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ة، ييعمل الصندوق وفق الضوابط الصادرة بموجب الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المال

 قبل  هيئة السوق المالية. الخير كابيتال السعودية وهي شركة مرخصة من علمًا بأن مدير الصندوق شركة

 

 صندوق الخير كابيتال للطروحات األولية

Al-khair Capital IPOs Fund 

 مع المعايير الشرعية لشركة الخير كابيتال السعودية يستثمر في الطروحات األولية المتوافقة صندوق مفتوح

 الشروط واألحكام

 مالحظة

هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية. هذه الموافقة ال مجلس  تمت الموافقة على الصندوق من قبل 

الخسارة، إذا ما كان لدى المستثمر أي شك من مالئمة هذا االستثمار له فإنه يجب عليه تعني حماية المستثمر من 

  استشارة خبير مالي مستقل. يعتبر اشتراك المستثمر في الصندوق من مسؤوليته الشخصية والتامة

   

 تم إصدار هذه ا الشروط واألحكام بتاريخ

 م22-04-2015

 م18/12/2017تحديثها بتاريخ و قد تم 
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 إشعار هــام 

لراغبين في االستثمار قراءة هذه الشروط واألحكام وفهم ما جاء فيها قبل اتخاذ قرارهم اعلى جميع المستثمرين 

االستثماري. ويتحمل المستثمر مسؤولية اتخاذ قراره االستثماري، وبإمكان المستثمرين االستفسار لدى مدير 

 يمكنهم استشارة مستشار مالي مستقل حولها.الصندوق حول هذه الشروط واألحكام  كما 

يوجد تفصيل للمخاطر التي قد يتعرض لها الصندوق داخل هذه الشروط واألحكام في بند المخاطر الرئيسية لالستثمار 

 من هذه الشروط واالحكام . 10الفقرة رقم  كما هو موضح فيفي الصندوق.

 السوق المالية بالمملكة العربية السعودية مجلس هيئةة عن هذا الصندوق خاضع لالئحة صناديق االستثمار الصادر
م( بناًء على نظام السوق المالية 24/12/2006هـ )الموافق 03/12/1427( وتاريخ 2006-219-1بموجب قراره رقم )

الطروحات االولية، في وهو صندوق مفتوح ويستثمر , هـ2/6/1424( وتاريخ 30الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

علمًا بأن الصندوق هو برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرص للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيًا في أرباح 

 البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة. 

 م 18/12/2017، و قد تم تحديثها بتاريخ م2015-04-22صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 

 

الشروط واألحكام توصية لشراء وحدات الصندوق وعلى المستثمر اتخاذ قراره  تعتبر آراء مدير الصندوق في هذه ال

 .االستثماري باستقاللية وعلى مسؤوليته الشخصية
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 صندوق الخير كابيتال للطروحات األولية

 

 مدير الصندوق

 الخير كابيتال السعودية 

الخير كابيتال السعودية، شركة مساهمة سعودية مقفلة، مؤسسة وفقا ألنظمة المملكة العربية السعودية بسجل 

هـ والصادر في مدينة الرياض، ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية 27/03/1430وتاريخ  1010264915تجاري رقم 

 م17/11/2008هـ الموافق 19/11/1429وتاريخ  37 – 08120بترخيص رقم 

 عنوان مدير الصندوق كالتالي: 

 الخير كابيتال السعودية

 الدور الثامن –مدارات تاورز  –  حي الوزاراتطريق الملك عبدالعزيز ، 

 11547، الرياض 69410صندوق بريد 

 المملكة العربية السعودية

 +966(11) 2155678هاتف: 

 + 966(11) 2191270فاكس: 

 

 أمين الحفظ 

 السعوديةالخير كابيتال 

 الدور الثامن –مدارات تاورز  –  حي الوزاراتطريق الملك عبدالعزيز ، 

 11547، الرياض 69410صندوق بريد 

 المملكة العربية السعودية

 +966(11) 2155678هاتف: 

 +966(11) 2191270فاكس: 

  

 مراجع الحسابات

 شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون

 11461الرياض  2732بريد   برج الفيصلية صندوق 

 المملكة العربية السعودية

 +966112734740هاتف: 

 +966112734730فاكس: 
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 ملخص الصندوق

 صندوق الخير كابيتال للطروحات األولية

 الريال السعودي عملة الصندوق

 مرتفع المخاطر  درجة المخاطرة

 ةالخاص 10رقم  فقرةعن المخاطر نأمل الرجوع إلى الللمزيد من المعلومات 

 بالمخاطر الرئيسية 

 مؤشر الخير كابيتال اإلسالمي لإلكتتاب )منطقة الشرق األوسط(  المؤشر اإلرشادي

Alkhair Capital MENA IPO Shariah Index 

ووحدات المساهمة   الستثمار أصوله في أسهم الشركات يهدف الصندوق أهداف الصندوق

أو  خالل فترة الطرح األولي العام في األسواق األولية الصناديق المتداوله 

على سنوات  خمس يمضلم في أسهم الشركات المدرجة الجديدة التي 

دول مجلس و  وية في المملكة العربية السعوديةادراجها في األسواق الثان

يا. وألغراض استثمارات اقليم الشرق األوسط وشمال أفريق التعاون الخليجي و

الصندوق ستكون من  بهان جميع الشركات التي سوف يستثمر إالصندوق ف

 المعايير الشرعية لشركة الخير كابيتال السعودية الشركات التي تتوافق مع

 ريال سعودي 10,000 شتراكالحد األدنى لإل

 ريال سعودي 5,000 شتراك اإلضافيالحد األدنى لإل

 ريال سعودي 5,000 ستردادالحد األدنى لإل

شتراك قبول طلبات اإلأيام 

 سترداداإلو

 .كل يوم عمل   

الموافق  هـ24/07/1436يبدأ الطرح األولي لوحدات الصندوق في  شتراك  فترة اإل

 م01/06/2015 قهـ المواف14/08/1436ويستمر حتى نهاية  م13/05/2015

شتراك ستالم طلبات اإلآخر موعد إل

 ستردادواإل

عة  ثانيةقبل الســــــــا  وم العمل الســــــــابق ليوم ي في بتوقيت الرياض ظهراً  ال

ات اإلشتراك مزيد من التوضيح عن إجراء)و ل  التعامل  )يومي األحد و الثالثاء(

 من هذه الشروط واألحكام(   25رقم  فقرةاللى . الرجاء الرجوع إو اإلسترداد
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و في حال كان يوم التعامل/التقويم  من كل أسبوع ربعاءثنين و األاأليومي  أيام التعامل / التقويم

 .عطلة رسمية سيكون يوم التعامل/التقويم في يوم العمل الذي يليه

موعد دفع قيمة الوحدات المستردة 

 للمشتركين

يها التي تم ف  العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم نهاية قفالإ قبل

  ستردادتحديد سعر اإل

 قيمة اإلشتراك كحد أقصىمن  %0.75 شتراكرسوم اإل

 يوم من بداية اإلشتراك في 30خالل  ستردادمن صافي قيمة ااإل %0.25 مبكر السترداد إلرسوم ا

 الصندوق

 أصول الصندوق قيمة من صافي اً سنوي %1.25 رسوم إدارة الصندوق

 يال سنوياً ر 50,000 أتعاب مراجع الحسابات

 صول الصندوقأ قيمةسنويًا من صافي  %0.50 الرسوم األخرى

 م02/06/2015 تاريخ الطرح

 ريال سعودي 10 سعر الوحدة عند بداية الطرح
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 قائمة المحتويات 
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 قائمة المصطلحات والتعاريف

جماعي يدار بمقتضى  ستثماريإات األولية وهو عبارة عن برنامج صندوق الخير كابيتال للطروح الصندوق

 األحكام.هذه الشروط و

 .مفتوحة فيه لمزاولة أعمالهاأي يوم عمل تكون فيه البنوك السعودية  يوم العمل

هو برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيًا في  ستثمارإصناديق 

 أرباح البرنامج , ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.

الشركة عالقة مصرفية سواء في داخل  البنوك أو المؤسسات المالية التي تنشأ بينها وبين البنوك أو المؤسسات المالية

التنظيمية على سبيل المثال  المملكة العربية السعودية أو خارجها و المرخص لها من الجهات

  .ذات العالقة في كل دولة يتعامل الصندوق معها  )البنوك المركزية و الهيئات الرقابية( 

 الخير كابيتال السعودية مدير الصندوق

 مالكي وحدات

 المشتركين الصندوق/

 الشخص أو الكيان الذي يمتلك وحدات في الصندوق وفقًا لهذه الشروط و األحكام

 االسواق المالية .  الشركات المدرجة  في لمساهمةا الشركات

 هي السوق التي يتم في نطاقها التعامل مع األوراق المالية عند إصدارها ألول مرة السوق األولية

 .األولي الطرح مرحلة بعد المالية األوراق وتداول  إدراج فيها يتم التي األسواقهي  السوق الثانوية 

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

 دول مجلس التعاون الخليجي يالمال ف أسهي اسواق ر األسواق الخليجية

 ةفي المملكة العربية السعودي للشركات المدرجةهو سوق األسهم  السوق السعودي  

قليم الشرق األوسط إأسواق 

 فريقياإو شمال 

 هي أسواق رأس المال التي تقع في الدول التالية:

تركيا, العراق, األردن, سوريا, فلسطين, لبنان, قبرص, اليمن, مصر, الجزائر, تونس, المغرب, 

 ليبيا, موريتانيا.

 المالية بالمملكة العربية السعوديةهيئة السوق  الهيئة

و في أ الدولة في النظام المصرفي توجيه وهي المؤسسة المسؤولة عن مراقبة و البنك المركزي

المالي  ، وتهدف بشكل عام إلى الحفاظ على االستقرار النقدي و مجموعة دول

 .االقتصادي سهام في تعزيز النمواإلو الدولة في

 صناديق اإلستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.الئحة  الالئحة / اللوائح

لالئحة، وتم ذكر المسؤوليات المناطة بها في  الصندوق وفقاً  هو مجلس يعين أعضاؤه مدير الصندوقمجلس إدارة 

 .من هذه الشروط واألحكام 14الفقرة رقم 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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المستخدمة في لوائح  عضو مجلس إدارة صندوق مستقل كما ورد في قائمة المصطلحات عضو مجلس إدارة مستقل

 .الهيئة وقواعدها

ب كتتالإل عاماً  التي يتم طرحها طرحاً  األولية العامة ألسهم الشركات كتتاباتإلصدارات أو اإلا األوليةطروحات ال

 .ألول مره أو عن طريق بناء سجل األوامر

 هي صناديق استثمارية متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في السوق المالية ولةاالصناديق المتد

 و عالية السيولة بطبيعتها تعتبر منخفضة المخاطر يالت قصيرة األجل و الودائع النقدية يه أدوات أسواق النقد  

وتحقق عائد رأسمالي وتحافظ في نفس الوقت على القيمة اإلسمية للمبلغ المستثمر, مثل 

 و الوكالة. عقود المرابحة و اإلجارة

 ال يمكن تجنبها أو السيطرة عليها عام وهي الناتجة عن ظروف النشاط االقتصادي بوجه  المخاطر المنتظمة
القرارات التي تمس أنشطة  تغيير القوانين ومثل  ,التي قد يتعرض لها اقتصاد الدولةو

 .مختلفة الوحدات االقتصادية

بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه بنسبة من  عقود المرابحة

مقطوع سواء وقعت من دون وعد سابق و هي المرابحة العادية, أو وقعت الثمن أو بمبلغ 

بناء على وعد بالشراء من الراغب في الحصول على السلعة عن طريق المؤسسة وهي 

 المرابحة المصرفية .

