ

ستثمار في ستفادة من اييمكن لألفراد والمؤسسات والجهات الحكومية وغيرها من القطاعات اي

 للمخاطر المرتبطة باالستثمار. تحملهاهدافها ومدى أيتوافق ذلك مع  أنالصندوق على 
 

 سياسة توزي  االرباح: .ب

 لن يتم توزيع أي ارباح على المشتركين، بل سيعاد استثمار االرباح في الصندوق. 
 

 صندوق:لاالداء الساب  ل .ج

 منذ االنشاء و سنوات خمس، سنوات ، ولثالثةلسنة واحدة ،  للصندوق العائد ال لا -1

 خمسعائد  عائد الثالثة سنوات عائد سنة

 سنوات

 العائد منذ اينشاء

4.43% 5.57% 10.54% 10.78% 
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عائد الثالثة  عائد سنة

 سنوات

 خمسعائد 

 سنوات

العائد منذ 

 اينشاء

4.43% 5.57% 10.54% 10.78% 

  م2019* كما فا نهاية 

 

 العشر الماضية  أو منذ التأسيسجمالا العائدات السنوية ل ل من السنوات إ -2

العائد منذ  م2019 م2018 م2017 م2016 م2015 السنة

 اينشاء

  %3.10  %3.09 %3.51 %2.04 الصندوق عائد
4.43% 

10.78% 

  م 2019* كما فا نهاية 
 

 أداء الصندوق االستثمار بالمقارنة م  المؤشر االرشادي منذ االنشاء  -3

 م2016 م2015 م2014 م2013 السنة
 م2017

العائد منذ  م2019 م2018

 اينشاء

 A/N A/N 2.04% 3.51% 3.09% 3.10%  4.43% 10.78% الصندوق أداء

 المؤسر أداء

 ايرشادي

A/N A/N 

0.88%  2.06%  1.84%  2.45%  2.65% 9.70%  

 م2019عام  *كما فا نهاية
 

 ة الثالثة الماضيةيتاريخ توزي  االرباح علا مدار السنوات المال -4

 .الوحدات مالكي على أرباح أي بتوزيع الصندوق يقم لم

 

متاحة من خالل موق  مدير  للمرابحة بالريال السعوديصندوق الخير كابيتال لن جمي  التقاير إ -5

 الصندوق 

www.alkhaircapital.com.sa 
 

 قائمة حقوق مال   الوحدات: .د

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

 .مقابل

 والسبعين الحادية المادة في ورد ما حسب بالصندوق الخاصة والبيانات التقارير على الحصول 

 .الصندوق وأحكام شروط من( 11) والفقرة االستثمار، صناديق الئحة من

http://www.alkhaircapital.com.sa/
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 طلبها عند مقابل بدون للصندوق المراجعة المالية القوائم على الحصول. 

 للشروط والمتضمنة الصندوق مستندات في أساسي تغيير أي على موافقتهم على الحصول 

 . المعلومات ومذكرة واألحكام

 التغيير بهذا ملخ  وارسال المعلومات، ومذكرة الصندوق أحكام شروط في تغيير بأي االشعار 

 .االستثمار صناديق الئحة في المحددة والمدة التغيير لنوء وفقا

 الصندوق ادارة مجلس في تغير بأي االشعار. 

 تظهر سنويا المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من محدثة نسخة على الحصول 

 .طلبها عند الصندوق أداء ومعلومات الفعلية واالتعاب الرسوم

 ايستثمار قيود مع يتعارض ال وبما الوحدات، مالكي مصالح أقصى يحقق بما الصندوق إدارة 

 بايضافة المعلومات، ومذكرة الصندوق، وأحكام وشروط ايستثمار صناديق الئحة في الواردة

 .السرية درجات بأقصى الصندوق عمليات إدارة إلى

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

 .عليها المعلومات ومذكرة واالحكام الشروط عليها نصتما   بخالف تقويميًا،

 استرداد رسوم أي فرض دون مهم تغيير أي سريان قبل وحداتهم استرداد. 

 لذلك المحددة االوقات في االسترداد عوائد دفع. 

 الصندوق مدير من طلبها عن الشكاوى بمعالجة الخاصة االجراءات على الحصول. 
 

 مسؤوليات مالك الوحدات: .ه

جزء منه، ال يكون مالك الوحدات و أفيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثمارا في الصندوق 

 مسؤوال عن ديون والتزامات الصندوق.

الحاالت الت  تستوجب إنهاء صندوق االستثمار واالجراءات الخاصة باالنهاء، بموجب اح ام الئحة  .و

 صنادي  االستثمار:

 االستثمار صناديق الئحة في المحدد األدنى الحد عن األصول قيمة صافي انخفاض. 

 مدير الصندوق في إنهاء الصندوق العام رغبة. 
 

 من الئحة صنادي  االستثمار:( 37وفقًا ألح ام المادة ) الصندوق بإنهاء الخاصة اإلجراءات .ي

إشعار الهيئة  الحالة هذا في عليه يجب ،مدير الصندوق في إنهاء الصندوق رغبة حال في .1

( يومًا من التاريخ المزمع ينهاء 21ومالكي الوحدات كتابيا برغبته في ذلك قبل مدة ال تقل عن )

 حكام ومذكرة المعلومات التابعة للصندوق.أالصندوق العام فيه، دون االخالل بشروط و

ك دون يجب على مدير الصندوق البدء في اجراءات تصفية الصندوق العام فور انتهائه، وذل .2

 على المستحقة االلتزامات وسداد ،االخالل بشروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات
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 تاريخ في المسجلين الوحدات مالكي على المتبقية المبالت وتوزيع أصول، من الصندوق

 بنسبة ما يملكه كل منهم من وحدات.. تناسبي أساس على التصفية

االلكتروني والموقع االلكتروني للسوق عن يجب على مدير الصندوق االعالن في موقعه  .3

 انتهاء مدة الصندوق العام وتصفيته.

 .بوجود آلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق يقر مدير الصندوق .ز

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: (5)

 :صندوق االستثمارصول أاالفصاح عن جمي  المدفوعات من  .أ

 وهي كالتالي:من أصولهيتحمل الصندوق جميع الرسوم والمصاريف 

 من سنوياً  %0.25 بنسب للصندوق إدارته مقابل أجر الصندوق من المدير يتقاضى :رسوم اإلدارة .1

 .. ميالدي سنة ربع كل بنهاية تسدد و يومي بشكل احتسابها يتم الصندوق أصول قيمة صافي

عند كل يوم  الرسوم هذامن  المستحق احتساب ويتم  ،ريال سنوياً  32,000 :أتعاب مراج  الحسابات .2

 .سنويتخصم بشكل ربع  وتقويم على أساس صافي قيمة أصول الصندوق 

 وسيتم الحفظ، تحت األصول قيمة صافي من سنوياً ريال سعودي 000 15 :الحفظأمين رسوم  .3

 الصندوق أصول قيمة صافي أساس على تقويم يوم كل عند الرسوم هذا من المستحق إحتساب

 .سنوي ربع بشكل وتخصم

كحد أقصى سنويًا من أساس  %0.45سوف يتحمل الصندوق رسوم أخرى حددت بـ الرسوم األخرى:  .4

 صافي قيمة أصول الصندوق، وتشمل هذا الرسوم والمصاريف التالية:

  أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين: سوف يحصل كل عضو مجلس إدارة

ريال سعودي في السنة المالية  كحد أقصى عن حضور  000 5مستقل على مكافأة قدرها 

جميع جلسات مجلس االدارة، ويتكون المجلس من عضوين مستقليين بحيث يصبح إجمالي 

عودي، ويتم إحتساب المستحق من هذا ريال س 00 010أتعاب مجلس إدارة الصندوق 

الرسوم عند كل يوم تقويم على أساس صافي قيمة أصول الصندوق وتخصم في نهاية 

 كل سنة  .

 سيتم إحتساب المستحق من هذا حيث  :رسوم االقتراضو الرسوم الرقابية ورسوم تداول

الرسوم عند كل يوم تقويم على أساس صافي قيمة أصول الصندوق وتخصم عند 

 ستحقاقها.ا
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وسيتم تطبيق ضربية القيمة المضافة و اي ضرائب أخري يتم فرضها على الصندوق أو مالكي الوحدات 

أو العقود المبرمة مع الصندوق أو الرسوم التى تدفع ألطراف أخري نظير تقديمهم لخدمات أو أعمال 

 العالقة. للصندوق أو مدير الصندوق مقابل إدارة الصندوق حسب االنظمة واللوائح ذات

جمي  الرسوم والمصاريف، م  كيفية حساب مقابل الخدمات والعموالت وضح ي. الجدول الت   ب

 واالتعاب، ووقت دفعها من قبل صندوق االستثمار:

 ال يوجد رسوم االشتراك

نويًا من صافي قيمة أصول الصندوق. يتم س %0.25 رسوم إدارة الصندوق

احتسابها على أساس يومي وتدفع لمدير الصندوق 

 ميالدية سنوي ربعبنهاية كل  

ويتم احتساب  المستحق من ، ريال سنوياً  32,000   أتعاب مراج  الحسابات

هذا الرسوم عند كل يوم تقويم على أساس صافي 

 سنويقيمة أصول الصندوق  و تخصم بشكل ربع 

 المستحق إحتساب وسيتم سنوياً  سعودي ريال000 15 رسوم الحفظ

 أساس على تقويم يوم كل عند الرسوم هذا من

 ربع بشكل وتخصم الصندوق أصول قيمة صافي

  سنوي

 الرسوم األخرى  وتشمل هذة الرسوم*:

 الرسوم ،أتعاب عضو مجلس اإلدارة المستقل

 مصاريف االقتراض التداول، رسوم ، الرقابية

سنويًا من صافي قيمة األصول.  %0.45 بحد أقصى

من هذا الرسوم عند كل يوم  المستحقإحتساب  سيتم

تقويم على أساس صافي قيمة أصول الصندوق 

 وتخصم عند استحقاقها.

أتعاب عضو مجلس ايدارة المستقل: بحد أقصي   -

ريال سنويًا لكل عضو ويتم إحتساب المستحق  000 5

هذا الرسوم عند كل يوم تقويم على أساس صافي  من

 قيمة أصول الصندوق و تخصم في نهاية كل سنة

 ريال سعودي 500 7: الرقابية الرسوم  - 

 ريال سعودي 000 5رسوم التداول:   - 

وقت  فيالسعر السائد  حسبمصاريف االقتراض:  -

 االقتراض .
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واالســترداد ونقل المل ية الت  يدفعها تفاصــيل مقابل الصــفقات المفروضــة علا االشــتراك  .ج

 مال   الوحدات، وطريقة احتساب ذلك المقابل:

  أي رسوم على ايشتراك أو ايسترداد. ال يوجد 
 

 .أي عمولة خاصة يبرهما مدير الصندوقال توجد  .د
 

صــول أمثال افتراضــ  يوضــح جمي  الرســوم والمصــاريف ومقابل الصــفقات الت  دفعت من  .ه

 ساس عملة الصندوق:أمن قبل مالك الوحدات علا  أوالصندوق 

 

 أســـتخدام وتم نقدي كمبلت الصـــندوق أصـــول من دفعها يتم التى التشـــغيل ومصـــاريف أتعاب يوضـــح التالي جدولال    

 000 50  بقيمة ستثماراال   حيث كان(السعودي الريال) الصندوق عملة أساس على الوحدات لمالك افتراضي استثمار

 هايةن في به المســـتثمر المبلت يصـــبحبحيث ( خســـائر أو أرباح أية يحقق لم االســـتثمار كون مالحظة مع) ســـنة لمدة ريال

 000 000 10حجم الصندوق  أنعلى افتراض  .سعودي ريال 415 49 بقيمة الخصومات بعد السنة

 

 البند بالريال السعوديالمبلغ 

 بالريال السعوديالمبلت المستثمر به  50,000

 %0.25رسوم إدارة الصندوق: 125

 ريال سعودي 000 32أتعاب مراجع الحسابات: 160

 %0.45الرسوم األخرى  225

 ريال سعودي 15,000رسوم الحفظ:  75

 صافا مبلغ اإلستثمار م  العائد علا اإلستثمار بعد خصم الرسوم 49,415

* العائد المذكور أعالا هو عائد افتراضي كمثال توضيحي فقة، وال يعني إطالقا أن الصندوق سوف يحقق 

 .خرآهذا العائد أو أي عائد 

 التقويم والتسعير: (6)

 تفاصيل تقويم كل أصل يمل ه الصندوق: .أ

 تحديد قيمة أصول الصندوق على أساس ما يلي:يتم 

 " ( التقويم تاريخ إلى المستحقة االرباح+   االستثمار مبلت)"  مرابحة عقود حال في  .1

 "(  التقويم تاريخ الى المستحقة االرباح+   االستثمار مبلت)"  ايجارة حال في .2
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 الح في و التقويم تاريخ الى المستحقة االرباح+ للصك االسمية القيمة)"  الصكوك حال في .3

 ( "المستحقة االرباح+  للصك السوقية القيمة  اساس على تحسب للبيع القابلة الصكوك

 للصندوق وحدة سعر آخر أساس على)"  بها المستثمر األخرى االستثمارية الصناديق حال في  .4

 "(. عنها المعلن

 على كان سبب ألي األصل لتقويم  بها المستثمر لألصول متاح سعر وجود عدم حال في  .5

 يمةق احتساب سيتم التقويم يوم في مغلقة المالية االسواق تكون أن الحصر ال المثال سبيل

 . متاح سعر أخر على بناء األصل
 

 عدد نقاط التقويم، وت رارها: .ب

 الح وفي الرياض مدينة بتوقيت مساء الخامسة الساعة بعد يومياً  الصندوق تقويم سيتم

 عملال يوم في الصندوق أصول تقييم سيتم  رسمية عطلة يوافق الصندوق تقويم يوم كان

 يليه الذي
 

 :الخاطئ التسعير أو التقويم حالة ف  ستتخذ الت  اإلجراءات. ج

في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ، يقوم  1.