 مشروعة معلومة لمدة معلومة ِبعَوض مشروع معلوم. هي عقد يراد به تمليك منفعة اإلجارة

بين "الوكيل" و"الموكل" يستخدم غالبًا لهيكلة وديعة بنكية متوافقة مع أحكام  عقد وكالة الوكالة 

 ومبادىء الشريعة اإلسالمية

مالية من مصدرها ، أو من شخص تابع للمصدر بغرض عرض  الشخص الذي يشتري أوراقاً  متعهد التغطية

ن المصدر أو تابع وطرح وتسويق هذه األوراق المالية للجمهور ، أو الشخص الذي يبيع نيابة ع

 مالية بغرض عرضها وطرحها على الجمهور. اً للمصدر ، أوراق

والمعلومات التاريخية  المالية  و البيانات و التحاليل هو برنامج رائد عالميًا في مجال األخبار بلومبرج

 واألسعار المباشرة لألوراق المالية المدرجة في األسواق العالمية.

هى ضربية غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التى يتم شراؤها من قبل  ضربية القيمة المضافة

 المنشات

المعايير الشرعية للخير كابيتال 

 السعودية

ستثمارية بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها عن إلبط التي تضبط العقود واألنشطة االضوا

 للخير كابيتال المستشار الشرعيطريق 

بعد بتوقيت الرياض  اً صباح 11:00هو يوم إعالن سعر وحدة الصندوق وتكون عند الساعة  يوم اإلعالن

 ميس(.يوم التقويم المعني )يومي الثالثاء والخ

 ستثمارإلسترداد وحدات صندوق اإأي يوم يتم فيه بيع و يوم التعامل

 ربعاء(ي األثنين واأل)يوم اليوم الذي يتم فيه تقويم سعر صافي الوحدة يوم التقويم 

 شراء األوراق المالية بيع ومصاريف  التعامل مصاريف 

 



                                      صندوق الخير كابيتال للطروحات األولية 

 08120-37ترخيص هيئة السوق المالية رقم                                                             - 10 -

 

 الشروط واألحكام

 ستثمارإلإسم صندوق ا .1

 كابيتال للطروحات األوليةصندوق الخير 

Al-khair Capital IPOs Fund 

 عنوان مدير الصندوق .2

، ومقره المملكة العربية الســعودية ويمكن االتصــال به مدير الصــندوق شــركة الخير كابيتال الســعودية بوظيفة 

 على العنوان التالي: 

 الخير كابيتال السعودية

 الدور الثامن –مدارات تاورز  –  حي الوزاراتطريق الملك عبدالعزيز ، 

 11547، الرياض 69410صندوق بريد 

 المملكة العربية السعودية

 +966(11) 2155678هاتف: 

 +966(11) 2191270فاكس: 

 http://www.alkhaircapital.com.sa الموقع األلكتروني   

 

 بدء التاريخ  .3

ويستمر حتى نهاية  م13/05/2015الموافق  هـ24/07/1436يبدأ الطرح األولي لوحدات الصندوق في 

 هـ15/08/1436عتبارًا من يوم  إسيكون تاريخ تشغيل الصندوق و م01/06/2015ق هـ المواف14/08/1436

 م02/06/2015الموافق 

http://www.alkhaircapital.com.sa/
http://www.alkhaircapital.com.sa/
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 الهيئة المنظمة  .4

بتاريخ  37 – 08120الخير كابيتال السعودية، وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم 

 التالية :بممارسة األنشطة  م17/11/2008هـ الموافق 19/11/1429

 بالتغطية والتعهد وكيل و كأصيل التعامل. 

 اإلستثمارية والمحافظ اإلستثمار صناديق إدارة. 

 الترتيب. 

 المشورة تقديم. 

 الحفظ. 

 أو آخر تحديث لها حكام الصندوق تاريخ إصدار شروط وأ .5

 م18/12/2017 بتاريخ  تحديثها تمقد و  ،م2015-04-22صدرت شروط و أحكام الصندوق بتاريخ 

 شتراكاإل .6

شتراك إل. أما في حالة اشتراك(إلير شاملة رسوم ا)غ سعودي ريال 10,000 الحد األدنى لإلشتراك المبدئي هو

وسيكون شتراك اإلضافي( غير شاملة رسوم اإل )وهي أيضاً  سعودي ريال 5,000 اإلضافي، فالحد األدنى هو

 ريال سعودي. 5,000في الصندوق هو به الحد األدنى للرصيد المستثمر 

 عملة الصندوق .7

 السعودي.موال بأي عملة أخرى غير الريال ولن يقبل الصندوق أي أ السعودي عمله الصندوق هي الريال

 اإلستثمار صندوقأهداف .8

أصوله الصندوق ستثمر ي .هو صندوق أسهم مفتوح المدة يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل

وفي أسهم  خالل فترة الطرح األولي العام في األسواق األولية المساهمةفي أسهم الشركات ساسي بشكل أ

ة ولاالصناديق المتدو دراجها في األسواق الثانوية إعلى سنوات  خمس  يمضلم التي  حديثاً  الشركات المدرجة

م لن يتو قليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا.إو ودول مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية

كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق  , استثمارها في الصندوق وسيعاد رباح نقدية للمشتركينأتوزيع أي 

المؤشر على  أداءطالع على يمكن اإل( وللطروحات األولية الخير كابيتالا مؤشر) رشادياإلمعدل أداء المؤشر 

ميع ن جإستثمارات الصندوق فإألغراض و .http://www.alkhaircapital.com.sa اإللكتروني موقع الشركة

http://www.alkhaircapital.com.sa/
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 المعايير الشرعية لشركة الخيرمع  المتوافقةالصندوق ستكون من الشركات  بها الشركات التي سوف يستثمر

 كابيتال السعودية.

 ستثمار الرئيسيةإلإستراتيجيات ا .9

 بشكل أساسي: فيها الصندوق يستثمرسوف  يالية التنوع )أو أنواع( األوراق الم  9-1

  ألسهمها خالل فترة الطرح األولي العام المساهمةالصندوق يستثمر أصوله في أسهم الشركات 

 حديثاً المدرجة  ولةاالصناديق المتدحدات وو المساهمةفي األسواق األولية وفي أسهم الشركات 

 .دراجها في األسواق الثانويةإعلى سنوات  خمس  يمضلم التي و

  سيقوم (والوكالة عقود المرابحة واإلجارة) سوق النقدأ دواتأفي صوله أيستثمر الصندوق كما ،

المصدرة الجهات  وو الوكالة  جارةإلا ختيار البنوك المستلمة لعقود المرابحات وإمدير الصندوق ب

 بدرجة التقل عن "ستاندرد اند بورز"على التصنيف اإلئتماني الصادرة من قبل  بناءً )ألدوات النقد 

(B أو )"موديز" (B2)  ئتماني إلالدولية للتصنيف ا "فيتش"أو وكالة(B)  وفي حال عدم وجود ،

ات لتدفقعلى المركز المالي وا بناءً  سيقوم مدير الصندوق بتصنيفها داخلياً  ,تصنيف إئتماني

 , على أن تكون تلك البنوك مرخصة من قبل البنك المركزي.دارةإلالنقدية من العمليات وا

  وصناديق تستثمر في  مماثلة األهداف وحدات صناديق أخرى فيكما سيستثمر الصندوق أصوله

من قبل مدير الصندوق أو مدراء  هيئة السوق المالية وتدار مرخصة من قبلأدوات أسواق النقد و

 بما يتوافق مع مصلحة المستثمرين. ومطروحة طرحًا عاماً  صناديق آخرين

 ستثمار :إلسياسية تركيز ا 9-2 

  خالل فترة الطرح األولي المساهمة الصندوق في أسهم الشركات  ستثماراتإتشكل نسبة

ولة االصناديق المتد حداتووالعام في األسواق األولية وفي أسهم الشركات المدرجة الجديدة 

دراجها في األسواق الثانوية في المملكة العربية إعلى سنوات  خمس  يمضلم التي 

 % 40 سبةن قليم الشرق األوسط وشمال أفريقياإمجلس التعاون الخليجي و دولو السعودية

 لإلستثمار في أي لن يكون هناك حد أعلىو من صافي قيمة أصول الصندوق. %100لى إ

وسوف يقوم  المناطق الجغرافية المذكورة أعاله التي سيستثمر بها الصندوق. قاسوأ من

 سنة مالية.ربع كل  رشادي فيللمؤشر اإلستثماري مدير الصندوق بتحديث المجال اإل

  و (أو الوكالةجارة ألسواق النقد )عقود المرابحة أو اأدوات أستثمارات الصندوق في إتشكل نسبة 

 %0ته بين نسب تتراوحما , في نفس أسواق الدول المذكورة أعاله صناديق أدوات أسواق النقد 
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مدير  هناك أي تركيز جغرافي بينما يعتمدولن يكون  , الصندوق أصول من صافي قيمة %60لى إ

 الشرعيةنظرا لدورها المباشر في معدل األرباح في المعامالت  الفائدةعلى أسعار  الصندوق

  .الريال السعودي يمر بها، وستكون بعملة الصندوق وهالمتاحة في المناطق المستث

 قيمة أصول الصندوق في من صافي  %60 ستثمار ما قد يصل نسبته إلىإدوق يحق لمدير الصن

 )بهدف تحقيق عائد إضافي( ستثماريةألهداف الصندوق اإلخرى مماثلة أستثمارية إ وحدات صناديق

على  اً لسعودي، ويعمل مدير الصندوق جاهدالريال اب ستثمر بهاالم اديقن تكون عملة الصنأعلى 

دوق واآلداء التاريخي لمدير ختيار أفضل الصناديق المستثمر بها من حيث العائد وسمعة مدير الصنإ

 طرحُا عامُا. , على أن تكون مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ومطروحةالصندوق

  سواق أدوات أفي  من صافي قيمة أصوله %100 إلى نسبته قد تصل ما صندوقال قد يستثمر

"المخاطر  ستثمر بها إلنخفاض حاد في آدائهاالم المالية تعرض األسواقحال  في فقط وذلك النقد

 المنتظمة".

ســـتثمار بغر  إلخدامها نيابة عن صـــندوق ااألدوات التي يمكن اســـت أنواع المعامالت و األســـالي  و  9-3

 ستثمارية :إلإدارة محفظته ا

 ندوق ع ماليعتمد مدير الصـــــــ يات المحلل ال تال"ل يلى دراســــــــات و توصـــــــ كابي  يررالتقا وأ "لخير 

وضـــــــاع ألم ايســـــــتثمارية و القيام بتقيإلا هتخاذ قراراتإ يف "بلومبرج" الصـــــــادرة من  والمعلومات

 م الشركات بشكل منفرد .يلى تقيإضافة إلسواق المالية باألقتصادية و اإلا

  لدورها المباشـر في معدل  "نظراً  سـوقي لمعدالت الفائدةتحليل يعمل مدير الصـندوق على إجراء

لن يتعامل (ســــتثمارية من حيث اآلداء .إلأفضــــل الصــــناديق او "الشــــرعية األرباح في المعامالت ا

القرارات  تخاذإيلحظ معدالت الفائدة الســـــائدة في لكن مدير الصـــــندوق ســـــ الصـــــندوق بالفوائد و

 .(ستثماراتإلستثمارية لدورها كمؤشر عام لإلا

 الحرص )من ضــــــمن  يلتزم مدير الصــــــندوق تجاه مالكي الوحدات على ممارســــــة العناية والمهارة و

يار أفضـــــل العوائد بما ختإســـــتثمارية المتاحة بإلليات األمانة( في تقييم الفرص امســـــؤو واجبات و

 ستراتيجية الصندوق.إيتناسب مع 
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أو أنواع األوراق المالية التي يمكن  محفظة الصـــــندوق اليمكن إدراجها في التيأنواع األوراق المالية   9-4

 : إدراجها في المحفظة فقط

ســـــــتثمار إلســـــــتراتيجيات اإ( من 9.1ر المذكورة في البند رقم )أوراق مالية غيلن يســـــــتثمر الصـــــــندوق في أي 

 الرئيسية.

ســـــتثمار إليمكن للصـــــندوق ا يالتأو األصـــــول األخرى واع( األوراق المالية أنأي قيد آخر على نوع )أو   9-5

 :فيها

 ارة "قيود االستثمار" في الباب السابع "إد (39) رقم ستثمار المحددة في المادةإلا يلتزم الصندوق بقيود

 .هيئة السوق الماليةمجلس ستثمار الصادرة عن إلالصندوق" من الئحة صناديق ا

  ســـواق أدوات أ يمن صـــافي قيمة أصـــول الصـــندوق ف %25 ســـتثمار أكثر منإاليحق لمدير الصـــندوق

 النقد )عقود المرابحة أو االجارة أو الوكالة( مع مصدر واحد.

  ضمن أو يدعم أو أن يتحمل أو يت لتزام مالي غير محدد أوإمتالك أي أصول تحمل أي إال يجوز للصندوق

 (.كان أم اعتبارياً  لتزام أو دين ألي شخص آخر )طبيعياً إ ال عن أيؤوو محتمل مسأيصبح بشكل مباشر 

 

الصــندوق بشــمن ممارســة صــالحيات  ســياســة مدير و را تقإلاســتثمار في إلصــالحيات صــندوق ا  9-6

 :قترا اإل

ينبغي و  ,ستردادإلطلبات التغطية  همن صافي قيمة أصول %10 ما اليزيد عنب أن يقترض صندوقيجوز لل

على أن ال تزيد  للصــــندوق مســــتشــــار الشــــرعيلمعايير ال اً عن طريق البنوك وفق اإلقتراضأن يتم مثل هذا 

 .اإلقتراضسنة واحدة من تاريخ طلب مدته عن 

 :هاأن يشتري ويبيع الصندوق إستثمارات المحفظة فيمل يحت يأسواق األوراق المالية الت  9-7

وراق ق األاســـوأ في ســـتثمارذكر في فقرة تركيز اإل بما يتوافق مع ما ســـتثماراتهإيقوم مدير الصـــندوق بتوزيع 

واق دول مجلس التعاون الخليجي الســـــعودي أو أســـــالســـــوق ســـــواء األســـــواق األولية و الثانوية في  المالية

 .فريقياوإقليم الشرق األوسط وشمال إ

 :إستثمار أخرى يديرها مدير الصندوق أو مديرون آخرونستثمار في وحدات صناديق إلحدود ا  9-8

 أصـــول الصـــندوق في صـــناديق من صـــافي قيمة %60عن نســـبته يزيد  ال ماســـتثمار إحق لمدير الصـــندوق ي

, على  )بهدف تحقيق عائد إضافي( أو في صناديق أدوات أسواق النقد يةمماثلة ألهداف الصندوق اإلستثمار
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من صافي قيمة أصول  %60أن ال يتجاوز إجمالي اإلستثمارات في وحدات صناديق إستثمار أخرى ما نسبته 

ة أو صــناديق أدوات أســواق الصــندوق ســواًء كان ذلك في الصــناديق المماثلة ألهداف الصــندوق اإلســتثماري

وعلى أن تكون تلك الصــــناديق مرخصــــة من قبل "للخير كابيتال"  بما يتوافق مع المعايير الشــــرعيةوذلك  النقد

 آخر واحد صندوق في الصندوق استثمار يتجاوز لنن أمع األخذ باإلعتبار هيئة السوق المالية ومطروحة طرحُا عامًا 

 نفس قبل من يدار الصندوق ذلك كان سواءاً  اآلخر الصندوق أصول من %20 أو الصندوق أصول من %25 من أكثر

 .المستثمر بها الصناديقتلك تفرضها  أخرى وسوف يتحمل الصندوق أية رسوم ومصاريف ..آخر مدير أو المدير

 التعامل مع أسواق المشتقات المالية:  9-9

 .ماليةال مشتقات األوراق أو أسواق أي من فئات في هأصول لن يستثمر الصندوق

 ستثمار في الصندوقإللالمخاطر الرئيسية  .10

ي يمكن أن يكون لها تأثير على لحصر، التار الرئيسية، على سبيل المثال ال فيما يلي عرض ألنواع المخاط

 : ستثمار في الصندوقإلا

 ملخص المخاطر الرئيسية : 10-1

 مخاطر إقتصادية: 10-1-1      

حاالت  مثل والمتغيرات اإلقتصــــــادية المؤشــــــراترتباط وثيق ومباشــــــر بعموم لســــــوق األســــــهم وآدائه إ

نفاق الحكومي وحجم الســيولة واإلالتضــخم، وســعر الفائدة اثرها على و قتصــادية اإلنتعاش واإلنكماش اإل

يؤثر على العائد  قتصـــــــادية قدالحالة اإل وأي تغير فيالمالية  األســـــــواق في المســـــــتثمرين  ةثق ر وتغي

لى خســـائر إعرض الصـــندوق ما قد يعلى آداء الصـــندوق  ســـلباً  ذلك ؤثريوالمســـتهدف مما يزيد المخاطرة 

 ستثمارات مالكي وحدات الصندوق.إخفاض إنلى إؤدي وي ستثماريةإ

 مخاطر السوق:  10-1-2

العامة والقوى المؤثرة سواق المال نتيجة لتغيرات في ظروف وعوامل أ تتأثر صافي قيمة أصول الصندوق

 سلباً قد تأثر  خرى متنوعةمؤشرات اإلقتصاد الكلي وعوامل أعلى اسواق المال السيما معدالت الفائدة و

ستثمارات مالكي إخفاض إنلى إؤدي وي ستثماريةإلى خسائر إعرض الصندوق ما قد يعلى آداء الصندوق 

  وحدات الصندوق

 

 

 الصناديق في اإلصدارات األولية:توقف عملية مشاركة  مخاطر  10-1-3
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إن مدير الصندوق ال يستطيع ضمان تلقي الدعوة للمشاركة في اإلصدارات األولية، مما يفقد الصندوق  

 ستثمارات مالكي وحدات الصندوق.إخفاض لى انإ بالتالي قد يؤدي ذلك فرصة زيادة إيراداته و

 مخاطر الطروحات األولية: 10-1-4

مخاطر محدودية األسهم المتاحة لإلكتتاب  أولياً  أسهم الشركات المطروحة طرحاً ستثمار في قد يتضمن اإل

فيها خالل فترة الطروحات األولية العامة. كما أن معرفة المستثمر بالشركة المصدرة لألسهم قد تكون غير 

 خاًل ن بعض الشركات قد تكون في مرحلة التطوير والتحقق دأدائها المحدود, كما آ كافية بسبب تاريخ

داء آ على سلباً  ذلك يؤثر بالتاليعلى المدى القصير, مما يزيد من مخاطر اإلكتتاب في أسهمها و تشغيلياً 

 .ستثمارات مالكي وحدات الصندوقإخفاض إنلى إ ذلك ؤديوي الصندوق خالل تلك الفترة

  

 تضاؤل نسبة التخصيص مخاطر 10-1-5

مكن المستثمار لعملية بناء سجل األوامر فإنه من إلاصناديق  حيث أنه يتم دعوة عدد من الشركات المرخصة و

ندوق كتتاب، مما يفقد الصإلالصناديق المشتركة في ازدياد عدد الشركات وإتضاؤل نسبة التخصيص بسبب 

 .وبالتالي إنخفاض إستثمارت مالكي الوحدات على سعر الوحدة سلباً  ذلك قد ينعكسفرصة زيادة عوائده و

 :مخاطر التمخر في اإلدراج 10-1-6

تتضمن هذه المخاطر تأخر إدراج الطروحات األولية في السوق الثانوي. ينجم عن ذلك توقف سيولة الصندوق 

ستثمارات على آداء الصندوق وانخفاض إ سلباً  ذلك وعدم اإلستفادة منها لحين إدراج السهم, مما قد يؤثر

 .مالكي وحدات الصندوق

 :مخاطر االستثمار في أسهم الشركات الصغيرة 10-1-7

تكون الشركات الصغيرة حجمًا عرضة أكثر من غيرها لمخاطر التغير الحاد في األسعار, وكون الصندوق  قد

إلنحدار الحاد, مما صول الصندوق قد تكون عرضة لصوله في شركات من هذا النوع فإن أيستثمر جزء من أ

 وحدات الصندوقستثمارات مالكي إخفاض إنلى إ ذلك ؤديوي للصندوق سلبياً  داءً قد ينتج عنه آ

 المساهمة للشركات المستقبلية المالية النتائج توقع مخاطر 10-1-8

ستثمارية عليها هي توقع النتائج المالية المستقبلية إلراته امن أهم األدوات التي يبني مدير الصندوق قرا

 السعر السوقي للشركات، إال أن هذه التوقعات عرضة للخطأ، كما أنه بعد إعالن النتائج المالية للشركة فإن

 بالتاليستثمارات الصندوق وإعلى  سلباً  ذلك تجاه مخالف للتوقعات، مما قد يؤثرإلسهمها قد يتحرك ب

 ستثمارات مالكي وحدات الصندوق.إتنخفض 
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 مخاطر تقلبات أسعار الفائدة : 10-1-9

عقود المرابحة ن أا تأثير على أرباح الصندوق, حيث إن أي تغيرات على أسعار الفائدة العادية سوف يكون له

ق ستثمارية للصندوإلخفاض العوائد اإنلى إغير سلبي في أسعار الفائدة يؤدي أي ت .مربوطة بأسعار الفائدة

 مالكي وحدات الصندوق. ستثماراتإخفاض نإلى ذلك إ يؤديوقد 

 مخاطر اإلئتمان: 10-1-10

المؤسسات المالية نشطة اإلستثمارية التي تنطوي على التعامل مباشرة مع ألتنشأ هذه المخاطر من ا

ن أطر على كل طرف من العقد يكون في األخرى من خالل اإليداعات أو عمليات المرابحة، حيث أن المخا

 لتزاماته التعاقدية مما قد يترتب عليه التخلف أو التعثر في سداد المبلغ المستثمرإقيد بخر قد ال يتآلالطرف ا

يؤدي إلى انخفاض  وبالتالي قد المستثمر بهلصندوق في المبلغ في خسارة ا ذلك مما يتسبب به

 ستثمارات مالكي وحدات الصندوق. إ

 مخاطر إنخفا  التصنيف اإلئتماني : -10-1-11

د قأي إنخفاض للتصنيف اإلئتماني ألي من الجهات التعاقدية مع الصندوق )البنوك المستلمة للمرابحات( 

داء الصندوق آمع الصندوق مما يؤثر سلبًا على  لتزاماتها التعاقديةإيسبب عدم قدرتها على الوفاء ب

 وانخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق.