 مدير الصندوق بتوثيق ذلك.

يقوم مدير الصندوق بتعويض مالكي الوحدات المتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات 2. 

 أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.السابقين( عن جميع 

يقوم مدير الصندوق بإبالغ الهيئة فور وقوء أي خطأ في التقويم أو التسعير بما يؤثر على سعر 3.

أو أكثر من سعر الوحدة، كما يتم ايفصاح عن ذلك في كل من الموقع  % 0.5نسبته بالوحدة 

فة بايضا ،ق المالية السعودية )تداول( ايلكتروني للشركة وكذلك في الموقع ايلكتروني للسو

( 71إلى أنه يجب ايشارة إلى ذلك في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقًا للمادة )

 من الئحة صناديق ايستثمار.

( من الئحة صناديق 72يقوم مدير الصندوق بتقديم التقارير المطلوبة للهيئة وذلك وفقًا للمادة )4.

 وتشتمل هذا التقارير على ملخ  بجميع أخطاء التقويم والتسعير.االستثمار 
 

 . طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد:د            

يتم احتساب أسعار االشتراك واالسترداد بناء على سعر الوحدة في يوم التعامل ذي العالقة وفق 

وز لمدير الصندوق تأخير عملية التقويم في حال وجود أي ظروف الطريقة المذكورة أدناا، كما يج

استثنائية قد تؤثر على عملية التقويم أو تحديد قيمة أصول الصندوق وسيتم الرجوء إلى مجلس 

 إدارة الصندوق للحصول على الموافقة.



للمرابحة بالريال السعودي كابيتال الخير صندوق   

 

21 
 

يتم احتساب سعر الوحدة بقسمٍة صافي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصاريف والرسوم و

لثابتة ومن ثم خصم المصاريف والرسوم المتغيرة المستحقة على إجمالي عدد الوحدات القائمة ا

 في ذلك اليوم.
 

 م ان ووقت نشر سعر الوحدة، وت رارها: .ه

 في الرياض بتوقيت صباحاً  عشرة الحادية الساعة عند الوحدة سعر عالنبإسيقوم مدير الصندوق 

السوق المالية  موقع على الوحدات أسعار َاخر تتوفر وسوف المعني، التقويم ليوم التالي اليوم

عبر الموقع االلكتروني لمدير الصندوق و www.tadawul.com.sa (تداولالسعودية )

http://www.alkhaircapital.com.sa/  )والموقع الرسمي للسوق المالية السعودية )تداول 

 التعامل:  (7)

 :الوحدة وسعرتفاصيل الطرح  .أ

م، وسعر 27/04/2014هـ الموافق 27/06/1435 صندوق في قبول طلبات االشتراك فيبدأ ال

 رياالت. 10الوحدة عند بداية الطرح 

 طلبات االشتراك واالسترداد: مديي.  التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقب

 الساعة قبل عمل يوم أي في أوايسترداد الصندوق وحدات في ايشتراك طلبات استالم عند

 اساس على المطلوبة أوايسترداد ايشتراك وحدات سعر سيكون الرياض بتوقيت ظهراً  عشر الثانية

 تالتوقي بعد استالمها يتم التي أوايسترداد ايشتراك طلبات التقويم، يوم بنهاية وحدةال سعر

 .التالي التقويم يوم في نافذة ستصبح المحدد
 

 اجراءات االشتراك واالسترداد:.  ج

اجراءات االشتراك: عند االشتراك في الصندوق يقوم العميل بتعبئة نموذج اشتراك  -

 ضافة إلى توقيع الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات وتقديمها إلى مدير الصندوق.باي

وحداته، يقوم اجراءات االسترداد: عند طلب المشترك استرداد كل او بعض قيمة  -

 المشترك بتعبئة نموذج طلب االسترداد ويقدمه إلى مدير الصندوق.

 :اقل عدد للوحدات او قيمتها يجب ان يتملكها مالك الوحدات او يبيعها او يستردها 

 .سعودي ريال 000 5الحد األدنى للملكية:  -

 .سعودي ريال 000 10الحد األدنى لالشتراك:  -

 ريال سعودي ريال 000 5 :.الحد االدنى لالشتراك الصافي -

  سعودي ريال 000 5الحد االدنى لالسترداد:  -

  :مكان تقديم الطلبات 

http://www.alkhaircapital.com.sa/
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 يتم تقديم الطلب يدويًا من قبل العميل 

 :اقصى فترة زمنية بين االسترداد ودفع عوائد االسترداد لمالكي الوحدات 

في اليوم الرابع  سيتم تحويل عوائد / مبلت االسترداد لمالكي الوحدات قبل اقفال العمل

 التالي ليوم التقويم ذو العالقة.

 سجل مال   الوحدات: .د

 يقوم مدير الصندوق بإعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة. .1

 يعد سجل مالكي الوحدات دلياًل قاطعًا على ملكية الوحدات المثبتة فيه. .2

المعلومات حفظ بو الوحدات، مالكي سجل مع تامة بسرية بالتعامل يقوم مدير الصندوق .3

 اآلتية كحد أدنى:

 .اسم مالك الوحدات وعنوانه 

  رقم سجله و أرقم جواز سفرا و أرقم االقامة و أرقم الهوية الوطنية لمالك الوحدات

 وسيلة تعريف اخرى تحددها الهيئة.أي و أالتجاري بحسب الحال، 

 جنسية مالك الوحدات 

 تاريخ تسجيل مالكي الوحدات في السجل 

  كل مالك وحدات.جراها أبيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي 

 .الرصيد الحالي لعدد الوحدات )بما في ذلك أجزاء الوحدات( المملوكة لكل مالك وحدات 

يكون سجل مالكي الوحدات جاهز لمعاينة الهيئة عند طلبها ذلك، كما يقدم مدير الصندوق  .4

مالك للوحدات مجانًا عند الطلب )على أن يظهر ذلك  ملخصًا لسجل مالكي الوحدات إلى أي

 الملخ  جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعنى فقة(.

يقوم مدير الصندوق بتحديث سجل مالكي الوحدات فورًا بحيث يعكس التغييرات في  .5

 ( من هذا المادة.3المعلومات المشار إليها في الفقرة )

 

االشتراك المستلمة سوف تستثمر ف  الودائ  البن ية وصفقات سوق النقد، موال أإن  .ه

لهيئة رقابية مماثلة و أوالمبرمة م  طرف خاض  لتنظيم مؤسسة النقد العرب  السعودي 

المبلغ المطلوب لبدء  نللمؤسسة خارج الممل ة، إلا حين الوصول إلا ذلك الحد االدنا م

 .عمل الصندوق

 ينطبق ال

ليبدأ فيه الصندوق عملياته، ويخض  الحد األدنا لحجم أصول الصندوق إلا أدنا  ال يوجد حد .و

 الئحة صنادي  االستثمار وتعلمات الهيئة بهذا الخصوص.
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ماليين ريال سعودي او ما يعادلها كحد  10التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  اإلجراءات.   ح

 الصندوق: ادنا لصاف  قيمة اصول

 نم الصادرة والتعاميم االستثمار صناديق الئحة في الواردة المتطلبات الصندوق مدير يتبع سوف

 الح وفي الصندوق، أصول قيمة صافي من استيفاما المتطلب األدنى بالحد يتعلق فيما الهيئة

 باتخاذ الصندوق مدير سيقوم سعودي ريال ماليين عشرة عن الصندوق أصول قيمة صافي قل

 : التالية ايجراءات

 .الصندوق إدارة مجلس إبالغ  -أ

 .أشهر ستة لمدة متواصل بشكل أصولة قيمة وصافي الصندوق أداء متابعة -ب

 ةقيم صافي من األدنى الحد الصندوق فيه يستوفي ولم أشهر الستة فترة انقضت حال في - ج

 .الصندوق بإنهاء الصندوق مدير سيقوم ،( سعودي ريال ماليين 10) االصول

 .الحاالت الت  يؤجل معها التعامل ف  الوحدات او يعل ، واالجراءات المتبعة ف  تلك الحاالت:  ط

 ميعج نسبة اجمالي بلت إذا التالي التقويم يوم حتى استرداد طلب أي تأجيل الصندوق لمدير يجوز

 أصـــــول قيمة صـــــافي من كثرأ وأ %10 تقويم يوم يأ في تلبيتها المطلوب االســـــترداد طلبات

 التعامل تعليق تم ذاإ أو التالي، اليوم لىإ الزائدة الطلبات تأجيل يتم الحالة هذا في  الصــــــندوق

 عم التعامل يتم وسوف. الصندوق وحدات تقويم أو ستردادإ يتعسر بحيث الرئيسية السوق في

 نتكو بحيث التالي التقويم يوم في الالحقة االســــــترداد طلبات قبل المؤجلة االســــــترداد طلبات

 .أوال المقدمة للطلبات بالتنفيذ ولويةاأل
 

 . اإلجراءات الت  يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد الت  ستؤجل:  ي

 لالتعام يوم في الالحقة ايسترداد طلبات قبل المؤجلة ايسترداد طلبات مع التعامل يتم سوف

 عمليات للتأجي المنظمة األحكام أن كما أواًل، المقدمة للطلبات بالتنفيذ األولوية تكون بحيث التالي

 .المالية السوق هيئة من الصادرة االستثمار صناديق الئحة من 61 المادة الى تخضع االسترداد

 خصائص الوحدات: (8)

 لوحدات لها القيمة والمميزات والحقوق ذاتها متساوية.سيكون هناك نوء واحد من ا

 المحاسبة وتقديم التقارير: (9)

 المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية، بما ف  ذلك الفترات المالية األولية والسنوية: .أ
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سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية )بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة(  .1

من الئحة صناديق  (5)والتقارير السنوية الموجزة والتقارير األولية وفقا لمتطلبات الملحق رقم 

 االستثمار، ويجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل.

من نهاية فترة التقرير وذلك في  ( يوماً 70تتاح التقارير السنوية للجمهور  خالل مدة ال تتجاوز ) .2

في الموقع األماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات و

 االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني للسوق.

من نهاية فترة التقرير وذلك في األماكن  ( يوماً 35ولية وتتاح للجمهور خالل )تعد التقارير األ .3

الصندوق ومذكرة المعلومات وفي الموقع االلكتروني حكام أووبالوسائل المحددة في شروط 

 كتروني للسوق.لمدير الصندوق والموقع االل

 سيقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير للمشتركين تتضمن المعلومات اآلتية: .4

 .صافي قيمة اصول وحدات الصندوق 

 .عدد وحدات الصندوق التي يملكها المشترك وصافي قيمتها 

 ( يوما من كل صفقة.15سجل بالصفقات التي نفذها المشترك خالل ) 

  بيان سنوي إلى مالكي الوحدات )بما في ذلك أي شخ  كما يجب على مدير الصندوق إرسال

تملك الوحدات خالل السنة المعد في شأنها البيان( يلخ  صفقات في وحدات الصندوق 

( يوما من نهاية السنة المالية، ويجب ان يحتوي هذا 30العام على مدار السنة المالية خالل )

مصاريف واالتعاب المخصومة من مالك البيان االرباح الموزعة واجمالي مقابل الخدمات وال

الوحدات والواردة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، باالضافة إلى تفاصيل 

لجميع مخالفات قيود االستثمار المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار او في شروط 

 واحكام الصندوق او مذكرة المعلومات.

 

 ندوق الت  يعدها مدير الصندوق:أماكن ووسائل إتاحة تقارير الص .ب

أو الموقع االلكتروني  www.alkhaircapital.com.saسيتم توفير هذا التقارير على موقع مدير الصندوق   

وترسل ايشعارات األخرى إن وجدت على العنوان البريدي و / أو   ،WWW.TADAWUL.COM.SA للسوق  

 مدير سجالتنصية و/ أو الفاكس العائد لمالك الوحدات كما هو مسجل في  رسالةالبريد ايلكتروني و / أو 

 .الصندوق
 

يقر مدير الصندوق بتوفير اول قائمة مالية مراجعة ف  نهاية السنة المالية للصندوق ف    .ج

 ديسمبر من كل سنة ميالدية .