 عتماد على تصنيف داخلي:إلمخاطر ا 10-1-12

من وكاالت التصنيف الدولية لتلك الجهات التعاقدية مع  في حال عدم وجود تصنيف ائتماني صادر

وقد يفشل مدير الصندوق في التصنيف االئتماني  م مدير الصندوق بتصنيفها داخلياً سيقو ,الصندوق

ستثمارات مع أطراف التتوفر لديهم المالءة إحتمالية إيداع إمعلومات الالزمة ويترتب على ذلك لعدم توفر ال

بًا على آداء الصندوق وقد يؤدي سل ذلك لتزاماتهم التعاقدية مع الصندوق مما يؤثرإلالزمة للوفاء بالمالية ا

  ستثمارات مالكي وحدات الصندوق. إلى انخفاض إ

 عتماد على موظفي مدير الصندوق :إلمخاطر ا 10-1-13

ذيين والموظفين اآلخرين لديه ييعتمد آداء الصندوق على إمكانيات وخبرات مسؤولي مدير الصندوق التنف

الصندوق وقد يتأثر آداء الصندوق سلبًا بمغادرة هؤالء الموظفين لعدم تمكن مدير الصندوق على إدارة 

لى انخفاض إدى القصير والمتوسط مما قد يؤدي بشكل المطلوب لنقص الكوادر البشرية على الم

 ستثمارات مالكي وحدات الصندوق.إ

 المخاطر القانونية:  10-1-14
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 تستثمارية معرضة لمخاطر قانونية قد تنجم عن تغير أو فرض لوائح وأنظمة من قبل السلطاإلإن الصناديق ا

لى حجز أموال الصندوق من إو أي قضية مع الغير تؤدي أالرقابة شراف وإلبالتنظيم واالحكومية المختصة 

 لىذلك إ قد يؤدي مما في أي من الدول التي يستثمر بها الصندوق قبل السلطات الحكومية المختصة

 مالكي وحدات الصندوق.  ستثماراتإانخفاض 

 مخاطر تركيز االستثمارات:  10-1-15

 خسائرنخفاض القطاع سيترتب عليه إستثمارات في قطاع واحد وفي حال إلتركيز اوهي المخاطر الناتجة عن 

 ستثمارات مالكي وحدات الصندوق. إلى انخفاض إفادحة في الصندوق قد تؤدي 

 مخاطر السيولة:  10-1-16

في السوق لمنع وقوع الخسارة وهو الخطر الناتج عن عدم القدرة على التداول في أصل معين بسرعة كافية 

وتفادي خسائر محققة يترتب اع فرق سعر العرض والطلب وعدم القدرة على بيع الورقة المالية تسإبسب 

بي وقد يؤدي داء الصندوق بشكل سلآعلى ذلك نخفاض قيمة الورقة المالية وفي هذه الحالة يؤثر إعليها 

 .ستثمارات مالكي وحدات الصندوقإلى انخفاض إ

 :ستردادإلعدم القدرة على تنفيذ عمليات ا مخاطر 10-1-17

 ايل أصول في حال هبوط األسواق المستثمر بهفى بعض الحاالت يكون مدير الصندوق غير قادر على تسي

 سترداد.ق غير قادر على الوفاء بطلبات اإلفيكون مدير الصندو

 الشرعية : المعاييربالمخاطر المرتبطة   10-1-18

ستثمار محدودًا بفئة معينة من اإلستثمارات دون غيرها إلتثمارات الصندوق الشرعية تجعل اسإإن طبيعة 

لتقيد الصندوق مع المعايير الشرعية لشركة الخير  ونتيجةً  ,من تنويع أصول الصندوق بشكل أوسعمما يقلل 

كابيتال السعودية فإن ذلك يفرض على مدير الصندوق أيضًا بيع أي أصول في الصندوق عند خروجها عن 

دوق ي الصنلى خسائر فإ ذلك مما قد يؤدي ,ركة الخير كابيتال السعودية في أسرع وقتالمعايير الشرعية لش

ستثمارات إانخفاض لى إهذا اإلجراء عند حدوثه قد يؤدي  و ستثمارية المطلوبة.إللعدم تحقيق العوائد ا

 مالكي وحدات الصندوق.

 المخاطر المتعلقة بمسعار العمالت:  10-1-19

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

لعمالت التي استثمر فيها نخفاض القيمة مقابل العملة األساسية لإ(. سيتحمل الصندوق تأثير السعودي
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لذلك، يتحمل المستثمرون في الصندوق مخاطر التغيرات السلبية التي قد تحدث في  ووفقاً  .الصندوق

 ستثمارات مالكي وحدات الصندوق. إنخفاض إلى إ التي تؤدي و العمالتمعدل صرف 

 المخاطر السياسية :  10-1-20

 سية و إصدار قوانين و أنظمة جديدة أو تغيرات فيضطرابات و النزاعات السياوتشمل هذة المخاطر اإل

 ق و آداءه.الصندو مالكي وحدات ستثماراتد توثر سلبًا على إالتشريعات و التي  ق

 تضارب المصالح:مخاطر   10-1-21

ستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة شخصية إوضاع التى تتأثر فيها موضوعية وألهذه المخاطر في ا أتنش

ستثمارات إ بالتالي داء الصندوق وآ على سلباً  ذلك مادية أو معنوية على حساب الصندوق، مما قد يؤثر

 مالكي وحدات الصندوق.

 مخاطر الكوارث الطبيعية:  10-1-22

متلكات للمقد تسبب دمار كبير  يواهر الطبيعية التظضانات وغيرها من الاالبراكين، الزالزل، األعاصير والفيإن 

التالي ب وستثمارية إلقتصادية واإلبشكل سلبي على كافة القطاعات ا ، و قد توثرال يمكن السطيرة عليها

 .مالكي وحدات الصندوقستثمارات إنخفاض إإلى   داء الصندوق و أيضاً آى عل قد تؤثر سلباً 

 ستثمار في مرابحات مع جهات غير خاضعة إلشراف البنك المركزي:إلمخاطر ا  10-1-23

ستثمارات التي تكون مع جهات غير خاضعة إلشراف البنك المركزي وقد تكون معرضة إلى إلهي عبارة عن ا

المخاطر االئتمانية )فقرة المخالفات أو اإلفالس لعدم وجود ضوابط كافية لحماية رأس المال مما يزيد من 

( مما يجعل 14-1-10 ( والمخاطر القانونية )فقرة رقم16-1-10 ( ومخاطر السيولة )فقرة رقم10-1-10 رقم

ي ستثمارات مالكإنخفاض إلى إثمر بها مع هذه الجهات مما يؤدي الصندوق يتكبد خسائر في المبالغ المست

 وحدات الصندوق. 

 خرى :أستثمار في صناديق إلمخاطر ا  10-1-24

نخفاض آداء إفي حال  و ن الصناديق المستثمر بها قد تكون معرضة لنفس المخاطر التي ذكرت سابقاً إ 

خول دأو سعار الفائدة أنخفاض إلحصر األي سبب كان على سبيل المثال ال بها  الصناديق األخرى الُمستثمر

المطلوب مما قد يؤدي إلى انخفاض أو فشل هذه الصناديق في تحقيق العائد  قتصاد مرحلة الكسادإلا

 ستثمارات مالكي وحدات الصندوق.إ

 :المحدود األداء سجل مخاطر  10-1-25
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الصندوق في إدارة هذا  الصندوق جديد في مفهومه، وليس له سجل أداء سابق ويعتمد على خبرة مدير

 لكذ يؤديقد   و االستثماربة ستتحققالنوع من االستثمارات .وال يمكن إعطاء تأكيد بأن أهداف الصندوق 

 صول الصندوق.أو إلى إنخفاض إستثمارات مالكي وحدات الصندوق

 :مخاطر األسوق الناشئة 10-1-26

ن األسواق الناشئة بطبيعتها الذاتية أكثر عرضة لألحداث غير المتوقعة من أسواق الدول المتقدمة وتسبب إ

انجاز التقارير المالية واالدارة الضعيفة الى جعل التحليل  بعض األمور كانعدام الشفافية والتراخي في

الجوهري لالستثمارات أمرًا معضاًل، فكثير من األسواق الناشئة ال تعمل وفق المعايير الدولية للمحاسبة 

المالية حتى اآلن، وعدم وجود أنظمة محاسبية محلية مؤهلة يجعل من الصعب اتخاذ قرارات استثمارية بناًء 

واعد مالية سليمة مما  يجعل الصندوق يتكبد خسائر في المبالغ المستثمر بها مع هذه الجهات مما على ق

 يؤدي إلى إنخفاض إستثمارات مالكي وحدات الصندوق.

 :المنخفض التصنيف ذات الدول في االستثمار خطر   27-1-10

ية مدى قدرة أي دولة على سداد التصنيف االئتماني هو درجة تظهر فيه وكاالت التصنيف االئتماني العالم

ما م  ديونها. فمعنى التصــــنيف الضــــعيف أن هناك احتمااًل بأال تســــتطيع الدولة المدينة الوفاء بالتزاماتها

ينعكس بالســـــلب على أســـــعار األســـــهم والســـــندات في أســـــواق المال الخاصـــــة بتلك الدول مما  يجعل 

ذه الجهات مما يؤدي إلى إنخفاض إســـــتثمارات الصـــــندوق يتكبد خســـــائر في المبالغ المســـــتثمر بها مع ه

 .مالكي وحدات الصندوق

 ستثمار في الصندوق.إلأي خسارة مالية قد تترتب على ا يتحمل مالكي  الوحدات المسؤولية عن 10-2

اق المالية أو تابع لصندوق ستثمار في الصندوق إيداعًا لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع األورإلاليعتبر ا 10-3

 .ستثمارإلا
 

 الرسوم والمصاريف:  .11

حتساب رسوم اإلدارة إالصندوق، وسيتم  أصول قيمة صافيمن  سنوياً  %1.25 :رسوم اإلدارة للصندوق -1

  .سنويربع وخصمها بشكل  أصول الصندوق قيمة على أساس صافي بشكل يومي

عند   و. اإلشتراك بداية عند واحدة مرة تدفع ,الصندوق شتراك فيإلا قيمة من %0.75 شتراك:إلرسوم ا  -2

)لمدير الصندوق الحق بإعفاء المشتركين من  مستحقة لمدير الصندوقتكون  و يضاً أضافي إلشتراك اإلا

 .هذه الرسوم(

تكون  و اإلشتراك, تاريخمن عمل  يوم  30من صافي قيمة اإلسترداد خالل  %0.25: سترداد المبكررسوم اإل -3

 .لصالح الصندوقحقة مست
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لرسوم عند كل يوم تقويم ريال سنويًا، ويتم إحتساب المستحق من هذه ا 50,000 :أتعاب مراجع الحسابات -4

 .على أساس صافي قيمة أصول الصندوق وتخصم بشكل ربع سنوي. يبشكل يوم

أساس صافي قيمة أصول  علىكحد أقصى سنويًا  %0.5سوف يتحمل الصندوق رسوم أخرى حددت ب  -5

 الصندوق وتشمل هذه الرسوم و المصاريف التالية:

أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين: سوف يحصل كل عضو مجلس إدارة مستقل على مكافأة  5-1

يتكون المجلس من  دارة، وإلحضور جميع جلسات مجلس ا دعن مالية عن كل سنةريال سعودي  5,000قدرها 

، ويتم سنوياً  ريال سعودي 010,00بحيث يصبح إجمالي أتعاب مجلس إدارة الصندوق  مستقلينعضوين 

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

 في نهاية كل سنة.

( ريال 05,00)،"تداول"نشر بيانات الصندوق على موقع ورسوم ,  ( ريال سعودي7,500) الرسوم الرقابية 5-2

( 7,500من صافي قيمة أصول الصندوق على أن يكون الحد األدنى ) % 0.025 الحفظ أمين رسومو، سعودي

إحتساب  سيتم . السعر السائد في وقت طلب اإلقتراض.بحسب  طلب اإلقتراض مصاريفو ريال سعودي.