بل عند طلبها من ق يقر مدير الصندوق بتوفير القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجاناً  .د

 مال   وحدات الصندوق.
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 مجلس إدارة الصندوق: (10)

 العضوية بيان م  الصندوق، إدارة مجلس أعضاء .أ

عضاء من بينهم رئيس المجلس أعة برأيتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة )المجلس( مؤلف من 

خذ موافقة هيئة السوق أوعضوان مستقالن، وسيكون لمدير الصندوق الحق في تغيير االعضاء بعد 

دارة الصندوق. وتبدأ مدة إالمالية في ذلك، وسيتم اشعار مالكي الوحدات بأي تغير في مجلس 

دارة من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على إنشاء الصندوق لمدة سنة تتجدد إول مجلس أعضوية 

 نم الصندوق إدارة مجلس تكونوي ،لمدة مماثلة تلقائيا ما لم يبدي أحد الطرفين عدم الرغبة بذلك

 :أسمائهم التالية األعضاء

 (الصندوق إدارة مجلس رئيس/ خالد عبدالرزاق الملحم )  األستاذ

 )عضو غير مستقل( الخويطر حمد بن ريان/ األستاذ

 (مستقل عضو)  الدعيجي عبدالعزيز بن محمد بن ممدوح/  األستاذ

 / عمرو رأفت شهوان )عضو مستقل( األستاذ
 

  نبذة عن مؤهالت اعضاء مجلس إدارة الصندوق: .ب

 (/ خالد عبدالرزاق الملحم ) الرئيس األستاذ

م وكان مدير العمليات في  الخير 2009السيد خالد الملحم انضم للخير كابيتال السعودية في يوليو 

كثر أكابيتال  السعودية. يشغل األن منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي. السيد خالد لديه 

عاما من الخبرة في قطاء الخدمات المالية، وتقلد المناصب العليا في المؤسسات المالية  18من 

 الرائدة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك سامبا وشركة كابيتال العربية.
 

)عضو غير مستقل( الخويطر بن حمد ريان/  األستاذ  

ن م سبتمبرفي  األعمال تطوير إدارة كرئيس السعوديةبشركة الخير كابيتال ريان الخويطر  انضم

 وهيئة للعقود، كمستشار السعودية أرامكو شملت عاماً  17 عن تزيد عملية خبرةب  م2017العام 

 ،والطرح الصناديق مخالفات وحدة مدير ضمنها عديدة من قيادية مناصب تقلد حيث المالية السوق

 وقالس ولوائح أنظمة في خبرة حيث تكونت لديه. التنفيذ رةإدا ومدير المستثمر، حماية إدارة ومدير

 ثماراتاالست إستراتيجيات إلى إضافة االستراتيجي والتخطية الشركات وهيكلة السعودية، المالية

 الهندسةدرجة البكالوريس في  ريان األستاذ. يحمل العقاري واالستثمار المالية األوراق في

 األمريكية الجامعة من( MBA) األعمال إدارة في وماجستيرسعود،  الملك جامعة من الصناعية

 بدبي.
 

 ( مستقل عضو)  الدعيج  محمد بن ممدوح/   األستاذ
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 جامعة من القانون تخص  في الماجستير درجة على حصل، مرخ  قانوني ومستشار محامي

 سعود، الملك جامعة من القانون تخص  في البكالوريوس درجة على وحصل واشنطن، جورج

 هارفرد، بجامعة القانون كلية من للشركات العام القانوني المستشار شهادة على حصل وأيضا

 بايضافة بيركلي، جامعة من الجرىء المال رأس استثمارات في التنفيذية الشهادة على حصل كما

 .والحوكمة والتشريعات القانون مجاالت في المتخصصة الدورات من العديد إلى

 وايدارية والتنظيمية القانونية االستشارات في سنة خبرة 18لدية أكثر من  السيد ممدوح

 . والحوكمة
 

 / عمرو رأفت شهوان )عضو مستقل(األستاذ

حائز على شهادة بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة عمان األهلية األردن، يمتلك السيد عمرو ما 

حيث شغل منصب باحث ومحلل مالي بمركز سنة من الخبرة بمجال األسواق المالية  16يزيد عن 

بخيت لالستشارات المالية بالمملكة العربية السعودية ثم شغل منصب مدير أول للصناديق 

بمجموعة سامبا المالية بالمملكة العربية السعودية وشغل شهوان منصب الرئيس التنفيذي 

ة أرباح للبرمجيات ومستشار لمجموعة شركات أرباح لالستثمار باألردن وهو مالك ومدير عام مؤسس

 .في إدارة االستثمارات المباشرة لدى شركة ماسك
 

 عضاء مجلس ادارة الصندوق:أدوار ومسؤوليات أ .ج

 عضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي:أتشمل مسؤوليات 

  الصندوق طرفا فيها.الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي كون 

  ايشراف، ومتى كان ذلك مناسبًا، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير

 ( من الئحة صناديق االستثمار.13الصندوق وفقًا للمادة )

  االجتماء مرتين سنويًا على االقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام )لجنة المطابقة

لتبليت عن غسل األموال وتمويل ايرهاب لديه، وااللتزام( لدى مدير الصندوق ومسؤول ا

 للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة.

 .إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه 

  التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى

 االستثمار.ذات العالقة بالئحة صناديق 

  التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقًا

لشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات ذات العالقة، وقرارات اللجنة 

 الشرعية وأحكام الئحة صناديق االستثمار.

 .العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات 
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 وين محاضر ايجتماعات التي تبين جميع وقائع ايجتماعات والقرارات التي اتخذها تد

 المجلس.
 

 عضاء مجلس إدارة الصندوق:أم افآت وبدالت  .د

 .ريال 5000يتحصل العضو المستقل على مكافآة سنوية مقدارها 
 

 الصندوق:بيان بأي تعارض متحق  أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح  .ه

يقوم مجلس إدارة الصندوق باالشراف على أي تضارب للمصالح وتسويته، ويجب عليهم بذلك 

العناية والحرص تجاا مالكي الوحدات، باالضافة إلى ذلك بذل اقصى جهد ممكن لحل تضارب 

المصالح بحسن النية بالطريقة المناسبة. ويضمن مدير الصندوق عدم ممارسة أي من تابعيه ألي 

ينطوي على تعارض للمصالح وفي حال نشوء أي تضارب جوهري بين مصالح مدير الصندوق  عمل

حساب عميل آخر  أومصلحة مدير الصندوق من الباطن ومصالح أي صندوق استثمار يديرا  أو

فسيقوم مدير الصندوق بايفصاح عن ذلك بشكل كامل لمجلس إدارة الصندوق في أقرب وقت 

 ممكن.

 إدارة الصندوق ف  صنادي  االستثمار األخرى: عضويات أعضاء مجلس .و

يعمل أعضـــاء مجلس إدارة الصـــندوق أيضـــًا كأعضـــاء في مجلس إدارة صـــندوق الخير كابيتال بل  

 .طروحات األوليةلل، وصندوق الخير كابيتال لألسهم السعوديةللصكوك، وصندوق الخير كابيتال 

 لجنة الرقابة الشرعية: (11)

 الشرعية ومؤهالتهم:اسماء اعضاء اللجنة  .أ

 ابيتالك الخير لصناديق الشرعي المستشار) الشبيلي عبدالله بن يوسف/ الدكتور الشيخ فضيلة

 ايمام جامعة في للقضاء العالي بالمعهد المقارن الفقه بقسم التدريس هيئة عضو( السعودية

 الدائمة اللجنة وعضو السعودية الفقهية الجمعية وعضو بالرياض، ايسالمية سعود بن محمد

 الشرعية اللجنة عضوية الشبيلي يوسف الدكتور يشغل كما. الشريعة فقهاء بمجمع لإلفتاء

 احثاً ب الشبيلي يوسف الدكتور عمل وقد. السعودية العربية بالمملكة الزكاة جباية تنظيم لمراجعة

 المؤسسات في الشرعية اللجان من عدد في عضو وهو هـ،1416 عام المظالم بديوان شرعياً 

 المقارن الفقه قسم من دكتوراا على الشبيلي يوسف الدكتور حصل وقد. ايسالمية المالية

 .هـ1422 عام ايمام بجامعة للقضاء العالي بالمعهد
 

 أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية: .ب

 .الصندوق وأحكام شروط ذلك في بما الصندوق طرح مستندات مراجعة -1

 .ايستثمار عند الصندوق بها يتقيد التي الالزمةإعداد المعايير الشرعية  -2
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 العالقة ذات واالنشطة بايستثمارات يتعلق فيما الصندوق مدير استفسارات على الرد -3

 .بالصندوق

 .الشرعية الضوابة مع توافقها لضمان الصندوق عمليات على والمراقبة ايشراف -4
 

 الرقابة الشرعية:م افآت اعضاء لجنة  .ج

  .الشرعي المستشار تكاليف الصندوق مدير يتحمل حيث، ال يوجد   

 

المعايير المطبقة لتحديد شرعية األصول المعدة لالستثمار والمراجعة الدورية لتلك االصول  .د

 واالجراءات المتبعة ف  حال عدم التواف  م  المعايير الشرعية:

 جميع لىعتشترط اللجنة الشرعية للخير كابيتال السعودية بأن يلتزم مدير الصندوق بالمعايير الشرعية  

 :الحصر ال المثال سبيل على ومنها المطبقة، االستثمار واستراتيجيات االستثمارات

المقصود بالصكوك القائمة على بيع  –عدم االستثمار في أي صكوك تقوم على بيع الدين  -1

الدين هي الصكوك التي يتم هيكلتها على أساس بيع العينة مثل الصكوك التي يتم تداولها 

. أما اذا كانت الصكوك تقوم فقة على المرابحة أو االستصناء  Discountعلى أساس الحسم 

  اذا كانت غير متداولة . إالاالستثمار فيها فقة فال يجوز 

أن يكون هيكل ومستندات الصكوك التي تنوي الشركة االستثمار فيها قد تمت الموافقة  -2

عليها من قبل  الهيئة الشرعية لمصدر الصكوك وذلك بأن يكون اصدار الصكوك قد تم من البداية 

  بموافقة هيئة شرعية معتبرة.    

ل ومستندات الصكوك التي تنوي الشركة االستثمار فيها قد تمت الموافقة أن يكون هيك - 3

عليها من قبل الهيئة الشرعية لشركة الخير كابيتال السعودية ، وذلك إذا كان هيكل االصدار جديدًا. 

أما إذا كان هيكل ايصدار التي تنوي الشركة االستثمار فيه قد تم اعتماد هيكل مشابه/مماثل له 

لهيئة الشرعية لشركة الخير كابيتال السعودية من قبل ، فان موافقة االدارة الشرعية من قبل ا

 للشركة تكفي في هذا الحالة  

 أن تقتصر المرابحات على جميع السلع المباحة لدى اللجنة الشرعية للخير كابيتال السعودية.  -4

  :الصندوق مدير (12)

 اسم مدير الصندوق: .أ

 .السعوديةشركة الخير كابيتال 
 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية: .ب

  37-08120: الترخي  رقم
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 :الصندوق لمدير العمل وعنوان المسجل العنوان .ج

 الدور الثامن –مداراتأبراج  –طريق الملك عبدالعزيز ، حي الوزارات 

 11547، الرياض 69410صندوق بريد 

 المملكة العربية السعودية

 +966(11) 2155678هاتف: 

 +966(11) 2191270فاكس: 
 

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية: .د

 م.2008 نوفمبر 17 الموافقهـ 1429 القعدة ذو 19
 

 بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق: .ه

 .سعودي ريالمليار   قدرا مدفوء مال برأس سعودية مقفلة مساهمة شركة هي كابيتال الخير شركة
 

 

 لمدير الصندوق للسنة المالية السابقة:ملخص بالمعلومات المالية  .و

 م2019 البند

  SAR 61,240,839 التشغيلي الدخل إجمالي

 SAR( 51,145,498 ) المصاريف

  ,SAR (2      131 670)  الزكاة

  SAR 12,796,757 قبل خصم الزكاة  لصاف  الدخ

 

)بخالف تلك االنشطة  وأنشطة العمل الرئيسية ل ل عضوأسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق  .ز

 المرتبطة باعمال مدير الصندوق(:

 العضوية في مجالس إدارة أخرى المنصب العضو

رئيس مجلـــــــــــس إدارة شـــركة دار األركـــــــــــان للتطوير   رئيس مجلس ايدارة يوسف بن عبدالله الشالش

 العقاري

  "رئيس مجلس إدارة بنك الخير "البحرين 

  لتمويــل  ةمجلس إدارة الشـــــــركــة الســـــــعوديــرئيس

 المساكن "سهل"
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 عضو مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاري.  عضو مجلس إدارة عبداللطيف بن عبدالله الشالش

 "عضو مجلس إدارة  بنك الخير "البحرين 

  عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لتمويل

 المساكن "سهل"

 "البحرين" عضو مجلس إدارة  شركة "تآزر" 

غير  –عضو مجلس إدارة  ماجد بن عبدالرحمن القاسم

 تنفيذ

 .عضو مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاري 

 "عضو مجلس إدارة  بنك الخير "البحرين 

 المنتدب العضو الملحم عبدالرزاق بن خالد

 التنفيذي والرئيس

 رئيس مجلس إدارة شركة الخير كابيتال دبي المحدودة

 –عضو مجلس إدارة  فهد بن محمد الفريان

 مستقل

 عضو مجلس إدارة شركة المرابحة المرنة

 إدارة مجلس عضو الدعيجي عبدالعزيز عبدالكريم

 مستقل

 مجلس إداراة شركة دار األصول العقارية عضو

 

 األدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسة لمدير الصندوق فيما يتعل  بصندوق االستثمار: .ح

حكام الئحة صناديق االستثمار والئحة أيعمل مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجب  .1

 االشخاص المرخ  لهم وشروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

يلتزم مدير الصندوق بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة االشخاص المرخ  لهم بما  .2

الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل  في ذلك واجب االمانة تجاا مالكي

 الحرص المعقول.

 فيما يتعلق بصناديق االستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام باآلتي: .3

 .إدارة الصندوق 

 .عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات ايدارية للصندوق 

 .طرح وحدات الصندوق 

  الصندوق ومذكرة المعلومات )وذلك فيما يتعلق بالصندوق العام( التأكد من دقة شروط وأحكام

 وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

دى مسؤولياته أيعد مدير الصندوق مسؤوال عن االلتزام باحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء  .4

ار والئحة حكام الئحة صناديق االستثمأم كلف بها جهة خارجية بموجب أوواجباته بشكل مباشر 

 االشخاص المرخ  لهم.