تخصم عند و المستحق من هذه الرسوم عند كل يوم تقويم على أساس صافي قيمة أصول الصندوق

 ستحقاقها.إ

ويتم إحتساب المستحق من هذه الرسوم عند  سنوياً  ريال سعودي 35,625سترشادي إلالمؤشر ا رسوم 5-3

 سنة. كل يوم تقويم على أساس صافي قيمة أصول الصندوق وتخصم في نهاية كل ربع

 العقود أو الوحدات مالكي أو الصــندوق على فرضــها يتم أخري ضــرائب اي و المضــافة القيمة ضــربية تطبيق وســيتم

 مدير أو للصـــــــندوق أعمال أو لخدمات تقديمهم نظير أخري ألطراف تدفع التى الرســـــــوم أو الصـــــــندوق مع المبرمة

 .العالقة ذات واللوائح االنظمة حسب الصندوق إدارة مقابل الصندوق

حكــام لمزيــد من أل( من هــذه الشـــــــروط وا36فقرة رقم )يمكن الرجوع إلى ملخص اإلفصــــــــاح المــالي في ال

 .التفاصيل

 مصاريف التعامل  .12 

ضــــمن المتعلقة بعمليات الشــــراء أو البيع إذا كانت ســــواق ألفي ا التعامل مصــــاريفيتحمل الصــــندوق جميع  

فصــاح عن إجمالي قيمتها في التقارير إل، وســيتم االســائدة في الســوقوفقًا لألســعار  اســتثمارات الصــندوق

 .و ملخص اإلفصاح المالي السنوية والنصف سنوية
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  . التصفية وتعيين مصف 13

اديق بًا وذلك وفقًا لالئحة صنلهيئة السوق المالية صالحية تعيين مدير بديل أو مصف أو اتخاذ أي تدبير تراه مناس

 ستثمار.إلا

 إدارة الصندوقمجلس  .14

قام مدير الصندوق بتشكيل مجلس إلدارة الصندوق ليتولى اإلشراف على أنشطته، ويضم هذا المجلس  (1)

 هم: أربعة أعضاء

 (الرئيس -عضو غير مستقلالسيد / خالد عبدالرزاق الملحم ) 

العضــــو منصــــب ن آلم. ويشــــغل ا2009ســــعودية في يوليو التحق الســــيد خالد الملحم بشــــركة الخير كابيتال ال

خبرة   هيستاذ خالد لدألصب الرئيس التنفيذي للعمليات. استاذ خالد منألالرئيس التنفيذي كما شغل االمنتدب و

سـنة من العمل في المنشـأت المالية الكبيرة في المملكة العربية السـعودية وقد شـغل بها مناصـب  18تفوق 

 عمالاألإدارة في  سوبكالوريالحاصــل على شــهادة كابيتال.قيادية من ضــمنها مجموعة ســامبا المالية والعربية 

 .الواليات المتحدة االمريكية –، كاليفورنيا "سنترال ستيت"جامعة من 

 معمر )عضو غير مستقل( بنمحمد بن السيد / ثامر 

 ســــنة 16م بخبرة تفوق 2016التحق الســــيد ثامر بن معمر بشــــركة الخير كابيتال الســــعودية في مارس من العام 

في المجال المصــرفي واالســتثماري من خالل العمل في البنك العربي الوطني وشــركة فالكم المالية وتشــمل 

خبراته العمليات البنكية وإدارة المحافظ والصــــناديق االســــتثمارية وصــــناديق المؤشــــرات المتداولة والصــــناديق 

كالوريس في إدارة األعمال من جامعة العقارية ويشــغل منصــب مدير ادارة االصــول . يحمل الســيد ثامر درجة الب

 الملك سعود.

 )عضو مستقل(  يالدبيخ يالسيد / عبدالله عل

لمدة ثالث ســـنوات و منها ترأس عدة  عمل في صـــندوق التنمية الصـــناعية الســـعودي يالســـيد عبدالله  الدبيخ

التنفيذي في  الشــــركة منصــــب الرئيس  ول نت كرئيس تنفيذي  ويشــــغل حالياً أفي شــــركة  مناصــــب عليا منها

ســـتثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني ويحمل الســـيد عبدالله  درجة الماجســـتير في إدارة األعمال من إلالســـعودية ل

لكترونية من جامعة الملك إلو شــهادة بكالوريوس في الهندســة ا الواليات المتحدة األمريكية –جامعة أكســفورد 

 فهد للبترول والمعادن.
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 رأفت شهوان )عضو مستقل(السيد/ عمرو 

عمرو شـــهوان ما الســـيد األردن، يمتلك   -ن جامعة عمان األهلية يحائز على شـــهادة بكالوريوس إدارة األعمال م

ســـــــنة من الخبرة بمجال األســـــــواق المالية حيث شـــــــغل منصـــــــب باحث ومحلل مالي بمركز بخيت  16يزيد عن 

شغل منصب مدير أول للصناديق بمجموعة سامبا المالية  ستشارات المالية بالمملكة العربية السعودية ثمإلل

شـهوان منصـب الرئيس التنفيذي لمجموعة شـركات أرباح لالسـتثمار  السـيد بالمملكة العربية السـعودية و شـغل

ثمارات المباشــرة لدى شــركة ســتإلدارة اإســســة أرباح للبرمجيات ومســتشــار في باألردن وهو مالك ومدير عام مؤ

 يد شهوان اآلن كمدير إستثمار لمجموعة المجدوعي.. ويعمل السماسك

 

 عضاء مجلس إدارة الصندوق :أمسؤوليات  (2)

 : اآلتيإدارة الصندوق,  عضاء مجلسأشمل مسؤوليات ت

ويشـــــمل  الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصـــــندوق طرفا فيها -1

وعقود خدمات الحفظ  دارةإلم خدمات االموافقة على عقود تقديحصــــر ، الذلك على ســــبيل المثال ال 

و أحدات الصـــــندوق لمســـــتثمرين محتملين ي شـــــخص مرخص له لتســـــويق وأبرامه مع إوأي عقد يتم 

 تقديم المشورة لهم بخصوص شراء الوحدات .

 اً فقاإلشراف, ومتى كان ذلك مناسبًا، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق و -2

 ستثمار.إللالئحة صناديق ا

لدى   )لجنة المطابقة و اإللتزام(مرتين ســـــــنويًا على األقل مع مســـــــؤول المطابقة وااللتزام جتماع إلا -3

لتزام مدير إوتمويل اإلرهاب لديه, للتأكد من مدير الصـــــــندوق ومســـــــؤول التبليغ عن غســـــــل األموال 

المتطلبات  ,على ســـــبيل المثال ال الحصـــــر الصـــــندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة ويشـــــمل ذلك

 ستثمار.إللمنصوص عليها في الئحة صناديق اا

التي تتعلق  الئحة صـــناديق االســـتثمار ، وها المصـــفي في حالة تعيينه بموجب إقرار أي توصـــية يرفع -4

 .و مدير الصندوقأستثمار إلستمرار عمل صندوق اإو أبتصفية 

و غيره وذلك دون أ كان عقداً  خر سواءً آأي مستند  ندوق وأحكام الص كتمال والتزام شروط وإالتأكد من  -5

المستشار الشرعي , و كذلك التزامها بقرارات و توجيهات و ضوابط ستثمارإلالئحة صناديق امع خالل إ

  لشركة الخير كابيتال.

 أحكام لشــروط و التأكد من قيام مدير الصــندوق بمســؤولياته بما يحقق مصــلحة مالكي الوحدات وفقاً  -6

 .المستشار الشرعي, مع األخذ في اإلعتبار قرارات ستثمارإلا أحكام الئحة صناديق الصندوق و
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مانة عضــو أتتضــمن مســؤولية  مالكي الوحدات فيه، و ســتثمار وإللمصــلحة صــندوق ا العمل بأمانة و -7

 المعقول.بذل الحرص  هتمام وإلا خالص وإلندوق تجاه مالكي الوحدات واجب ادارة الصإمجلس 

دارة الصندوق إعضاء مجلس أومات الالزمة عن الصندوق لكافة يجب على مدير الصندوق توفير جميع المعل

 جل تمكينهم من القيام بواجباتهم بكفاءة.أمن 

ريال سعودي في السنة المالية    5,000مكافأة قدرها  على وسوف يحصل كل عضو مجلس إدارة مستقل

ن عضوين مستقلييتكون مجلس إدارة الصندوق من  دارة وإلجلسات مجلس اأقصى عن حضور جميع كحد 

كل عضو مجلس إدارة مستقل  ريال سعودي، و مدة العقد مع 10,000بحيث يصبح إجمالي أتعاب األعضاء 

 قابل للتجديد. هو سنة

 

 :ق التالية يكأعضاء في مجلس إدارة الصناد أيضاً يعمل أعضاء مجلس إدارة الصندوق كما  (3)

  .الخير كابيتال لألسهم السعوديةصندوق  -1

 .صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي -2

 صندوق الخير كابيتال بلص للصكوك. -3

 

 غير تابعة  ستثماريةإي عضويات أخرى في صناديق ألديهم  ليس مع العلم بأن أعضاء مجلس إدارة الصندوق, -

 لمدير الصندوق.

 مدير الصندوق .15

 : الصندوق وعنوانهسم مدير إ( 1)

 الخير كابيتال السعودية ، مدير الصندوق

 الخير كابيتال السعودية

 الدور الثامن –مدارات تاورز  –  حي الوزاراتطريق الملك عبدالعزيز ، 

 11547، الرياض 69410صندوق بريد 

 المملكة العربية السعودية

 +966(11) 2155678هاتف: 

 + 966(11) 2191270فاكس: 

 http://www.alkhaircapital.com.sa الموقع اإللكتروني:    

 

ُيحتمل تعارضها  –أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس إدارة الصندوق أو مدير الصندوق   (2)  

 : مع مصالح الصندوق

http://www.alkhaircapital.com.sa/
http://www.alkhaircapital.com.sa/
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مع  األعضــــاء مجلس إدارة الصــــندوق أو مدير الصــــندوق ُيحتمل تعارضــــهو مصــــلحة أخرى أاليوجد أي نشــــاط 

 في حال وجدت سيتم اإلفصاح عنها.   دائهم تجاه الصندوق وآمسؤولياتهم أو 

 : ( تضارب المصالح3)       

تجاه  لتزاماتهإحتمل أن يؤثر على تأدية يوجد هنالك أي تضــــارب مصــــالح جوهري من طرف مدير الصــــندوق يُ  ال   

 الصندوق.

 

 ( المهام المسندة لجهات أخرى4)

 لن يقوم مدير الصندوق بإسناد أي مهام لجهات أخرى.

 

 ( الشخص المرخص له5)

ية بترخيص رقم  كابيتال الســـــــعودية, مرخصـــــــة من قبل هيئة الســـــــوق المال وتاريخ   08120-37شـــــــركة الخير 

 نشطة التالية : و تعمل باأل م17/11/2008هـ الموافق 19/11/1429

 التعامل كأصيل و وكيل والتعهد بالتغطية. •

 اإلستثمارية المحافظ و اإلستثمار صناديق إدارة. 

 الترتيب. •

 تقديم المشورة. •

 الحفظ. •

 

 أمين الحفظ .16

 الخير كابيتال السعودية 

 الخير كابيتال السعودية

 الدور الثامن –مدارات تاورز  –  حي الوزاراتطريق الملك عبدالعزيز ، 

 11547، الرياض 69410صندوق بريد 

 المملكة العربية السعودية

 +966(11) 2155678هاتف: 

 + 966(11) 2191270فاكس: 

 http://www.alkhaircapital.com.saالموقع اإللكتروني: 

 

http://www.alkhaircapital.com.sa/
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 مراجع الحسابات .17

 شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون

 11461الرياض  2732برج الفيصلية صندوق بريد   

 المملكة العربية السعودية

 +966112734740هاتف: 

 +966112734730فاكس: 

 

 القوائم المالية السنوية المراجعة  .18

 يتم إعدادهما وفحصهما أخرى سنوية مدققة،  يعد مدير الصندوق قوائم مالية نصف سنوية غير مدققة و

 (. SOCPA) طبقًا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين

  يتم تزويد مالك الوحدات الحاليين والمحتملين حســــب طلبهم بالقوائم المالية النصــــف ســــنوية مجانًا خالل

يضـــــــًا بالقوائم المالية أيتم تزويدهم  ية، وتقويميًا من نهاية الفترة المالية المعن يوماً  45مدة أقصـــــــاها 

  تقويميًا من نهاية الفترة المالية المعنية. يومًا  90السنوية مجانًا خالل مدة أقصاها 

  و المســـتثمرين المحتملين الحصـــول على نســـخ من هذه القوائم من  وحدات الصـــندوقويســـتطيع مالكي

 : خالل

 www.tadawul.com.sa تداول"  " اإللكتروني موقع شركة السوق المالية .1

 http://www.alkhaircapital.com.sa  : السعودية اإللكتروني الخير كابيتال شركة موقع .2

 .دون مقابللكتروني إلو البريد اأالبريد  رسالها عن طريق صندوقإو أ .3

  

بدء  تاريخ منم 2015 ســـــــيتم إصـــــــدار أول قائمة مالية ســـــــنوية مراجعة بعد انتهاء الســـــــنة المالية األولىو 

 ديسمبر. 31بأن السنة المالية للصندوق تنتهي بتاريخ  علماً  ,الصندوق

 

 خصائص الوحدات .19

تكون كلها من نفس  و ستثمار في الصندوقإلإصدار عدد غير محدود من وحدات ايجوز أن يقوم مدير الصندوق ب

 على صافي أصول الصندوق. يمتلك كل مالك وحدات حصة مشاعة في أصول الصندوق بناءً  و ,الفئة
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 معلومات أخرى  .20

 عتبارات الضريبية و الزكاة :إل. ا1

عتبارات إللتأكد من ال ســــــتشــــــارة مهنية من طرف خارجيإى المســــــتثمر المحتمل أن يحصــــــل على يتعين عل

ها بسترداده لها أو التصرف إمتالكه أو إلى شرائه لوحدات في الصندوق أو الزكوية التي تترتب ع الضريبية و

  بأي شكل آخر.