يعد مدير الصندوق مسؤوال تجاا مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال أو  .5

 إهمال أو سوء تصرف أو تقصيرا المتعمد.
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يجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات وايجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات  .6

تعامل معها. على أن تتضمن تلك السياسات وايجراءات القيام بعملية الصندوق، وضمان سرعة ال

 تقويم المخاطر بشكل سنوي على األقل.

يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام لكل صندوق استثمار يديرا، وأن يزود الهيئة  .7

 بنتائج التطبيق عند طلبها.
 

 ير الصندوق فيما يتعل  بصندوق االستثمار:المهام الت  كلف بها طرف ثالث من جانب مد .ط

 يتعامل صندوق االستثمار مع طرف ثالث وذلك للقيام بالمهام المخولة له، وهم كاألتي:

 .أمين الحفظ للقيام بمهام الحفظ 

 .المحاسب القانوني للقيام بمهام التدقيق والمراجعة 

 بالضوابة الشرعية. الهيئة الشرعية للقيام بمهام مراقبة الصندوق من حيث التزامه 
 

اليوجد أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من المم ن أن تتعارض  .ي

 م  أنشطة صندوق االستثمار
 

 األح ام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله: .ك

  ن تراا مناسبًا لتعييللهيئة حق عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق االستثماري واتخاذ أي إجراء

مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراا مناسبًا، وذلك فيحال وقوء أن من الحاالت 

 اآلتية:

توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط ايدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص  .1

 المرخ  لهم.

 ط ايدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.إلغاء ترخي  مدير الصندوق في ممارسة نشا .2

 تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق يلغاء ترخي  في ممارسة نشاط ايدارة. .3

 بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية. -بشكل تراا الهيئة جوهرياً  –إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .4

ير أصول صندوق االستثمار أو عجزا أو استقالته مع عدم وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يد .5

وجود شخ  آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول 

 الصناديق التي يديرها مدير المحفظة.

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناء على أسس معقولة -أي حالة أخرى ترى الهيئة .6

 :الحفظ أمين (13)

 الحفظ:اسم أمين  .أ

 لالستثمار اينماء
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 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية: .ب

 09134 -37رقم الترخي : 

 العنوان المسجل وعنوان العمل أمين الحفظ: .ت

2 العنود برج  

   فهد الملك طريق 

المملكة العربية السعودية 11544 الرياض ، 55560 ب.ص  

  8004413333هاتف: 

  +96612185900: فاكس

 الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية:تاريخ  .ث

    م14/4/2009

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ: .ج

  يعد أمين الحفظ مسؤواًل عن التزاماته وفقًا ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء أدى مسؤولياته

 الئحة األشخاص المرخ بشكل مباشر أم كلف بها طرفًا ثالثًا بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو 

 لهم.

  يعد أمين الحفظ مسؤواًل تجاا مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال

 أو اهمال أو سوء تصرف أو تقصيرا المتعمد.

  يعد أمين الحفظ مسؤواًل عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول

 جميع ايجراءات ايدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.كذلك عن اتخاذ 

 المهام الت  كلف بها أمين الحفظ طرفًا ثالثًا: .ح

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

 األح ام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله: .خ

تخاذ أي تدبير تراا مناسبًا في حال وقوء أي من للهيئة عزل أمين الحفظ المعين من مدير الصندوق او ا

 الحاالت األتية:

توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخ   -1

 لهم.

 إلغاء ترخي  أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. -2

 ن الحفظ يلغاء ترخي  في ممارسة نشاط الحفظ.تقديم طلب إلى الهيئة من أمي -3

 بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية. -بشكل تراا الهيئة جوهرياً  -إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قي أخل -4

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناء على أسس معقولة -أي حالة أخرى ترى الهيئة -5
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إشعار كتابي إذا رأى بشكل غير معقول أن عزل أمين كما يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب  

الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، ويرسل مدير الصندوق فورًا إشعار بذلك إلى الهيئة ومالكي 

 الوحدات.

 مستشار االستثمار: (14)

 ال يوجد

 الموزع: (15)

 ال يوجد

 المحاسب القانون : (16)

 اسم المحاسب القانون :أ. 

 واستشاريون )عضو كرو الدولية(. العظم والسديري محاسبون قانونيون

 ب.العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانون :

التحلية  -طريق األمير محمد بن عبدالعوزيز   

43114الرياض  10504صندوق بريد     

 المملكة العربية السعودية

920001474هاتف:   

  + 217600096611فاكس: 

 القانون :ج. األدوار األساسية والمسؤوليات للمحاسب 

مســؤولية المحاســب القانوني في إبداء رأية المحايد على القوائم المالية للصــندوق اســتنادًا إلى أعمال 

المراجعة التي يقوم بها، والتي تتطلب إلتزام المحاســـــب بأخالقيات المهنة وتنفيذ أعمال المراجعة وفقًا 

التأكد بأن القوائم المالية صحيحة، خالية من للمعايير المحاسبية المتبعة، للحصول على درجة معقولة من 

األخطاء الجوهرية، وذلك عن طريق الحصــــول على األدلة الكافية المؤيدة للمبالت المســــجلة في القوائم 

 المالية.

 معلومات أخرى: (17)

إن السياسات واإلجراءات الت  ستتب  لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/ أو فعل   .أ

 تقديمها عند طلبها من قبل الجمهور أو أي جهة رسمية دون مقابل.سيتم 
 

 :التخفيضات والعمولة الخاصةمعلومات  .ب
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على  من وسية مدير الصندوقحصل بموجبه يالدخول في ترتيبات العمولة الخاصة، بحيث يحق لمدير الصندوق 

ى الصفقات الموجهة من خالل سلع وخدمات إضافة إلى خدمات تنفيذ الصفقات مقابل العمولة المدفوعة عل

 ذلك الوسية وفي هذا الحالة يتعين على الشركة التأكد مما يلي:

 .أن يقدم الوسية المعني إلى الشركة خدمة التنفيذ بأفضل الشروط 

 .أن السلع أو الخدمات التي تحصل عليها الشركة يمكن اعتبارها بدرجة معقولة لمصلحة عمالء الشركة 

  عمولة يتم دفعها إلى مقدم السلع أو الخدمات هو مبلت معقول بالنظر إلى الظروف أن مبلت أي رسوم أو

 القائمة.
 

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

 العقود أو الوحدات مالكي أو الصندوق على فرضها يتم أخري ضرائب يأ و المضافة القيمة ضربية تطبيق سيتم

 مدير أو للصندوق أعمال أو لخدمات تقديمهم نظير أخري ألطراف تدفع التى الرسوم أو الصندوق مع المبرمة

 مالكي عن الزكاة الصندوق مدير يدفع وال، العالقة ذات واللوائح االنظمة حسب الصندوق إدارة مقابل الصندوق

 .الوحدات

 

 معلومات وتفاصيل اجتماع مال   الوحدات: .د

 :التالية الحاالت أحد في الوحدات مالكي يجتماء الدعوة تكون -

 .يجوز لمدير الصندوق الدعوة لقد اجتماء لمالكي الوحدات بمبادرة منه 

 ( أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ.10يدعو مدير الصندوق الجتماء مالكي الوحدات خالل ) 

 ( أيام من تسلم طلب كتابي من مال10يدعو مدير الصندوق الجتماء مالكي الوحدات خالل ) ك أو أكثر من

على األقل من قيمة وحدات الصندوق، ويجب  %25مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 

 على مدير الصندوق الن  على ذلك في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

 :الوحدات مالكي إجتماء بخصوص عامة معلومات -

  لمدير الصندوق والموقع لكتروني ايتكون الدعوة الجتماء مالكي الوحدات بايعالن عن ذلك في الموقع

االلكتروني للسوق، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ( قبل عشرة أيام على 

د ايعالن وايشعار تاريخ ( يومًا قبل االجتماء. ويجب أن يحد21األقل من االجتماء وبمدة ال تزيد عن )

االجتماء ومكانه ووقته والقرارات المقترحة، ويجب على مدير الصندوق حال إرسال إشعارًا إلى مالكي 

 الوحدات بعقد أي اجتماء لمالكي الوحدات إرسال نسخة إلى الهيئة.

  على%25جتمعين مال يكون اجتماء مالكي الوحدات صحيحًا إال إذا حضرا عدد من مالكي الوحدات يملكون 

األقل من قيمة وحدات الصندوق العام ما لم تحدد شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات نسبة 

 أعلى.
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  إذا لم يستوف النصاب الموضح في الفقرة السابقة، فيجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماء ثان بايعالن

بإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي عن ذلك في موقعه االلكتروني والموقع االلكتروني للسوق و

( أيام. ويعد االجتماء الثاني صحيحًا 5الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد االجتماء الثاني بمدة ال تقل عن )

 أيًا كانت نسبة الوحدات الممثلة في االجتماء.

 .يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماء مالكي الوحدات 

 وحدات ايدالء بصوت واحد في اجتماء مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماء. يجوز لكل مالك 

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

 التقنية الحديثة وفقًا للضوابة التي تضعها الهيئة.
 

 صندوق االستثمار:اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية  .ه

  إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق العام، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا برغبته

( يومًا من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق العام فيه، دون ايخالل بشروط 21في ذلك قبل مدة ال تقل عن )

 وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

  األطراف ذو العالقة عن إنهاء الصندوق.إبالغ 

  أصول الصندوق عن طريق البيع التدرجيتصفية جميع. 

 وسداد جميع االلتزامات المستحقة على الصندوق.تسوية جميع المعامالت التابعة للصندوق ،.. 

  الصندوق مدير وموقع"تداول"  المالية السوق شركة موقع من الصندوق معلوماتإزالة. 

 لمالكي الوحدات. تحويل النقد 

 .إغالق حساب الصندوق البنكي والوسية 
 

 إجراءات الش اوى: .و

لمالك الوحدات  ويحق، الصندوق مدير من خطياً إن ايجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى سيتم تقديمها عن طلبها 

إرسال أي شكوى متعقلة بالصندوق إلى إدارة المطابقة وايلتزام لدى شركة الخير كابيتال السعودية من خالل البريد 

، وفي حالة ( 0112155636م )عن طريق االتصال الهاتفي على الرق أو Compliance@alkhaircapital.com.saايلكتروني 

يوم عمل، يحق للمشترك إيداء شكواا لدى هيئة السوق  30تعذر الوصول إلى تسوية أو لم يتم الرد خالل 

المستثمرين، كما يحق للمشترك إيداء شكواا لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية حماية المالية إدارة 

خ إيداء الشكوى لدى الهيئة، إال إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى ( يوم تقويمي من تاري90بعد مضي مدة )

 بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.
 

 الجهة المختصة بالنظر ف  أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار ف  صنادي  االستثمار: .ز

يق االستثمار هي لجنة إن الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاء ناشئ من أو عن االستثمار في صناد

 الفصل في منازعات األوراق المالية.

mailto:Compliance@alkhaircapital.com.sa
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 قائمة للمستندات المتاحة لمال   الوحدات: .ح

 تشمل القائمة على المستندات التالية:

 .شروط وأحكام الصندوق 

 .ملخ  المعلومات الرئيسية 

  العقود المذكورة في مذكرة المعلومات 

 .القوائم المالية لمدير الصندوق 
 

 الصندوق: صولأمل ية  .ط

الصندوق بأن أصول صندوق االستثمار مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعين )ملكية مشاعة(، وال  مديريتعهد 

يجوز أن يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم 

مطالبة فيها، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير المشورة أو الموزء أي مصلحة من أصول الصندوق أو أي 

الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزء مالكًا لوحدات 

الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحًا بهذا المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار 

 وأحكام الصندوق )ومذكرة المعلومات وذلك فيما يتعلق بالصندوق العام(.وأفصح عنها في شروط 
 

إعفاءات من قيود الئحة صنادي  االستثمار وافقت عليها هيئة السوق المالية ما عدا الت  ذكرت ال يوجد أي  .ي

 .ف  سياسات االستثمار وممارساته

 ول للصندوق العام الذي يديره:سياسات مدير الصندوق فيما يتعل  بحقوق التصويت المرتبطة بأي أص .ك

ن عوالموقع ايلكتروني لشركة السوق المالية السعودية "تداول" ،لكترونياييفصح مدير الصندوق في موقعه 

 السياسات المتعلقة بحقوق التصويت التي يتبعها في الجمعيات العامة للشركات المدرجة.

  لصنادي  أسواق النقد: المعلومات اإلضافية متطلبات (18)

 تمبلل اً إيداع ال يعد للمرابحة بالريال السعوديكابيتال الخير  صندوقوحدات  منوحدة  أي في االشتراك أن .1

 .محلي بنك لدى نقدي

 إيراداتها الوحدات و قيمة ،وأن االشتراك بسعر الوحدات استرداد طلب بقبول ملزم غير الصندوق مدير أن .2

 .والهبوط للصعود عرضة

 نوكالب باختيار الصندوق مدير وسيقوم ،(وايجارة المرابحة عقود) النقد أسوق أدوات في الصندوق يستثمر .3

 بورز اند ستاندرد قبل من ائتمانياً  المصنفة( العالقة ذات) والجهات جارةواي المرابحات لعقود المستلمة

 وجود عدم حال وفي ،(B) االئتماني للتصنيف الدولية فيتش وكالة أو( B2) موديز أو( B) عن التقل بدرجة

 من ديةالنق والتدفقات المالي المركز على بناء داخليا بتصنيفها الصندوق مدير سيقوم إئتماني تصنيف

 .دارةواي العمليات
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 قري الصندوق مدير فإن ، المملكة خارج النقد سوق لصفقات مصدر أي مع سيتعامل الصندوق كان في حال .4

  .السعودي العربي النقد لمؤسسة مماثلة رقابية لهيئة خاضع المصدر هذا بأن

 درةالمص الجهة بأن يقر الصندوق مدير فإن ، التحوط لغرض المشتقات عقود في الصندوق في حال إستثمر .5

 .للهيئة مماثلة رقابية جهة عن الصادرة او الهيئة عن الصادرة المالية الكفاية لقواعد خاضعة

 م9201 لعامل للمصاريف الفعلية المالا االفصاح ملخص (19)

 البند القيمة )ريال سعودي(

 أتعاب االدارة 716.00 65

 رسوم الحفظ 750.00 15

 مكافات اللجنه الشرعية    -

 اتعاب مراقب الحسابات 600.00 33

 مكافات أعضاء مجلس االدارة 000.00 10

 الرسوم الرقابية 500.00 7

 رسوم المؤشر االرشادي    -

 رسوم السوق المالية 250.00 5

 مصاريف آخرى 644.00 3

 

 إقرار من مالك الوحدات: (20)

لقد قمت /قمنا بقراءة الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات والمالحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء 

 بها والموافقة عليها وتم الحصول على نسخة منها والتوقيع عليها:

 األسم:

 التاريخ:                                       التوقيع:                                           

 والرئيس التنفيذي العضو المنتدب                                             الرئيس التنفيذي للحوكمة واإللتزام

 

 

 خــــالــــد بــن عــبــدالــــرزاق الــمــلحــم          ـادي                                       ـــيـم حــــبــــراهــور بــن إبـنصـم  
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 واألحكام الشروط

 

   السعودي بالريال للمرابحة كابيتال رالخي صندوق

 مفتوح( متخصصعام  استثماري )صندوق 

 الصندوق مدير

 السعودية كابيتال الخير شركة

 

 الحفظ أمين

 اإلنماء لإلستثمار  

 

من قبل  ةزالشرعية المجامتوافق مع المعايير  صندوق إستثمارنه أعلى  السعودي بالريال للمرابحة كابيتال الخير صندوقتم اعتماد 

 االستثمار لصندوق المعين الشرعي المستشار

، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة ة خاضعة لالئحة صناديق االستثماروالمستندات األخرى كاف الصندوقإن شروط وأحكام 

 ، ومحدثة ومعدلة عن الصندوقومحدثة وغير مضللة عن صندوق االستثمار

 .األخرى لصندوق االستثمارة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة المعلومات والمستندات على المستثمرين المحتملين قراءيجب 

 

 .وفهم ما جاء بها والموافقة عليهالقد قمت/ قمنا بقراءة الشروط واألحكام والمالحق الخاصة بالصندوق 

 

 ،هــ16/10/1441 بتاريخ لها تحديث خرآ تم وقد ، م20/04/2014  الموافق هــ،20/06/1435صدرت شروط وأحكام هذا الصندوق بتاريخ 

 .  م08/06/2020 الموافق

 م20/04/2014  الموافق هــ،20/06/1435على تأسيس هذا الصندوق وطرح وحداته طرحًا عامًا بتاريخ  وافقت هيئة السوق المالية

 المنتدب  والرئيس التنفيذيالعضو                                              الرئيس التنفيذي للحوكمة واإللتزام

 

 

 خــــالــــد بــن عــبــدالــــرزاق الــمــلحــم           ـادي                                       ـــيـم حــــبــــراهــور بــن إبـنصـم  
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 قائمة المصطلحات:

 

نامج استثماري صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي وهو عبارة عن بر الصندوق

جماعي يدار بمقتضى هذه الشروط واألحكام، ويعتبر من فئـة صـناديق أدوات 

 أسواق النقد

 أي يوم عمل تكون فيه البنوك السعودية مفتوحة فيه لمزاولة أعمالها يوم العمل

البنوك أو المؤسسات 

 المالية

صـرفية البنوك أو المؤسسات الماليـة التـي تنشـأ بينهـا وبـين الشـركة عالقـة م

ســواء فــي داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا و المــرخ  لهــا مــن   

 الجهات النظامية  ذات العالقة في كل دولة يتعامل الصندوق معها   

 الخير كابيتال السعودية مدير الصندوق

مـــــــــــالك  وحـــــــــــدات 

 الصندوق

 في الصندوق هم مستثمرون يحملون وحدات

 ذات عالقة بمدير الصندوق )شركات تابعة لمدير الصندوق(أي جهة  الجهات ذات العالقة

 هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية الهيئة

الئحــة صــناديق االســتثمار الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة  الالئحة / اللوائح

 وتعديالتها الالحقة. العربية السعودية

يعين أعضاؤه مدير الصندوق وفقا  لالئحـة، وتـم ذكـر المسـؤوليات هو مجلس  مجلس إدارة الصندوق

 من هذه الشروط واألحكام 14المناطة بها في الفقرة رقم 

عضـــــــو مجلـــــــس إدارة 

 مستقل

ــــس إدارة صــــندوق مســــتقل كمــــا ورد فــــي قائمــــة المصــــ لحات  عضــــو مجل

 المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها

قديــة التــى ب بيعتهــا تعتبــر منخفضــة المخــاطر وتحقــق عائــد هــى الودائــع الن أدوات أسواق النقد  

رأسمالي وتحافظ في نفس الوقـت علـى القيمـة ايسـمية للمبلـس المسـتثمر  

 مثل عقود المرابحة وايجارة

بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفـق عليـه،  عقود المرابحة

 ــوس ســواء وقعــت مــن دون وعــد ســابق وهــي بنســبة مــن الــثمن أو بمبلــس مق

المرابحــة العاديــة، أو وقعــت بنــاء علــى وعــد بالشــراء مــن الراغــب فــي الحصــول 

 على السلعة عن طريق  المؤسسة وهي المرابحة المصرفية

يقترن بها الوعد بتمليك العين المؤجرة الى المستأجر في نهاية مدة االجـارة أو  اإلجارة

 أثنائها



   السعودي بالريال للمرابحة كابيتال الخير صندوق 

3 
 

تمثـل ملكيـة شـائعة فـي األصـول والمنـافع واالمتيـازات وايلتزامـات  شهادات الصكوك

ــام الشــريعة  ــة أصــول لمشــروس معــين متوافــق مــع ضــواب  وأحك ــة أو أي المالي

 ايسالمية

 سايبور

)العائـــد علـــا الودائـــ   

 بالريال السعودي(

ـــد هو  ـــدد بواســـ ة متوســـ  العائ ـــع فـــي على عروض ســـعر يح البنوك الودائ

 ويتم أحتسابه عن طريق البنك المركزيالسعودي ل االسعودية على الري

المعايير الشـرعية للخيـر 

 كابيتال السعودية

الضــــواب  التــــي تضــــب  العقــــود واألنشــــ ة االســــتثمارية بأحكــــام الشــــريعة 

 ايسالمية ومبادئها عن طريق اللجنة الشرعية للخير كابيتال

صباحًا بتوقيـت  11:00الساعة   هو يوم إعالن سعر وحدة الصندوق وتكون عند يوم اإلعالن

 الرياض في كل يوم عمل

 أي يوم يتم فيه بيع واسترداد وحدات صندوق االستثمار يوم التعامل

 رسوم بيع وشراء األوراق المالية رسوم التعامل 

الصــــــــنادي  العامــــــــة 

 المتخصصة

 صناديق استثمارية تعمل فى مجال استثماري معين .
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 الشروط واألحكام

 عامة: معلومات (1)

 

 اسم مدير الصندوق ,ورقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية : –أ 

 المملكــة ألنظمــة وفقــا مؤسســة مقفلــة ســعودية مســاهمة شــركة الســعودية، كابيتــال الخيــرشــركة 

 وتـــاريخ 37 – 08120 رقـــم بتـــرخي  الماليـــة الســـوق هيئـــة قبـــل مـــن ومرخصـــة ، الســـعودية العربيـــة

ـــدمات لتقـــديم، 17/11/2008 الموافـــق هــــ19/11/1429 ـــب، والحفـــظ، ايدارة، خ  والمشـــورة، والترتي

 .المالية األوراق في ووكيل أصيل بصفة والتعامل بالتغ ية، والتعهد
 

 ر الصندوق :ب_ عنوان المكتب الرئيس  لمدي

 +966(11) 2155678  هـات   الثـامن الـدور –مـداراتأبـرا   – الـوزارات حـي ، عبـدالعزيز الملـك طريـق

  +966(11) 2191270فاكس 
 

 دير الصندوق وعنوان أي موق  آخر ذو عالقة :مج _ عنوان البريد اإللكترون  ل

  الموقع ايلكتروني لمدير الصندوقhttp://www.alkhaircapital.com.sa/   

  للسوق المالية السعودية ) تداول( : ني وايلكترالموقعwww.tadawul.com.sa  
 

 اسم أمين الحفظ ورقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية : –د 

 019134-37 رقم المالية السوق هيئة منمرخصة،  لإلستثمار اينماء
 

 ه_ عنوان الموق  اإللكترون  ألمين الحفظ 

ــــــــع التــــــــالي ــــــــى زيــــــــارة الموق ــــــــين الحفــــــــظ، يرج ــــــــات حــــــــول أم ــــــــد مــــــــن المعلوم  :لمزي

 http://www.alinmainvestment.com 

 النظام المطب  : (2)

ثمار ومدير الصندوق لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح صندوق االستيخضع 

 األخرى ذات العالقة الم بقة في المملكة العربية السعودية .

 أهداف صندوق االستثمار : (3)

 

 ندوق االستثمار :أهداف ص .أ

 فيرتــو إلــى ،(مفتــوح عــام متخصــ اســتثماري  صــندوق)وهــو للصــندوق  االســتثماري الهــدف يتمثــل

  النقد اسوق دواتأ في االستثمار خالل من المال رأس على والمحافظة المستثمر طلب عند السيولة

http://www.alkhaircapital.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alinmainvestment.com/
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 تحقيـق إلـى الصـندوق هـذا يسـعىو. السـعودية كابيتال الخير لشركة الشرعية المعايير مع المتوافقة

 علـى أربـاح بتوزيـع الصـندوق يقـوم لـن. النقـد أسـواق أدوات فـي االسـتثمار خـالل مـن إيجابيـة عوائد

 .الوحدات مالكي لصالح الصندوق في استثماراها يعاد وسوف الوحدات مالكي

 أداء نةرلمقا استرشـادي كمؤشـر( سايبور) أشهر لثالثة السعودي بالريال الودائع على العائد إتخاذ يتم

 كةشر لـــدى لاألصو إدارة في لالعم فريـــق لويعم. السعودي لبالريا للمرابحة كابيتـــال الخيــر صندوق

ــالمؤش أداء ينــافس آداء مســتوى لتحقيق كابيتــال الخيــر ــرات توحيــد يــتم ســوفو. ايرشــادي رـ  أداء فت

 مقارنـه الصـندوق ألداء الفعلـى المقيـاس الع ـاء التقاير جميع فى الصندوق أداء فترات مع المؤشر

 .االرشادي المؤشر مع
 

 سياسات االستثمار وممارساته : .ب

 وف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي :نواس االوراق المالية التي سأ

 الصــندوق مــدير وســيقوم ،(وايجــارة المرابحــة عقــود) النقــد أســوق أدوات فــي الصــندوق يســتثمر•

( العالقـة ذات) والجهـات الماليـة سـاتسوالمؤ واالجـارة، المرابحـات لعقـود المسـتلمة البنوك باختيار

 فيــت  وكالــة أو( B2) مــوديز أو( B) عــن التقــل بدرجــة بــورز انــد ســتاندرد قبــل مــن ائتمانيــاً  المصــنفة

 الصــندوق مــدير ســيقوم إئتمــاني تصــني  وجــود عــدم حــال وفــي ،(B) االئتمــاني للتصــني  الدوليــة

 .واالدارة العمليات من النقدية والتدفقات المالي المركز على بناء داخليا بتصنيفها

 الشـركات مـن المصـدرة الصـكوك وكـذلك سـيادية وشبه سيادية مؤسسات عن الصادرة الصكوك  •

 أو بـورز انـد سـتاندرد قبـل مـن أفضـل أو (A) بدرجـة ائتمانيـاً  والمصـنفة للتحويـل القابلـة والصـكوك

  A االئتماني الدولية للتصني  فيت  وكالة أو (A2) موديز

 السـعودي بالريـال الصـناديق عملـة وتكـون النقـد أسـوق أدوات فـي تستثمر أخرى صناديق وحدات •

 آخرين الصندوق مدير قبل وتدارمن المالية السوق هيئة قبل من رخصةوالم
 

 مدة صندوق االستثمار وتاريخ استحقاقه: (4)

عـام متخصـ  مفتـوح، وال توجـد صـندوق  هـو صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السـعودي إن 

 .مدة محددة للصندوق أو تاريخ استحقاق محدد

 قيود/ حدود االستثمار: (5)

خالل إدارته لصندوق االستثمار بالقيود والحدود التي تفرضها الئحـة صـناديق  ر الصندوقمدييلتزم 

 كما هو التالى : االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات

  يقيمـــة أصـــول الصـــندوق فـــ يمـــن صـــاف % 20مـــن  أكثـــر اســـتثمارلمـــدير الصـــندوق  يحـــقال 

 الصكوك.
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 من صافي قيمة أصول الصندوق في الصكوك  % 15من  يحق لمدير الصندوق استثمار أكثر ال

 الي مصدر واحد . 