و أ أو مالكي الوحداتي ضـرائب أخري يتم فرضـها على الصـندوق أضـربية القيمة المضـافة و  سـيتم تطبيقو

العقود المبرمــة مع الصـــــــنــدوق أو الرســـــــوم التى تــدفع ألطراف أخري نظير تقــديمهم لخــدمــات أو أعمــال 

 لوائح ذات العالقة.حسب االنظمة والللصندوق أو مدير الصندوق مقابل إدارة الصندوق  

 . مكافحة غسل األموال 2

قق التح شتراك لغرض االلتزام بأنظمة مكافحة غسل األموال وإلقديم وثائق أخرى إضافة إلى طلب اقد يلزم ت

أي يحق لمدير الصندوق طلب وثائق أو  بأن هذه المعلومات ستبقى سرية، و من هوية المستثمر، علماً 

أو  في هذه الحالة، سيؤدي عدم تقديم المستثمر للوثائق عند اللزوم. ومعلومات أخرى من المستثمر 

 شتراكه إلزاميًا. إشتراكه أو إنهاء إالمعلومات المطلوبة إلى رفض 

التعليمات التي تصدرها الهيئة  بخصوص مكافحة  سوف يلتزم الصندوق في جميع األوقات بالتعاميم وو 

الوسطاء الماليين تقديم إقرار بالتقيد بلوائح  كذلك يتعين على الصناديق و ,تمويل اإلرهاب غسل األموال و

 مكافحة غسل األموال.

 سرية العميل   .3

تتعلق بالمشترك إلى أي جهة ، إال إذا كان ذلك اإلفصاح ندوق بأن ال يفصح عن أي معلومات يلتزم مدير الص

أو حينما تعتبر تلك المؤســــســــة  في هذا الشــــأننظمة المعمول بها األ بمقتضــــى أي من القوانين و الزماً 

 المالية أن ذلك اإلفصاح ضروري لتمكينها من أداء واجباتها. 

 

 سالمية صناديق اإلستثمار المطابقة للشريعة اإل .21

 إسم المستشار الشرعي و مؤهالته: – 1

 فضيلة الشيخ الدكتور/ يوسف بن عبدالله الشبيلي )المستشار الشرعي(

د ، واألستاذ المساعسالمية والعربية بأمريكا سابقاً إلم ابقسم الفقه بالمعهد العالي للعلو ستاذ المساعدألا

حاصل على البكالوريوس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم , بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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عة اإلمام محمد بن سعود من قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجام ةالدكتوراثم على الماجستير و

ثم معيدًا وأمينًا لقسم الفقه المقارن   -هـ1416 اإلسالمية الرياض، عمل باحثًا شرعيًا بديوان المظالم عام 

هـ ثم 1419بالمعهد العالي للقضاء عام  هـ ثم وكياًل لقسم الفقه المقارن1417بالمعهد العالي للقضاء عام

-1420العربية في أمريكا خالل الفترة  ية بمعهد العلوم اإلسالمية وأوفد للتدريس بقسم الدراسات اإلسالم

عضو الجمعية الفقهية  هـ، وهو عضو هيئة تدريس بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، كما أنه1424

السعودية، وعضو ومستشار شرعي للعديد من الهيئات الشرعية للمصارف اإلسالمية والمؤسسات المالية 

 صادية.واالقت

أهداف  األحكام و بمراجعة هذه الشـــــروط و ركة الخير كابيتال الســـــعوديةالشـــــرعي لشـــــ المســـــتشـــــار لقد قام

األدوات المالية  و تفاقيات التي يبرمها الصـــندوقإلا بمراجعة العقود و يقومســـتثمارية وســـوف إلالصـــندوق ا

خير ل"لمع المعايير الشـــرعية الصـــندوق فيها بشـــكل منتظم وذلك لتوجيه الصـــندوق ليتماشـــى  التي يســـتثمر

  ."كابيتال

( من هذه الشــروط و األحكام, و ســيقوم 2الموضــحة في الملحق رقم ) شــرعيةالمعايير ســوف يتم تطبيق ال -2

  المستشار الشرعي باإلشراف على الصندوق لضمان التقيد بها.

 العالمية ستثمار إلصناديق ا .22

 ال تنطبق هذه الفقرة على الصندوق.

 الطرح األولي .23

ريال 1,000,000مبلغ  فترة الطرح األولي حتى يباشر الصندوق أعماله خالليجب جمعه الذي  األدنىحد السيكون 

شتراك خالل فترة الطرح األولي في إللمدير الصندوق إستثمار مبالغ ا سيكون من الخيارات المتاحةسعودي و 

 .أدوات أسواق النقد

 ستثمار مدير الصندوق في الصندوقإ .24

وق ما شــتراك مدير الصــندإوينطبق على  ,ريال ســعودي 2,000,000ســوف يســتثمر مدير الصــندوق مبلغ وقدره 

 لياً أو ك شـــتراكه جزئياً إذلك فإنه يحتفظ بالحق في تخفيض  مع خرين في الصـــندوقآلينطبق على مالك الوحدات ا

ســـــتثماراته في إم مدير الصـــــندوق باإلفصـــــاح عن حجم و ســـــيقو ,عتبر ذلك مناســـــباً إ امشـــــتراكه متى إأو زيادة 

اح فصـــإلكذلك بملخص ا الصـــندوق بنهاية كل ســـنة مالية و ذلك من خالل القوائم المالية الســـنوية للصـــندوق و

  .يالمال
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 ستردادإلشتراك واإلإجراءات ا .25

في و ربعاء من كل أسبوعألاوثنين ألايومي  خالل أيام التعامل ستثمار واستردادهاإليتم بيع وحدات صندوق ا .1

 .حال كان يوم التعامل عطلة رسمية, سيتم بيع و إسترداد و حدات الصندوق في يوم العمل الذي يليه

 .عمليوم ي أسترداد في إلأو طلبات استالم طلبات اإلشتراك في وحدات الصندوق مع كامل المبلغ إ يتم .2

ستردادها عندما يستلم مدير الصندوق إعليمات الخاصة بشراء الوحدات أو النهائي لتقديم التيكون الموعد  و

 قبل الساعة الثانية ظهراً  أو إستردادها الصندوق المطلوبة في المبالغ المتعلقة بشراء الوحدات الطلب و

م الطلب أو المبلغ بعد الوقت المحدد تالسإفي حالة  ويوم العمل السابق ليوم التعامل  في بتوقيت الرياض

 نه طلب ليوم التعامل التالي.أمعاملته على  ، فسيتمعالهأ

ســتالم الطلب قبل الموعد إفي حال ) ســتثمار في الصــندوقإلا شــتراك وإلأقصــى فترة زمنية تفصــل بين ا .3

 .شتراكإلستالم طلب اإمن تاريخ هي  يوم عمل واحد  (النهائي

في اإلشتراك بالصندوق بفتح حساب لدى شركة الخير كابيتال السعودية  مند رغبتهيتعين على المستثمرين ع .4

ليتم من خالله تحصيل مبلغ اإلشتراك. كما يتعين على المستثمرين الراغبين في شراء وحدات في الصندوق 

بتعبئة نموذج طلب اإلشتراك وتوقيع نموذج الشروط واألحكام وتسليمهما لمدير الصندوق مع تسديد مبلغ 

رداد ستإلتوقيع نموذج طلب استرداد يتعين على المستثمرين إستكمال وإلفي حال طلبات اأما ثمار، اإلست

شتراكات التي تتم بطرق أخرى كالشيكات أو الحواالت تحتاج إلى وقت إضافي إلا .وتسليمه لمدير الصندوق

 ي ف ة ظهرًا بتوقيت الرياضشتراك بعد الساعة الثانيإللبنوك ، أو في حال تحصيل مبلغ التحصيلها من خالل ا

 ساس سعر الوحدة في يوم التعامل التالي.أ, سيتم التخصيص على التعاملالسابق ليوم وم الي

سترداد سوف يكون قبل إقفال العمل في إلطلب اإلسترداد ودفع مبلغ ذلك ابين أقصى فترة زمنية تفصل  .5

 .ستردادإلا التي تم فيها تحديد سعر اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم

سيكون الحد األدنى و ريال سعودي( 10,000شتراك في وحدات الصندوق هو )إلسيكون الحد األدنى ل .6

سترداد عن الحد األدنى وهو إليجب أن ال يقل طلب اريال سعودي( و 5,000هو ) األضافي شتراكإلل

ريال 5,000هو ) في الصندوق به األدنى للرصيد المستثمر الحدعلى أن يكون ريال سعودي(، 5,000)

  .(سعودي

ات جمالي نسبة جميع طلبإذا بلغ إالتالي  التعاملسترداد حتى يوم إي طلب أيجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية  .7

كثر من صافي قيمة أصول أو أ %10 في نهاية أي يوم تعامل ما نسبتهسترداد المطلوب تلبيتها إلا

ذا تم تعليق التعامل في إالتالي، أو يوم التعامل لى إحالة يتم تأجيل الطلبات الزائدة الصندوق, في هذه ال

ترداد سإلسوف يتم التعامل مع طلبات استرداد أو تقويم وحدات الصندوق. وإ السوق الرئيسية بحيث يتعسر

بالتنفيذ للطلبات ولوية ألالتالي بحيث تكون التعامل استرداد الالحقة في يوم إلالمؤجلة قبل طلبات ا

 .المقدمة أواًل 
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 تقويم أصول الصندوق .26

 : يصول في الصندوق على الشكل التالألُيحتسب إجمالي قيمة ا -1

 وراق المالية المدرجة )"سعر إغالقها "(ألحال ا يف 1-1

سعر التكلفة " على أساس سعر)" الغير مدرجة خالل فترة الطرح العام األوليوراق المالية ألحال ا يف 1-2

 "(مرحلة التخصيص " فيالطرح

 لى تاريخ التقويم"(إرباح المستحقة ألستثمار +  اإلمبلغ ا)" أو الوكالة مرابحةالفي حال عقود   1-3

 لى تاريخ التقويم"(  إرباح المستحقة ألا جارة )"مبلغ االستثمار +الفي حال ا 1-4

المستثمر بها )"على أساس آخر سعر وحدة للصندوق  المماثلة األخرى ستثماريةإلفي حال الصناديق ا 1-5

 المعلن عنها"(.