 مــع مصــدر  الصـندوق أصــول قيمــة صـافي مــن %25 مـن أكثــر اســتثمار الصـندوق لمــدير اليحـق

 واحد.

 ( االجـارة أو المرابحـة)عقـود  أدوات اسواق النقـد فياستثماراته   بتوزيعمدير الصندوق  سيقوم

 .الصندوق  أصول صافي من % 60 أدنى بحد  ائتمانياً  المصنفة الجهات على

 العملة: (6)

 أخـرى عملـة بـأي أمـوال أي الصندوق يقبل ولن فق ، السعودي الريال هي للصندوق الرئيسية العملة

 ها. غير

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: (7)

 المدفوعات من أصول الصندوق وطريقة احتسابها:تفاصيل جمي   .أ

والمصاري  المذكورة أدناه ويتحملها تبعًا لـذلك المشـتركون امـالكي  يتحمل الصندوق جميع الرسوم

 الوحداتا وهي كالتالي:

سنويا من صافي أصول الصندوق، وسيتم احتساب رسوم  %0.25رسوم ايدارة للصندوق بـ  -1

 .ايدارة عند كل يوم تقويم على أساس قيمة صافي أصول الصندوق وخصمها بشكل ربع سنوي

ريال سنويًا،  ويتم احتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل  32,000ع الحسابات أتعاب مراج -2

 يوم تقويم على أساس صافي قيمة أصول الصندوق و تخصم بشكل ربع سنوي.

سيتم  سنويًا من صافي قيمة األصول تحت الحفظ، ريال سعودي 15,000 رسوم الحفظ  -3

يم على أساس صافي قيمة أصول الصندوق إحتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل يوم تقو

 وتخصم بشكل ربع سنوي.

كحد أقصى سنويًا من أساس صافي  %0.45سوف يتحمل الصندوق رسوم أخرى حددت بـ  -4

 قيمة أصول الصندوق، وتشمل هذه الرسوم والمصاري  التالية:

مستقل  أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين: سوف يحصل كل عضو مجلس إدارة -5

ريال سعودي في السنة المالية  كحد أقصى عن حضور جميع جلسات  000 5على مكافأة قدرها 

مجلس االدارة، ويتكون المجلس من عضوين مستقليين بحيث يصبح إجمالي أتعاب مجلس إدارة 
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ويتم إحتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل يوم تقويم  ريال سعودي، 000 10الصندوق 

 في قيمة أصول الصندوق وتخصم في نهاية كل سنة  .على أساس صا

الرسوم الرقابية ورسوم تداول، رسوم االقتراض سيتم إحتساب المستحق من هذه الرسوم  -6

 .عند كل يوم تقويم على أساس صافي قيمة أصول الصندوق وتخصم عند استحقاقها

 مالكي أو الصندوق لىع فرضها يتم أخري ضرائب اي و المضافة القيمة ضربية ت بيق وسيتم

 لخدمات تقديمهم نظير أخري ألطراف تدفع التى الرسوم أو الصندوق مع المبرمة العقود أو الوحدات

 .العالقة ذات واللوائح االنظمة حسب الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو

 الماليــة القــوائم فــي قالصــندو علــى تحميلهــا يــتم التــي المصــاري  جميــع عــن ايفصــاح يــتم ســوف

 .للصندوق السنوية النص 

اليوجــد أي صــفقات مفرولــة علــا االشــتراك واإلســترداد ونقــل الملكيــة التــ  يــدفعها مــالكو  .ب

 .الوحدات

 أي عمولة خاصة يبرهما مدير الصندوق:يوجد أي  ال .ج

 التقويم والتسعير: (8)

 

 تفاصيل تقويم كل أصل يملكه الصندوق: .أ

طريق قسمة إجمالي قيمة أصول الصندوق على إجمالي عدد الوحدات يتم احتساب سعر الوحدة عن 

يتم احتساب في يوم التقويم وذلك بعد خصم جميع الم لوبات والمتضمنة الرسوم المحددة و يتم 

 :قيمة أصول الصندوق في يوم التقويم حسب اآلتي

 : ُيحتسب إجمالي قيمة االصول في الصندوق على الشكل التالى

 د مرابحة )ا مبلس االستثمار + االرباح المستحقة الى تاريخ التقويم(في حال عقو 1-

  ا( في حال ايجارة )ا مبلس االستثمار + االرباح المستحقة الى تاريخ التقويم 2-

في حال الصكوك )ا القيمة االسمية للصك +االرباح المستحقة الى تاريخ التقويم و في حال  3-

  (“ اساس القيمة السوقية للصك + االرباح المستحقة الصكوك القابلة للبيع تحسب على

في حال الصناديق االستثمارية األخرى المستثمر بها )ا على أساس آخر سعر وحدة للصندوق  4-

 .ا(المعلن عنها

في حال عدم وجود سعر متاح لألصول المستثمر بها لتقويم األصل ألي سبب كان على سبيل  5-

سواق المالية مغلقة في يوم التقويم سيتم احتساب قيمة األصل المثال ال الحصر أن تكون اال

  .بناء على أخر سعر متاح
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يحق لمدير الصندوق فـي أي وقـت، بعـد الحصـول علـى موافقـة مجلـس إدارة في حاالت استثنائية، 

الصندوق، أن يعلق بشكل مؤقت عملية احتساب صـافي قيمـة أصـول الصـندوق وحـق المسـتثمرين 

قيمـة وحــداتهم أو اسـتبدالها لمـدة أقصـاها يـومي تعامــل وذلـك خـالل أيـة فتــرة  فـي طلـب اسـترداد

تتضمن أحداثا اقتصادية أو نقدية أو أية ظروف أخرى خار  ن اق سي رة مدير الصندوق ومسـؤولياته 

وسل ته ويكون معها التصرف في استثمارات الصندوق أو تقويمها غيـر ممكـن عمليـا ويضـر بشـكل 

تثمرين أو إذا رأى مدير الصـندوق أنـه مـن غيـر الممكـن احتسـاب صـافي قيمـة ملموس بمصالح المس

 األصول بصورة عادلة.
 

 عدد نقاط التقويم، وتكرارها: .ب

الرياض و في حال كان يوم سيتم تقويم الصندوق يوميًا بعد الساعة الخامسة مساء بتوقيت مدينة 

 .ق في يوم العمل الذي يليهتقويم الصندوق يوافق ع لة رسمية  سيتم تقييم أصول الصندو
 

 اإلجراءات الت  ستتخذ ف  حالة الخطأ ف  التقويم أو الخطأ ف  التسعير: .ج

في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سـعر وحـدة بشـكل خـاطئ،  .1

 يقوم مدير الصندوق بتوثيق ذلك.

مـالكي الوحــدات  يقـوم مـدير الصــندوق بتعـويك مـالكي الوحــدات المتضـررين ) بمـا فــي ذلـك .2

 السابقين( عن جميع أخ اء التقويم أو التسعير دون تأخير.

يقوم مدير الصندوق بإبالغ الهيئة فـور وقـوس أي خ ـأ فـي التقـويم أو التسـعير بمـا يـؤثر علـى  .3

أو أكثر من سعر الوحدة، كما يتم ايفصـاح عـن ذلـك فـي كـل مـن  %0.5سعر الوحدة ما نسبته 

وكذلك في الموقع ايلكتروني للسوق المالية السعودية )تداول(،  الموقع ايلكتروني للشركة

بايضافة إلى أنه يجب ايشارة إلى ذلك في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقًا 

 ( من الئحة صناديق ايستثمار.71للمادة )

ــة للهيئــة وذلــك وفقــًا للمــادة ) .4 مــن الئحــة  (72يقــوم مــدير الصــندوق بتقــديم التقــارير الم لوب

 صناديق االستثمار وتشتمل هذه التقارير على ملخ  بجميع أخ اء التقويم والتسعير.
 

 طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد: .د

يـــتم إحتســـاب صـــافي قيمـــة أصـــول الصـــندوق ألغـــراض شـــراء أو إســـترداد أو تحويـــل وحـــدات ذلـــك 

أن ُي ــرح مــن قيمــة إجمــالي أصــول الصــندوق مبلــس م لوبــات الصــندوق مــن قبــل مــدير الصــندوق بــ

  الصندوق

علـى سـبيل المثـال ال  –)وذلك بخصم  المبالس الثابتة و من ثم خصـم المبـالس النسـبية(، التـي تشـمل 

الرسوم و األتعاب المحددة في هذه الشروط و األحكام  ويتم إحتساب سعر وحدة الصندوق  –الحصر 

 الصندوق على عدد الوحدات القائمة.بقسمة صافي قيمة أصول 
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يــتم احتســاب ســعر الوحــدة عــن طريــق قســمة إجمــالي قيمــة أصــول الصــندوق علــى إجمــالي عــدد و

 الوحدات في يوم التقويم وذلك بعد خصم جميع الم لوبات والمتضمنة الرسوم المحددة
 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها: .ه

صباحًا بتوقيت الرياض في اليوم  11:00دة عند الساعة سيقوم مدير الصندوق بإعالن سعر الوح

 www.alkhaircapital.com.saالتالي ليوم التقويم المعني عبر الموقع االلكتروني لمدير الصندوق  

 .www.tadawul.com.saوالموقع الرسمي للسوق المالية السعودية )تداول( 

 التعامالت  (9)

 مسؤوليات مدير الصندوق ف  شأن طلبات االشتراك واالسترداد: .أ

  يعامل مدير الصندوق طلبات االشتراك او االسترداد بالسعر الذي يحتسب عند نق ة التقويم

 التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد.

 الصندوق بتنفيذ طلبات االشتراك أو االسترداد بحيث ال تتعارض مع أي أحكام تتضمنها  يقوم مدير

 الئحة صناديق االستثمار أو شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات.

 الوحدات عوائد االسترداد قبل موعد إقفال العمل في اليوم الرابع  يدفع مدير الصندوق لمالك

 حدد عندها سعر االسترداد كحد أقصى.التالي لنق ة التقويم التي 
 

 أقصا فترة زمنية بين تسلم طلب االسترداد ودف  عوائد االسترداد لمالك الوحدات: .ب

سيتم تحويل عوائد/ مبلس االسترداد لمالكي الوحدات قبل إقفال العمل في اليوم الرابع التالي ليوم 

 التقويم ذو العالقة.
 

 ات الصندوق:وحدال يوجد أي قيود ف  التعامل ف   .ج
 

 :الحاالت الت  يؤجل معها التعامل ف  الوحدات أو يعل ، واإلجراءات المتبعة ف  تلك الحاالت .د

يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد حتـى يـوم التقـويم التـالي إذا بلـس اجمـالي نسـبة 

صـافي قيمـة أصـول او اكثر مـن  %10جميع طلبات االسترداد الم لوب تلبيتها في اي يوم تقويم 

الصندوق  في هذه الحالة يتم تأجيل ال لبات الزائدة الى اليوم التالي، أو اذا تم تعليق التعامل في 

استرداد أو تقويم وحدات الصندوق. وسوف يتم التعامل مع طلبـات  السوق الرئيسية بحيث يتعسر

تــالي بحيـث تكــون االولويــة االسـترداد المؤجلــة قبـل طلبــات االســترداد الالحقـة فــي يـوم التقــويم ال

 .بالتنفيذ لل لبات المقدمة أواًل 

 

 اإلجراءات الت  يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد الت  ستؤجل:. ه

http://www.alkhaircapital.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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من الئحة صناديق االستثمار الصادرة  61األحكام المنظم لتأجيل عمليات االسترداد تخضع إلى المادة 

االسترداد المؤجلة في أقرب يوم تعامل الحق ممكن،  من هيئة السوق المالية، وسيتم تنفيذ طلبات

وسيتم التعامل معها بالنسبة والتناسب، وسيتم تحويل مبلس االسترداد إلى حساب المشترك في 

 أقرب فرصة ممكنة.
 

 األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلا مستثمرين آخرين:و. 

ــة االحكــام المنظمــة هــي االحكــام التابعــة لنظــام هيئــة ال ســوق الماليــة الســعودية ولوائحهــا التنفيذي

 واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة الم بقة في المملكة العربية السعودية.
 

 مدير الصندوق ف  وحدات الصندوق:استثمار .ز 

مع ذلك فإنه يحتفظ بالحق ال  ريال سعودي   000 500سوف يستثمر مدير الصندوق  مبلس وقدره  

كه جزئيا أو كليا أو زيادة اشتراكه متى اعتبر ذلك مناسبا. وين بق على إشتراك في تخفيك اشترا

مدير الصندوق ما ين بق على مالك الوحدات اآلخرين في الصندوق وسيقوم مدير الصندوق 

بايفصاح عن حجم استثماراته في الصندوق بنهاية كل سنة مالية وذلك من خالل القوائم المالية 

 ملخ  االفصاح المالى. من خالل كذلكالسنوية للصندوق و

 التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد ف  أي يوم تعامل: .ح

  يمكن استالم طلبات ايشتراك و ايسترداد خالل اي يوم من ايام العمل 

  قبل الساعة الثانية عند استالم طلبات ايشتراك في وحدات الصندوق أوايسترداد في أي يوم عمل

عشر ظهـرًا بتوقيـت الريـاض سـيكون سـعر وحـدات ايشـتراك أوايسـترداد  الم لوبـة علـى اسـاس 

ايشــتراك أوايســترداد التــي يــتم اســتالمها بعــد بينمــا طلبــات وحــدة بنهايــة يــوم التقــويم، الســعر 

 التوقيت المحدد ستصبح نافذة في يوم التقويم التالي. 