 .االسواق المدرجة بها االستثمارات في  الصناديق المتدولة يتم تقويمها وفقًا ألسعار اإلقفال في 1-6

ي سبب كان على سبيل المثال ألصول المستثمر بها لتقويم األصل في حال عدم وجود سعر متاح لأل 1-7

عر على أخر س صل بناءً ألحتساب قيمة اإيتم س ,سواق المالية مغلقة في يوم التقويمألأن تكون الحصر اال 

 متاح. 

بتوقيت مدينة  مساءً الخامسة الساعة  في من كل أسبوع ربعاءألثنين و األا ييومسيتم تقويم الصندوق  -2

و في حال كان يوم تقويم الصندوق يوافق عطلة رسمية, سيتم تقييم أصول الصندوق في يوم  الرياض

 .العمل الذي يليه

سترداد أو تحويل وحدات ذلك الصندوق من إمة أصول الصندوق ألغراض شراء أو حتساب صافي قيإيتم  -3

  الصندوقطرح من قيمة إجمالي أصول الصندوق مبلغ مطلوبات قبل مدير الصندوق بأن يُ 

 –ر على سبيل المثال ال الحص –، التي تشمل (المبالغ الثابتة و من ثم خصم المبالغ النسبية م وذلك بخص)

 إحتساب سعر وحدة الصندوق بقسمة صافيويتم  ,المحددة في هذه الشروط و األحكاماألتعاب  الرسوم و

 . القائمةقيمة أصول الصندوق على عدد الوحدات 

 التقويم المعني في يوم العمل التالي ليومو ذلك  وحدة الصندوق مرتين أسبوعياً يتم اإلعالن عن سعر   -4

في الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت الرياض على موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" 

www.tadawul.com.sa السعودية  وموقع شركة الخير كابيتالhttp://www.alkhaircapital.com.sa  كما

يجوز لمدير الصندوق أن يؤخر إعالن تقويم األصول لمدة ال تتجاوز يومي عمل من الموعد النهائي المحدد 

رر مدير الصندوق بشكل معقول عدم إمكانية تقويم جزء كبير سترداد إذا قإلا شتراك وإلستالم طلبات اإل

من أصول الصندوق بشكل يمكن التعويل عليه، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الظروف التي 

 .تقفل فيها األسواق التي يتداول فيها الصندوق، وذلك بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق المسبقة

 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alkhaircapital.com.sa/
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 سترداد المبكر : إلرسوم ا .27

تاريخ  منيومًا  30أو جزء منه خالل  المشـترك به لكامل المبلغ سـتردادإلرسـوم ا يجوز لمدير الصـندوق فرض   -1

 سترداد.إلقيمة ا يافمن ص %0.25 هذه الرسوم و ستكون في الصندوق شتراكإلا

تاريخ  عمل يوم 30ي تســـــــتلم خالل ســـــــترداد المبكر التإلي  من طلبات اأالرســـــــوم على ه تفرض  هذ -2 من 

  .في الصندوق شتراكإلا

 الرسوم. هحتساب هذي إف "واًل أصادر  واًل أبع مدير الصندوق سياسية "الوراد يت -3

 إنهاء الصندوق  .28

ستثمار بعد تلقي موافقة هيئة السوق المالية على ذلك مع إلالصندوق بالحق في إنهاء صندوق ايحتفظ مدير 

البدء بتصفية أصول للمشتركين في الصندوق قبل  ( يومًا تقويمياً 60)إعطاء إشعار بمهلة مسبقة قدرها ستون 

الوفاء بالمطلوبات القائمة المتعلقة به،  . وفي تلك الحالة سيتم تسييل أصول الصندوق وصندوق اإلستثمار

  فيذ البدء من يوم عمل  30مدة ال تزيد عن و ب   ثم توزيع حصيلة التصفية المتبقية بعد ذلك على المشتركين

  تصفبة االصول .عملية 

 رفع التقارير لمالكي الوحدات .29

 كي الوحدات : لسيقوم مدير الصندوق بتقديم التقارير التالية لما

 سترداد.إك أو شتراإبعد كل عملية  إرسال إشعار تأكيد إلى المشتركين -1

 صافي قيمة وحدات أصول الصندوق )بشكل ربع سنوي(. -2

 يمتلكها مالكي الوحدات و صافي قميتها )بشكل ربع سنوي(. عدد وحدات الصندوق التي -3

 الصفقات لكل مالك وحدات على حدة )بشكل ربع سنوي(. سجل العمليات و -4

 .داء الصندوقآتقرير شهري عن  -5

 

 تضارب المصالح .30

يجب على مدير الصندوق أن يتجنب أي تضارب محتمل في المصالح يمكن أن ينشأ فيما بين مصالح "مدير 

من عدم إعطاء أي أسبقية  الصندوق" أو أي جهة ذات عالقة ومصالح المشتركين في الصندوق، والتحقق دائماً 

في الصندوق على مصالح المشتركين اآلخرين في نفس الصندوق، وسوف يقوم  نيينمشتركين معلمصالح 

 .تبع لمعالجة تضارب المصالح عند طلبهامدير الصندوق بتقديم اإلجراءات التي ستُ 



                                      صندوق الخير كابيتال للطروحات األولية 

 08120-37ترخيص هيئة السوق المالية رقم                                                             - 32 -

 

 سياسات حقوق التصويت  .31

ة بعد التشاور مع مسؤول المطابقة وااللتزام، يوافق مجلس إدارة الصندوق على السياسات العامة المتعلق

للصندوق بموجب األوراق المالية التي تشكل جزء من أصوله، ويقرر مدير  بممارسة حقوق التصويت الممنوحة

 ,أي حقوق تصويت بعد التشاور مع مسؤول المطابقة وااللتزاملتقديره ممارسة أو عدم ممارسة  الصندوق طبقاً 
 .مكن تقديم سياسات حقوق التصويت للمستثمرين عند طلبهاوي

 الصندوق  حكامأتعديل شروط و .32

يجوز أن يقوم مدير الصندوق في أي وقت وحسب تقديره المطلق بتعديل هذه الشروط واألحكام، بشرط أن يتم 

مالية عن شعار هيئة السوق الإالجوهرية و سوق المالية على تلك التعديالتالحصول على موافقة هيئة ال

كذلك يشترط أن يقوم مدير الصندوق بإبالغ المشتركين عن التغييرات المقترحة  ,التعديالت الغير جوهرية

، وتصبح التعديالت من خالل قنوات االتصال المسجلة لدى مدير الصندوق وتزويدهم بنسخة من النص المعدل

 تقويميًا من تاريخ إرسال ذلك اإلشعار. يوماً  (60)سارية المفعول بعد 

 إجراءات الشكاوى .33

 إذا كان لدى المستثمر أي شكوى بالنسبة للصندوق ينبغي عليه إرسالها إلى العنوان التالي:

 اإللتزام  مسؤول المطابقة و

 الخير كابيتال السعودية

 الدور الثامن –مدارات تاورز  –  حي الوزاراتطريق الملك عبدالعزيز، 

 11547، الرياض 69410صندوق بريد 

 المملكة العربية السعودية

 +966(11) 2155636هاتف: 

 + 966(11) 2191270فاكس: 

  compliance@alkhaircapital.com.sa بريد إلكتروني: 

 

وفي حالة تعذر الوصول إلى تسوية أو , الشكاوى سيتم تقديمها عند طلبها علمًا بأن اإلجراءات الخاصة بمعالجة

إدارة شكاوى المستثمرين،  - عمل، يحق للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة السوق المالية يوم 60لم يتم الرد خالل 

( يوم تقويمي 90األوراق المالية بعد مضي مدة ) كما يحق للمشترك إيداع شكواه لدى لجنة الفصل في منازعات

نقضاء إى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل خطرت الهيئة مقدم الشكوأداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا من تاريخ إي

 .المدة

  

mailto:compliance@alkhaircapital.com.sa
mailto:compliance@alkhaircapital.com.sa
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 النظام المطبق .34

تكون نافذة  التي األنظمة الواجبة التطبيق و للقوانين و األحكام هذه الشروط و في تخضع كافة المعامالت

رقابة هيئة السوق المالية،  المفعول من وقت إلى آخر في المملكة العربية السعودية ، كما تخضع إلشراف و

ستثمار في الصندوق يتم إحالته إلى لجنة الفصل في إاألحكام أو بأي  وأي نزاع ينشأ فيما يتعلق بهذه الشروط و

 منازعات األوراق المالية. 

 ستثمارإلديق اااللتزام بالئحة صنا .35

 تثمارسإلبالئحة صناديق ا ستثمار كلها ملتزمة تماماً إلالمستندات المتعلقة بصندوق ا األحكام و هذه الشروط و
ستثمار في إلتحكم أعمال ا القوانين التي تنظم و كل األنظمة و الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، و

ق هرية المتعلقة بصندوواضح لكل الحقائق الجو و صحيح وتحتوي على إفصاح كامل  و المملكة العربية السعودية

 ستثمار.إلا
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 ملخـص اإلفصـاح المالـي .36

 جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف: الرسوم و المصاريف -1

فع مرة واحدة عند . تدالصندوق يشتراك فإلمن قيمة ا %0.75 شتراكإلرسوم ا

 يتم تحصيلها من مالك الوحداتو  بداية اإلشتراك,

حتسابها إيتم  ,من صافي قيمة أصول الصندوق سنوياً  %1.25 رسوم إدارة الصندوق 

 على أساس يومي وتدفع لمدير الصندوق بنهاية كل  ربع سنوي.

يوم من بداية  30خالل سترداد اإلقيمة  من صافي %0.25 سترداد المبكرإلرسوم ا

 تحصيلها من مالكي الوحدات وويتم  ,الصندوق اك فيشتراإل

 تدفع هذه الرسوم للصندوق.

 عند يتم إحتساب المستحق من هذه الرسوم و ريال سنوياً  50,000 أتعاب مراجع الحسابات:

كل يوم تقويم بشكل يومي على أساس صافي قيمة أصول 

 تخصم بشكل ربع سنوي.و الصندوق

 تشمل هذة الرسوم* :  الرسوم األخرى و

الحفظ , مصاريف طلب اإلقتراض , )رسوم  

رسوم الرقابية , رسوم نشر بيانات الصندوق ال

على موقع "تداول" , رسوم المؤشر اإلرشادي , 

مجلس  أعضاءأتعاب إجمالي مصاريف التعامل , 

 (يناإلدارة المستقل

سنويًا من صافي قيمة  %0.50بحد أقصى الرسوم األخرى : 

سيتم إحتساب المستحق من هذه الرسوم عند  أصول الصندوق,

 كل يوم تقويم على أساس صافي قيمة أصول الصندوق و

 , و هي كاآلتي:ستحقاقهاإتخصم عند 

صول من صافي قيمة أ %0.025 :رسوم أمين الحفظ   -

 ريال سعودي.( 7,500) ىدنألالصندوق على أن يكون الحد ا

طلب : حسب السعر السائد في وقت قتراضإلاطلب مصاريف  -

 .اإلقتراض

حتساب  إيتم  و ,ريال سعودي (7,500) الرسوم الرقابية:  -

المستحق من هذه الرسوم عند كل يوم تقويم على أساس 

 .تسدد في نهاية كل سنةصافي قيمة أصول الصندوق  و

 (5,000) :نشر بيانات الصندوق على موقع "تداول" رسوم   -

حتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل إويتم  ريال سعودي
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أصـــول  قيمة من صـــافي ســـنوياً  %0.5ولن تزيد تلك المصـــروفات عن  ,*ســـيتم خصـــم المصـــروفات الفعلية فقط

 الصندوق.