 

 إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باالشتراك ف  الوحدات أو استردادها: .ط

  ذ  اشتراك إضافة إلى نموإجراءات االشتراك: عند االشتراك في الصندوق يقوم العميل بتعبئة

 توقيع هذه الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وتقديمها إلى مدير الصندوق.

 رداد كـل أو بعـك قيمـة وحداتـه، يقـوم المشــترك إجـراءات االسـترداد: عنـد طلـب المشـترك اســت

 ذ  طلب االسترداد ويقدمه إلى مدير الصندوق.النموبتعبئة 
 

 أقل عدد للوحدات أو قيمتها يجب أن يتملكها مالك الوحدات أو يبيعها أو يستردها: .ي

  :ريال 5،000الحد األدنى للملكية 

  :ريال10،000الحد األدنى لالشتراك 
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 ريال 5،000تراك الصافي: الحد األدنى لالش 

  :ريال 5،000الحد األدنى لالسترداد 
 

الحد االدنا للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، ومدى تأثير عدم الوصـول إلـا ذلـك الحـد  .ك

 األدنا ف  الصندوق:

 حد ادنى ينوي مدير الصندوق جمعه.ال يوجد 
 

ماليين ريال سعودي أو ما يعادلها كحد  10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  .ل

 أدنا لصاف  قيمة أصول الصندوق:

سوف يتبع مدير الصندوق المت لبات الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة من 

الهيئة فيما يتعلق بالحد األدنى المت لب استيفاؤه من صافي قيمة أصول الصندوق، وفي حال 

الصندوق عن عشرة ماليين ريال سعودي سيقوم مدير الصندوق باتخاذ  قل صافي قيمة أصول

 : ايجراءات التالية

 إبالغ مجلس إدارة الصندوق.  -أ

 متابعة أداء الصندوق وصافي قيمة أصولة بشكل متواصل لمدة ستة أشهر. -ب

مة في حال انقضت فترة الستة أشهر ولم يستوفي فيه الصندوق الحد األدنى من صافي قي -  

 ماليين ريال سعودي( ، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق. 10االصول )

 سياسة التوزي :  (10)

 .لن يتم توزيع أي ارباح على المشتركين، بل سيعاد استثمار األرباح في الصندوق  

 تقديم التقارير إلا مالك  الوحدات: (11)

 المالية األولية والسنوية:المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية، بما ف  ذلك الفترات  -أ

سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية )بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة(  .1

( مـن الئحـة صـناديق 5والتقارير السنوية الموجزة والتقارير األولية وفقًا لمت لبات الملحق رقـم )

 دون أي مقابل.ت بها عند ال لب االستثمار، ويجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدا

( يومًا من نهاية فترة التقرير وذلـك 70سوف تتاح التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز ) .2

 .و مذكرت المعلومات في األماكن وبالوسائل المحددة في الشروط واالحكام

قريـر وذلـك فـي األمـاكن ( يومـًا مـن نهايـة فتـرة الت35تعد التقارير األوليـة وتتـاح للجمهـور خـالل ) .3

 وبالوسائل المحددة الشروط واالحكام.

 سيقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير للمشتركين تتضمن المعلومات اآلتية: .4

 .صافي قيمة أصول وحدات الصندوق 
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 .عدد وحدات الصندوق التي يملكها المشترك وصافي قيمتها 

 ( يومًا من 15سجل بالصفقات التي نفذها المشترك خالل ).كل صفقة 

  يرسل مدير الصندوق بيان سنوي إلى مالكي الوحدات )بما في ذلك أي شخ  تمل الوحدات

خالل السنة المعد في شأنها البيان( يلخ  صفقات في وحدات الصـندوق العـام علـى مـدار 

( يومــًا مــن نهايــة الســنة الماليــة، ويجــب أن يحتــوي هــذا البيــان األربــاح 30الســنة الماليــة خــالل )

ــ ــك الوحــدات الموزع ــل الخــدمات والمصــاري  واألتعــاب المخصــومة مــن مال ة وإجمــالي مقاب

والــواردة فــي شــروط وأحكــام الصــندوق ومــذكرة المعلومــات، بايضــافة إلــى تفاصــيل لجميــع 

مخالفــات قيــود االســتثمار المنصــوف عليهــا فــي الئحــة صــناديق االســتثمار أو فــي شــروط 

 وأحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات.
 

 أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق الت  يعدها مدير الصندوق: -ب

ســـيتم إرســـال التقـــارير علـــى العنـــوان البريـــدي و/ أو البريـــد ايلكترونـــي و/ أو الهـــات  و / أو 

ذ  فتح الحساب إال اذا تم اشعار مدير الصندوق بأي تغيير في نموالفاكس كما هو مبين في 

يومـًا( تقويميـًا مـن إصـدار  60) شـهرينوق بأي أخ اء خالل العنوان. ويجب إخ ار مدير الصند

تلك التقارير وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة. كمـا سـيتم 

ـــــي للســـــوق  ـــــى موقـــــع مـــــدير الصـــــندوق و الموقـــــع االلكترون ـــــوفير هـــــذه التقـــــارير عل ت

.COM.SAWWW.TADAWUL. 
 

 وسائل تزويد مالك  الوحدات بالقوائم المالية السنوية: -ج

سيتم اطالس مالكي وحدات الصندوق والعمـالء المحتملـين بالتقـارير السـنوية )بمـا فـي ذلـك 

( يومـًا مــن 70القـوائم الماليـة السـنوية المراجعـة( مجانـًا وذلــك بنشـرها خـالل مـدة ال تتجـاوز )

ايلكترونـي موقـع االلكترونـي الخـاف بمـدير الصـندوق ، والموقـع نهاية فتـرة التقريـر فـي ال

 أو عن طريق البريد في حال طلبها. WWW.TADAWUL.COM.SAللسوق 

 سجل مالك  الوحدات: (12)

 يلتزم مدير الصندوق بإعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة.

 ات:اجتماع مالك  الوحد (13)

 الظروف الت  يدعا فيها إلا عقد اجتماع لمالك  الوحدات: .أ

 .يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماس لمالكي الوحدات بمبادرة منه 

 ( أيام من تسلم طلب كتابي من أمين 10يدعو مدير الصندوق الجتماس مالكي الوحدات خالل )

 الحفظ.

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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  ( أيام من تسلم طلب كتاب من مالك 10)يدعو مدير الصندوق الجتماس مالكي الوحدات خالل

علــى األقــل مــن  %25أو أكثــر مــن مــالكي الوحــدات الــذين يملكــون مجتمعــين أو منفــردين 

 قيمة وحدات الصندوق.

 إجراءات الدعوة إلا عقد اجتماع لمالك  الوحدات:.ب

  ــي لمــدير ــك فــي الموقــع االلكترون ــاالعالن عــن ذل ــدعوة الجتمــاس مــالكي الوحــدات ب تكــون ال

دوق والموقع االلكتروني للسوق، وبإرسال اشعار كتابي إلـى جميـع الوحـدات وأمـين الصن

( يومًا قبل االجتمـاس. 21الحفظ قبل عشرة أيام على األقل من االجتماس وبمدة ال تزيد عن )

ويجب أن يحدد ايعالن وايشعار تـاريخ االجتمـاس ومانـه ووقتـه والقـرارات المقترحـة، ويجـب 

حــال إرســال إشــعارًا إلــى مــالكي الوحــدات بعقــد أي اجتمــاس لمــالكي علــى مــدير الصــندوق 

 الوحدات إرسال نسخة إلى هيئة.

  ال يكــون اجتمــاس مــالكي الوحــدات صــحيحًا إال اذا حضــره عــدد مــن مــالكي الوحــدات يملكــون

على االقل من قيمة وحـدات الصـندوق العـام مـا لـم تحـدد شـروط وأحكـام  %25مجتمعين 

 لومات نسبة أعلى.الصندوق ومذكرة المع

  إذا لم يستوف النصاب الموضـح فـي الفقـرة السـابقة، فيجـب علـى مـدير الصـندوق الـدعوة

الجتمــاس ثـــان بـــاالعالن عــن ذلـــك فـــي موقعـــه االلكترونــي والموقـــع االلكترونـــي للســـوق 

وبارسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين  الحفظ قبل موعد االجتماس الثاني 

( أيام. ويعد االجتماس الثاني صحيحا أيا كانت نسبة الوحدات الممثلة في 5ل عن )بمدة ال تق

 االجتماس.

 طريقة تصويت مالك  الوحدات وحقوق التصويت ف  اجتماعات مالك  الوحدات: .ج

 :طريقة تصويت مالكي الوحدات 

 .يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماس مالكي الوحدات 

 الك وحدات ايدالء بصوت واحد في اجتماس مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها يجوز لكل م

 وقت االجتماس.

  يجــوز عقــد اجتماعــات مــالكي الوحــدات واالشــتراك فــي مــداوالتها والتصــويت علــى قراراتهــا

 بواس ة وسائل التقنية الحديثة وفقًا للضواب  التي تضعها الهيئة.

 لوحدات:حقوق التصويت في اجتماعات مالكي ا 

  كما يحق لمالك الوحدات ممارسـة جميـع الحقـوق المرتب ـة بالوحـدات بمـا فـي ذلـك الحصـول

على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق على أي تغيرات تت لب موافقتهم وفقا لالئحة 

 صناديق االستثمار.
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 قائمة حقوق مالك  الوحدات: (14)

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

  الحصول على تقرير يشتمل على صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التـي يمتلكهـا

 يوم من كل صفقة. 15وصافي قيمتها، وسجل بجميع الصفقات يقدم خالل 

 .الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها 

 ر بأي تغيير في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومـات وإرسـال ملخـ  بهـذا التغييـر قبـل ايشعا

 سريانه وفقا لنوس التغيير والمدة المحددة في الئحة صناديق االستثمار.

 .ايشعار بأي تغير في مجلس إدارة الصندوق 

  تظهــر الرســوم الحصــول علــى نســخة محدثــة مــن شــروط وأحكــام الصــندوق ومــذكرة المعلــوات ســنويًا

 واالتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها.

 ( يومًا تقويميًا، 21ايشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق االستثمار قبل اينهاء بمدة ال تقل عن )

 نصت عليها الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات عليها. ما بخالف 

 دة لذلك.دفع عوائد االسترداد في األوقات المحد 

 .الحصول على ايجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوق 

 مسؤولية مالك  الوحدات: (15)

فيمـا عـدا خسـارة مالـك الوحـدات السـتثماره فـي الصـندوق أو جـزء منـه، ال يكـون مالـك الوحـدات 

 مسؤواًل عن ديون والتزامات الصندوق.

 خصائص الوحدات: (16)

 لها القيمة والمميزات والحقوق ذاتها متساوية.ينقسم الصندوق لوحدات 

 التغييرات ف  شروط وأحكام الصندوق: (17)

األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة  .أ

 صنادي  االستثمار:

حــة صــناديق وفقــًا لالئتنقســم األحكــام المنظمــة لتغييــر شــروط وأحكــام الصــندوق إلــى ثالثــة أقســام 

 على التوالي( كالتالي: 58، 57، 56وذلك بناء على نوعية المعلومة المراد تغييرها )المادة االستثمار 

 موافقة الهيئة ومالك  الوحدات علا التغييرات األساسية: .1

  يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق المعني على التغيير

 من خالل قرار صندوق عادي. األساسي المقترح
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  يجب على مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات والهيئـة الشـرعية وفقـًا للفقـرة

الســابقة مــن هــذه المــادة، الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى التغييــر األساســي 

 المقترح للصندوق العام.

 االت األتية:يقصد بمص لح ا التغيير األساسيا أيا من الح 

 التغيير المهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته. .أ

 التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق العام. .ب

 االنسحاب ال وعي لمدير الصندوق من منصب مدير للصندوق. . 

 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلس بها مدير الصندوق. .د

 عام مفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير أساسـي دون فـرض  يحق لمالكي وحدات صندوق

 أي رسوم استرداد )إن وجدت(.
 

 إشعار الهيئة ومالك  الوحدات بأي تغييرات مهمة: .2

يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصندوق المعني كتابيًا بأي تغييـرات 

( يومـًا 21ر الصـندوق. ويجـب أال تقـل فتـرة ايشـعار عـن )مهمة مقترحة ألي صندوق عام يديره مـدي

 قبل اليوم المحدد من قبل مدير الصندوق لسريان هذا التغيير.

( من الئحة صـناديق 56يقصد ابالتغيير المهما أي تغيير ال يعد تغييرًا اساسيًا وفقا ألحكام المادة )

 أن: هاالستثمار ومن شأن

 كي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق العام.يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مال .أ

صندوق العام إلى مدير الصندوق أو أي عضو مـن أعضـاء من أصول ال المدفوعاتيؤدي إلى زيادة  .ب

 مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منهما.

 يقدم نوعًا جديدًا من المدفوعات تسدد من أصول الصندوق العام، أو. . 

 المدفوعات األخرى التي تسدد من أصول الصندوق العام.يزيد بشكل جوهري أنواس  .د

 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلس بها مدير الصندوق. .ه

مفتــوح اســترداد وحــداتهم قبــل ســريان أي تغييــر أساســي دون يحــق لمــالكي وحــدات صــندوق عــام 

 فرض أي رسوم استرداد )إن وجدت(.

 ييرات واجبة اإلشعار:إشعار الهيئة ومالك الوحدات بأي تغ .3

  يجــب علــى مــدير الصــندوق إشــعار الهيئــة ومــالكي الوحــدات كتابيــا بــأي تغييــرات واجبــة ايشــعار فــي

 ( أيام من سريان التغيير.8الصندوق العام الذي يديره قبل )

 ( ــام المــادتين ــر ال يقــع ضــمن أحك ــر واجــب االشــعارا أي تغيي ـــ االتغيي ( مــن الئحــة 57( و )56يقصــد ب

 االستثمارصناديق 
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 بيان اإلجراءات الت  ستتب  لإلشعار عن أي تغييرات ف  شروط وأحكام الصندوق .ب

 10يرسل مدير الصندوق إشعارًا إلى مالكي الوحدات يتضمن التغييرات األساسية وذلك قبل  .1

 أيام من سريان التغيير.

يوم من  21قبل يرسل مدير الصندوق إشعارًا بالتغييرات المهمة إلى مالكي الوحدات والهيئة  .2

سريان التغييرات، ويفصح عن هذه التغييرات في موقعة ايلكتورني والموقع ايلكتروني 

 أيان من سريان التغيير. 10للسوق قبل 

يوم  8يرسل مدير الصندوق إشعارًا بالتغييرات الواجبة ايشعار إلى مالكي الوحدات والهيئة قبل  .3

يرات في موقعة ايلكتورني والموقع ايلكتروني من سريان التغييرات، ويفصح عن هذه التغي

 أيان من سريان التغيير. 21للسوق قبل 

 إنهاء الصندوق: (18)

الحــاالت التــي تســتوجب إنهــا صــندوق االســتثمار واالجــراءات الخاصــة باالنهــاء، بموجــب أحكــام الئحــة 

 صناديق االستثمار:

شـعار الهيئـة ومـالكي الوحـدات كتابيـًا إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق العـام، فيجـب عليـه إ .1

( يومـًا مـن التـاريخ المزمـع ينهـاء الصـندوق العـام فيـه، دون 21برغبته في ذلك قبل مـدة ال تقـل عـن )

 ايخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات التابعة للصندوق.

ئـه، وذلـك دون ايخـالل يجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق العـام فـور انتها .2

 بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

يجب على مدير الصندوق ايعالن في موقعه ايلكتروني والموقع ايلكتروني للسوق عن انتهاء مـدة  .3

 الصندوق العام وتصفيته.

 مدير الصندوق: (19)

 مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته: .أ

لوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة لمصلحة مالكي ا يعمل مدير الصندوق .1

االشخاف المـرخ  لهـم وشـروط وأحكـام الصـندوق ومـذكرة المعلومـات )وذلـك فيمـا يتعلـق 

 بالصندوق العام(.

يلتزم مدير الصندوق بجميع المبادئ والواجبـات التـي نصـت عليهـا الئحـة األشـخاف المـرخ   .2

ي الوحــدات، والــذي يتضــمن العمــل بمــا يحقــق لهــم بمــا فــي ذلــك واجــب األمانــة تجــاه مــالك

 مصالحهم وبذل الحرف المعقول.

 فيما يتعلق بصناديق االستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤواًل عن القيام باآلتي: .3

 .إدارة الصندوق 



   السعودي بالريال للمرابحة كابيتال الخير صندوق 

18 
 

 .عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات ايدارية للصندوق 

 .طرح وحدات الصندوق 

 دوق ومذكرة المعلومات )وذلك فيما يتعلق بالصندوق التأكد من دقة شروط وأحكام الصن

 العام( واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

يعـــد مـــدير الصـــندوق مســـؤواًل عـــن االلتـــزام باحكـــام الئحـــة صـــناديق االســـتثمار، ســـواء أدى  .4

مســؤولياته وواجباتــه بشــكل مباشــر أم كلــ  بهــا جهــة خارجيــة بموجــب احكــام الئحــة صــناديق 

 االستثمار والئحة االشخاف المرخ  لهم.

الصندوق مسؤواًل تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمـة بسـبب احتيـال  يعد مدير .5

 او إهمال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد.

يضع مدير الصندوق السياسات وايجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في اسـتثمار الصـندوق،  .6

ــة  وضــمان ســرعة التعامــل ــام بعمل معهــا. علــى أن تتضــمن تلــك السياســات وايجــراءات القي

 تقويم المخاطر بشكل سنوي على االقل.

ي بق مدير الصـندوق برنـامج مراقبـة الم ابقـة وااللتـزام لكـل صـندوق اسـتثمار يـديره، ويـزود  .7

 الهيئة بنتائج الت بيق عند طلبها.
 

 ح  مدير الصندوق ف  تعيين مدير صندوق من الباطن: .ب

جوز لمدير الصندوق تكلي  طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مـديرًا للصـندوق مـن ي

الباطن ألي صندوق استثمار يديره مدير الصندوق. ويدفع مدير الصـندوق أتعـاب ومصـاري  

 أي مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصة.
 

 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله: .ج

 ئة حق عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق االستثماري واتخاذ أي اجـراء تـراه مناسـبًا للهي

لتعيين مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو اتخاذ أي تـدبير آخـر تـراه مناسـبًا، وذلـك فـي حـال 

 وقوس أي من الحاالت اآلتية:

ــذلك .1 ــة ب ــة  توقــ  مــدير الصــندوق عــن ممارســة نشــاط ايدارة دون إشــعار الهيئ بموجــب الئح

 األشخاف المرخ  لهم.

 إلغاء ترخي  مدير الصندوق في ممارسة نشاط ايدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. .2

 تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق يلغاء ترخي  ممارسة نشاط ايدارة. .3

زام النظام أو لوائحه بالت –بشكل تراه الهيئة جوهريًا  –إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .4

 التنفيذية.
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وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو اسـتقالته مـع  .5

عدم وجود شخ  آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو 

 أصول الصناديق التي يدريها مدير المحفظة.

 أنها ذات أهمية جوهرية. –بناء على أسس معقولة  –ة أي حالة أخرى ترى الهيئ .6

  إذا مارست الهيئة أيًا من صالحياتها وفقًا للفقرة )األولى( من هذه المادة، فيتعين على مدير

التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة علـى تسـهيل النقـل السـلس للمسـؤوليات  الصندوق

ومًا األولى من تعيين مدير الصندوق البديل. ( ي60إلى مدير الصندوق البديل وذلك خالل الـ )

ويجب على مدير الصندوق المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضـروريا ومناسـبًا ووفقـًا لتقـدير 

الهيئـة المحـك، إلـى مـدير الصـندوق البـديل جميـع العقـود المرتب ـة بصـندوق االســتثمار ذي 

 العالقة.

 أمين الحفظ: (20)

 ياته:مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤول .أ

  يعـد أمـين الحفـظ مسـؤوال عـن التزامـات وفقـًا ألحكـام الئحـة صـناديق االسـتثمار، سـواء أدى

مسؤولياته بشكل مباشر أم كل  بهـا طرفـًا ثالثـًا بموجـب أحكـام الئحـة صـناديق االسـتثمار أو 

 الئحة األشخاف المرخ  لهم.

 ئر الصندوق الناجمة يعد أمين الحفظ مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسا

 بسبب احتيال أو أهمال سوء تصرف أو تقصيره المتعمد.

  يعد أمين الحفظ مسؤواًل عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مـالكي الوحـدات، وهـو

 مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع ايجراءات ايدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.
 

 حفظ من الباطن:ح  أمين الحفظ ف  تعيين أمين  .ب

يجوز ألمين الحفظ تكلي  طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أمينا للحفظ من البـاطن 

ألي صــندوق اســتثمار يتــولى حفــظ أصــوله. ويــدفع أمــين الحفــظ أتعــاب ومصــاري  أي أمــين 

 حفظ من الباطن من موارده الخاصة.
 

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله: .ج

 ئة عزل أمين الحفـظ المعـين مـن مـدير الصـندوق أو اتخـاذ أي تـدبير تـراه مناسـبًا فـي حـال للهي

 وقوس أي من الحاالت اآلتية:

توق  أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاف  .1

 المرخ  لهم.

 قه من قبل الهئية.إلغاء ترخي  أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعلي .2
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 تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ يلغاء ترخي  في ممارسة نشاط الحفظ. .3

بـالتزام النظـام أ:و لـوائح  –بشـكل تـراه الهيئـة جوهريـا  –إذا رأت الهيئة أن أمين الحفـظ قـد أخـل  .4

 التنفيذية.

 ة.أنها ذات أهمية جوهري –بناء على أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى الهيئة  .5

  إذا مارست الهيئة أيًا من صالحياتها وفقًا للفقرة )األولى( من هذه المادة، فيجب على مـدير

الصــندوق المعنــي تعيــين أمــين حفــظ بــديل وفقــًا لتعليمــات الهيئــة، كمــا يتعــين علــى مــدير 

الصندوق وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة على تسهيل النقل 

( يومًا األولـى مـن تعيـين 60وذلك خالل الـ ) ليات إلى أمين الحفظ البديل السلس للمسؤو

أمــين الحفــظ البــديل. ويجــب علــى أمــين الحفــظ المعــزول أن ينقــل، حيثمــا كــان ذلــك ضــروريًا 

ومناســبًا ووفقــًا لتقــدير الهيئــة المحــك، إلــى أمــين الحفــظ البــديل جميــع العقــود المرتب ــة 

 بصندوق االستثمار ذي العالقة.

 المحاسب القانون : (21)

 اسم المحاسب القانون  لصندوق االستثمار: .أ

 العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون )عضو كرو الدولية(.
 

 مهام المحاسب القانون  وواجباته ومسؤولياته: .ب

تتمثل مسؤولية المحاسب القـانوني فـي إبـداء رأيـة المحايـد علـى القـوائم الماليـة للصـندوق  

ى أعمال المراجعة التي يقوم بها، والتي تت لب إلتزام المحاسـب بأخالقيـات المهنـة استنادًا إل

وتنفيـذ أعمــال المراجعـة وفقــًا للمعـايير المحاســبية المتبعــة، للحصـول علــى درجـة معقولــة مــن 

التأكد بأن القوائم المالية صحيحة، خالية من األخ اء الجوهرية، وذلك عن طريـق الحصـول علـى 

 ة المؤيدة للمبالس المسجلة في القوائم المالية.األدلة الكافي

 األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانون  لصندوق االستثمار: .ج

يجــب علــى مجلــس إدارة الصــندوق أن يــرفك تعيــين المحاســب القــانوني أو أن يوجــه مــدير 

 الصندوق بتغير المحاسب القانوني المعين، في أي من الحاالت اآلتية:

قائمة ومهمة حول سوء السـلوك المهنـي للمحاسـب القـانوني تتعلـق بتأديـة  وجود ادعاءات .1

 مهامه.

 إذا لم يعد المحاسب القانوني للصندوق العام مستقاًل. .2

إذا قرر مجلس إدارة الصـندوق أن المحاسـب القـانوني ال يملـك المـؤهالت والخبـرات الكافيـة  .3

 لتأدية مهام المراجعة بشكل مرض.
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ــاً  .4 ــة وفق ــت الهيئ ــر المحاســب القــانوني المعــين فيمــا يتعلــق  إذا طلب لتقــديرها المحــك تغيي

 بالصندوق العام.

 أصول الصندوق: (22)

 إن أصول صندوق االستثمار محفوظة بواس ة أمين الحفظ لصالح صندوق االستثمار. .أ

يجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين،  .ب

األصول بشكل مستقل من خالل تسجيل األوراق المالية واألصول األخرى لكـل ويجب أن تحدد تلك 

صندوق اسـتثمار باسـم أمـين الحفـظ لصـالح ذلـك الصـندوق، وتسـجل األصـول العقاريـة للصـندوق 

باسم شـركة تابعـة ألمـين الحفـظ، وأن يحـتفظ بجميـع السـجالت الضـرورية وغيرهـا مـن المسـتندات 

 عاقدية.التي تؤيد تأدية التزامات الت

تعــد أصــول صــندوق االســتثمار مملوكــة لمــالكي الوحــدات فــي ذلــك الصــندوق مجتمعــين )ملكيــة  . 

مشاعة(، وال يجوز أن يكون لمدير الصندوق أو مدير الصـندوق مـن البـاطن أو أمـين الحفـظ أو أمـين 

 الحفظ من الباطن أ مقدم المشورة أو الموزس أي مصلحة في أصول الصندوق أو أي م البة فيها،

إال اذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو 

مقدم المشورة أو الموزس مالكًا لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسـموحًا بهـذه 

وق الم البــات بموجــب أحكــام الئحــة صــناديق االســتثمار وأفصــح عنهــا فــي شــروط وأحكــام الصــند

 )ومذكرة المعلومات وذلك فيما يتعلق بالصندوق العام(.

 :الوحدات مالك من إقرار (23)

لقد قمت / قمنا بايطالس على شـروط وأحكـام الصـندوق ومـذكرة المعلومـات وملخـ  المعلومـات  الرئيسـة 

 الخاصة بالصندوق، والموافقة على خصائ  الوحدات التي اشتركتب / اشتركنا فيها.
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