 ســـيتم تقريبية، و أعالهالمصـــاريف الواردة ن أكما , الُيعد هذا الصـــندوق من فئة صـــناديق اإلســـتثمار القابضـــة -1

جنبي ألاكما اليوجد أي ترتيبات مالية للصندوق  .المصاريف الفعلية في التقرير السنوي للصندوقفصاح عن اإل

 ستراتيجية إستثمار الصندوق.لعدم وجودها من ضمن إ

ســـتخدام إتم  و ,يتم دفعها من أصـــول الصـــندوق كمبلغ نقدي يمصـــاريف التشـــغيل الت جدول يوضـــح أتعاب و -2 

ســتثمار إفتراضــي لمالك الوحدات على أســاس عملة الصــندوق )الريال الســعودي(. مثال الرســوم على إســتثمار إ

ى لمدة ســــنة عل ســــعودي ريال 100,000بقيمة  شــــتراك إلتم ا مليون ريال ســــعودي و 10الصــــندوق بحجم  في

به في نهاية الســـنة  يصـــبح المبلغ المســـتثمر و (%10 قدره حقق عائد ســـتثمارإلســـبيل المثال )مع مالحظة كون ا

 ريال سعودي.106,893.75 بقيمة و العائد بعد الخصومات

 

 

و تسدد يوم تقويم على أساس صافي قيمة أصول الصندوق  

 .في نهاية كل سنة

يتم  و ريال سعودي سنوياً  (35,625رسوم المؤشر اإلرشادي: )  -

إحتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل يوم تقويم على 

اية كل أساس صافي قيمة أصول الصندوق و تخصم في نه

 .سنة

ســيتحمل الصــندوق كافة مصــاريف التعامل  :مصــاريف التعامل -

ســــــعار الســــــائدة مع ألوراق المالية بحســــــب األلقة بتداول االمتع

 .جهات التعامل

( 10,000): ينمجلس اإلدارة المستقل أعضاء  أتعاب إجمالي   -

ويتم إحتساب المستحق  المستقلين لجميع األعضاء ريال سنوياً 

من هذه الرسوم عند كل يوم تقويم على أساس صافي قيمة 

 .أصول الصندوق و تخصم في نهاية كل سنة
 ديسمبر. 31 نهاية السنة المالية

 سعودي. ريال 10 سعر الوحدة عند بداية الطرح
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  م2016عام المالى للملخص اإلفصاح المالى للمصاريف الفعلية   -

                           البند                                                                                                    ريال سعودي          

 أتعاب االدارة 402,971

 رسوم الحفظ 8,060

 مكافات اللجنه الشرعية 20,000.00

 الحساباتاتعاب مراقب  50,000.00

 مكافات أعضاء مجلس االدارة 10,000.00

 الرسوم الرقابية 7,500.00

 رسوم المؤشر االرشادي 50,461

 رسوم السوق المالية 5,000.00

 ىمصاريف اخر -

 

 

 

 

 البند المبلغ

 المبلغ المستثمر به بالريال السعودي 100,000

 (%10العائد على اإلستثمار خالل سنة ) 10,000

 %1.25رسوم إدارة الصندوق:  1,250.00

 %0.75رسوم إشتراك:   750

 ريال سعودي  50,000أتعاب مراجع الحسابات: 500

 ريال سعودي 10,000أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين:  100

 ريال سعودي 35,625رسوم المؤشر اإلرشادي:  356.25

 ريال سعودي 7,500الرسوم الرقابية:  75

 ريال سعودي 5,000رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع "تداول":  50

 %0.025رسوم الحفظ:  25

 صافى مبلغ اإلستثمار مع العائد على اإلستثمار بعد خصم الرسوم 106,893.75
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 *االداء السابق  

 م. 2016عام المالي لالجدول التالى يوضح أداء الصندوق ل 

 

 

4.500

5.500

6.500

7.500

8.500

9.500

10.500

Fund BM

IPO Fund

 المدة اداء الصندوق اداء المؤشر اإلرشادي

 شهر 12 4.36% 12.47%-
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: المستشار الشرعي: مصادقة 1الملحق 
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 : الشرعية المعايير: 2ق الملح

 :   ستثمارات الصندوقإ سوف يطبق مدير الصندوق الضوابط الشرعية التالية على شركات و

 المعايير الشرعية:  .1

 :فيها عن طريق تنفيذ إجراءات التقويم التاليةستثمار إليقوم الصندوق با يشكل مجموعة الشركات المنتقاة التتت

 :  فحص النشاطات (أ

 :  ستثمار في األوراق المالية للشركات التي تتعامل في األنشطة التاليةإللن يقوم الصندوق با

 الكحوليات.  

 التبغ.  

 منتجات لحم الخنزير.  

 لخ( إة التقليدية )المصارف، التأمين، الخدمات المالي 

 الدفاع األسلحة و.  

 لخ( إهي الليلية، السينما، الموسيقى، الترفيه )الفنادق، المال 

نتقاء الشركات، يتم فحص التقارير المالية السنوية المدققة لكل شركة لضمان توافق أنشطة إخالل عملية  و

كتشاف قيام الشركة بمزاولة أي إفي حالة  أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء. و أعمال الشركة مع مبادئ و و

ة عتستبعد من مجمو ستثمار اإلسالمي وإلفسوف تعتبر غير مالئمة ألغراض امن األنشطة المذكورة آنفًا، 

 ستثمار فيها.  إلالشركات التي يسمح للصندوق ا

 الفحص المالي :  (ب

تقويم األسهم األعمال المرفوضة في األساس، يتم  ستبعاد الشركات التي تزاول األنشطة وإبعد 

المتبقية وفقًا لثالثة أسس للتنقية للنسب المالية. وتبنى هذه األسس على عدة معايير وضعها علماء 
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ستبعاد الشركات ذات المستويات غير المقبولة من حيث حجم المديونية أو الدخل غير إلالشريعة الموقرون 

 :  لتزام بهاإلعلى مدير الصندوق اثة التي يجب النقي من الفوائد. ونعرض فيما يلي األسس الثال

 قيمة السوقية لرأس مال ستبعاد الشركات إذا كان إجمالي الدين التقليدي مقسومًا على متوسط الإ

 . %33ثني عشر شهرًا األخيرة، أكبر من أو مساويًا لنسبة ألالشركة ل

ين التقليدي طويل األجل = الدين التقليدي قصير األجل + الجزء الحالي من الد )مالحظة: إجمالي الدين

 + الدين التقليدي طويل األجل( 

 التي تحمل فوائد مقسمًا على متوسط  ستبعاد الشركات إذا كان مبلغ األوراق المالية النقدية وإ

 . %33ثني عشر شهرًا األخيرة، أكبر من أو مساويًا لنسبة ألمال لالالقيمة السوقية لرأس 

 قيمة السوقية لرأس مال الذمم المدينة مقسومًا على متوسط الستبعاد الشركات إذا كان حساب إ

 .%33ثني عشر شهرًا األخيرة، أكبر من أو مساويًا لنسبة ألالشركة ل

 .)مالحظة: حسابات الذمم المدينة = الذمم المدينة الحالية + الذمم المدينة طويلة األجل(

 

لكن لديها نسبة ضئيلة لعناصر غير جائزة، على  ويمكن أن تضم المجموعة الشركات التي تزاول أنشطة جائزة 

 من إجمالي إيرادات الشركة.  %5أال يزيد مقدار الدخل المكتسب من العناصر المحظورة عن 

كذلك أي نسبة فوائد من اإليداعات بفائدة  )يجب مالحظة أن مقدار الدخل المكتسب من العناصر المحظورة و

يبه والتصرف فيه في أوجه الخير. وبرغم أن هذا لن يؤثر على إدارة سوف يخضع لعملية تنقية عن طريق تجن

 أن هذه العناصر بحيث تتمكنللصندوق بش لمستشار الشرعيأنه على مدير الصندوق أن يبلغ ا المحفظة، إال

 تخاذ المعايير الالزمة لتنقية دخل الصندوق(. إمن  لجنةال

ستثمار فيها، يجب أن تجتاز الشركة جميع إلللصندوق ا جموعة الشركات الجائزمن أجل ضم أي شركة إلى م و

 عمليات التقويم والتنقية السابقة. 
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 إجراءات المراجعة الدورية للنطاق:  .2

تتم المراجعة على مجموعة الشركات المنتقاة على أساس منتظم، حيث يقوم مدير الصندوق على أساس ربع  

سنوي بتحديث إحصاءات القيمة السوقية لرأس المال لحساب النسب المالية المستخدمة للتقويم الشرعي. 

ين، لمالية للشركات مثل إجمالي الدأما بالنسبة لتحديث البيانات األساسية التي تم الحصول عليها من التقارير ا

وحسابات الذمم المدينة، واألصول النقدية واألصول التي تحمل فائدة فيقوم بها مدير الصندوق على أساس 

 سنوي فقط.  

كل مستمر. وتحتاج المسائل باإلضافة إلى المراجعة السنوية والربع سنوية، يتم مراجعة مجموعة األسهم بش 

 لخ، إلى قيام مدير الصندوق بتحديث بيانات المجموعة على الفور. ..إدماجنإلستبعاد واإلمثل ا

وفي حال أصبحت الورقة المالية غير شرعية، يتم إشعار المستشار الشرعي على الفور في هذا الشأن.  وُيعطى 

 . وتبدأزةمدير الصندوق فترة سماح معينة من قبل المستشار الشرعي على أساس حالة بحالة إلنهاء هذه الحيا

 تشاريكتشاف عدم االلتزام. ويمكن لمدير الصندوق أن يطلب وقتًا إضافيًا من مسإفترة السماح من تاريخ 

 :  ستثمارات في الحاالت غير المعتادة مثلإلالشريعة إلنهاء مثل هذه ا

  حين يعتقد مدير الصندوق أن عدم االلتزام ذو طبيعة مؤقتة 

  بسبب قيود السيولةو/أو أن اإلنهاء الفوري غير ممكن 

 داء الصندوق آالفوري يمكن أن يؤثر سلبًا على  و/أو أن اإلنهاء 

 الذي يمكن لمدير الصندوق تبريره لعلماء الشريعة الموقرين و/أو أي سبب مقبول للتأخير و.  

 

الشرعية للحصول على موافقتها التحريرية بشأن تأجيل  للجنةيجب تقديم طلب كتابي رسمي ل وبالرغم من ذلك،

 إنهاء األوراق المالية غير الشرعية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر. 

وباإلضافة إلى ذلك، يكون مدير الصندوق حرًا في إضافة شركات جديدة للمجموعة المنتقاة، ومع ذلك، فعند 

للمعايير المالية والمعايير الشرعية الخاصة باألنشطة  إضافة أي ورقة مالية جديدة، يجب تقييمها أواًل وفقاً 

ستثمار اإلسالمي.  ويجب على مدير إلند بهدف ضمان مالءمتها ألغراض االمسموح بها المذكورة بهذا المست

الصندوق أيضًا الحصول على الموافقة الرسمية من المستشارين الشرعيين للصندوق عند إضافة أي أوراق 

جتماعين ربع سنويين( عن طريق تقديم المعلومات واألبحاث إوعة خالل الفترة المرحلية )بين ممالية جديدة للمج

 التي تتعلق بالشركات الجديدة المقترحة.  

 

للخير كابيتال مدير الصندوق بأن يلتزم  فيلزم المستشار الشرعي و األجارة أو الوكالة أما مايخص عقود المرابحة

ابيتال عند إختياره لموجودات الصـــندوق و أن تقتصـــر المرابحات على جميع الســـلع مع المعايير الشـــرعية للخير ك

 .المستشار الشرعيالمباحة لدى 
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لقد قمت/ قمنا بقراءة الشروط واألحكام والمالحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء بها والموافقة عليها والتوقيع 

 عليها وتم الحصول على نسخة منها:

 

 المشترك

 ................................................................................................................:سم إلا

 .............................................................رقم بطاقة الهوية / اإلقامة / السجل التجاري .......

 .........................................................................................نتهاء:................إلتاريخ ا

 الجنسية :..............................................................................................................

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

 التاريخ:................................................................................................................ 

 

 
 


