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  الستثمار صندوق حول الرئيسية المعلومات: أولا 

 

 اسم صندوق الستثمار : -1

.صندوق الخير كابيتال لألسهم السعودية  ، وهو صندوق استثماري مفتوح مطروح طرحاا عاماا
 

 الستثمارية للصندوق : فموجز الهدا -2

 طريق عن والطويل، المتوسط المدى على المال رأس تنمية في للصندوق الستثماري الهدف يتمثل

 السوق في المدرجة اإلسالمية الشريعة ومبادئ أحكام مع المتوافقة المالية األوراق في الستثمار

 ةالمملك في السعودية الشركات ألسهم األولية الطروحات في الستثمار طريق وعن السعودية المالية

 ادئومب أحكام مع المتوافقة النقدية األدوات في الستثمار إلى باإلضافة المتداولة الصناديق ووحدات

 . اإلسالمية الشريعة
 

 موجز سياسات استثمار الصندوق وممارساته : -3

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

 اآلتي: علىأساسي 

 الضوابط مع المتوافقة الشركات أسهم في أساسي بشكل أصوله الصندوق يستثمر سوف (أ

 الصناديق وحداتو .المملكة في العام لإلكتتاب تطرح التي أو تداول في المدرجة سواءا  الشرعية

 عم المتوافقة المخاطر المتدنية المرابحة صناديق أو عمليات في الصندوق يستثمر وقد المتداولة

 .الصندوق وأحكام لشروط وفقاا  اإلسالمية الشريعة أحكام

 في أو,  القطاعات من مجموعة أو صناعة في أو,  معينة أوراق في الستثمار تركيز سياسة يوجد ل  (ب

 : معينة جغرافية منطقة أو معين بلد

 صناديق أو عمليات في مؤقت بشكل الصندوق أصول كامل يستثمر أن الصندوق لمدير يجوز (ت

 القتصادية الحالت في وذلك اإلسالمية، الشريعة أحكام مع المتوافقة المخاطر المتدنية المرابحة

 .الصندوق مدير تقدير حسب الستثنائية السوق وظروف
 

 المخاطر المرتبطة بالستثمارات في صندوق الستثمار : -4

 الزيادة بأن التأكيد السعودية كابيتال الخير شركة تستطيع ول المخاطر، عالي الصندوق في اإلستثمار يعتبر .أ

 رالخي شركة تقوم ولن تقل، أن الممكن من الستثمارات قيمة أن أو الصندوق استثمارات قيمة في ستحدث

 .الصندوق وضعها التي اإلستثمار أهداف تحقيق بضمان كابيتال

إن األداء السابق لصندوق الستثمار أو األداء السابق للمؤشر ل يعد مؤشرا على أداء الصندوق في  .ب

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

 رأس كامل أو من جزء لخسارة معرضين الوحدات مالكي فإن لذا، مستقبال أو يماثل األداء السابق

 .الصندوق في المدفوع مالهم

تابع  الستثمار في الصندوق ل يعد إيداعاا لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع األوراق المالية أو .د

 لصندوق الستثمار.

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

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

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

 عرضالم والمخاطر الصندوق، في بالستثمار المرتبطة المحتملة الرئيسة للمخاطر قائمة يلي، فيما

 :وعائداته الصندوق أصول قيمة صافي في تؤثر أن المحتمل من ظروف أي و لها

I. السعودية والمتأثرة هي  األسهم: يتأثر سعر الوحدة في الصندوق بالتقلبات الحاصلة في سوق مخاطر السوق

األخرى باألحداث واألوضاع القتصادية والسياسية في المنطقة وتقلبات األسواق العالمية والتي تؤثر في 

 قابلية الصندوق على تحقيق أرباح لمالكي وحدات الصندوق . 

 

II. مما يسمح ،التي يمتلكها الصندوق في قطاع اقتصادي معين األسهم: قد يحدث أحياناا أن تتركز مخاطر التركيز 

للصندوق بالتركيز على هذا القطاع والعوائد المتوقعة له ونتيجة لذلك يتم تحقيق عوائد كبرى في حالة نمو هذا 

القطاع لكن هذا يعني أيضاا أن الصندوق معرض لخطر انخفاض قطاع معين وخصوصا تلك القطاعات ذات 

ية واألكثر عرضة لمؤثرات موسمية، وتكون بالتالي أكثر خطرا مقارنة بالصناديق التي تكون فيها الطبيعة الدور

 األصول موزعة على عدد أكبر من القطاعات. 

 

III. قد تكون القيمة ألسهم مصدر ما أكثر تذبذبا من مستوى تذبذب السوق ككل. ونتيجة مخاطر المصدر نفسه :

ا المصدر الواحد تمثل جزءاا كبير من صافي قيمة أصول الصندوق، فإن التغيرات لذلك، إذا كانت األوراق المالية لهذ

في القيمة السوقية لألوراق المالية لهذا المصدر قد تؤدي إلى حدوث تغيرات كبيرة في صافي قيمة أصول 

كان الصندوق وبشكل أعلى منه في األوضاع العادية. ومن الممكن أن يعاني الصندوق من نقص السيولة إذا 

 جزء كبير من أصوله مستثمراا في أوراق مالية لمصدر واحد. 

 

IV. عندما يستثمر الصندوق جزءاا من أصوله في أدوات شبه نقدية متوافقة مع أحكام الشريعة المخاطر الئتمانية :

ماته ااإلسالمية فإنه من الممكن أن يتعرض لمخاطر تتعلق باحتمال إخفاق المصدر لتلك األدوات في الوفاء بالتز

 تجاه الصندوق. 

 

V. :السيولة تعني سرعة وسهولة بيع أصل من األصول وتحويله إلى نقد. ففي الحالت التي  مخاطر السيولة

أقل سيولة، وهو ما يعني صعوبة بيعها بسرعة أو  األسهميتذبذب فيها السوق بشدة، قد تصبح بعض 
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قيود قانونية أو بسبب طبيعة الستثمار أو بسهولة. وقد تكون بعض األوراق المالية صعبة التسييل بسبب 

نتيجة لعوامل معينة، أو لعدم وجود مشترين مهتمين بهذه الورقة أو السوق، وقد يؤدي بيع األوراق المالية إلى 

 خسارة عوائد الصندوق أو انخفاضها. 
 

VI. وابط توافقة مع الض: سيستثمر الصندوق فقط في الشركات المالمخاطر المتعلقة باللتزام بالضوابط الشرعية

. وقد تستبعد تلك الضوابط بعض الشركات ذات ومذكرة المعلومات الشرعية الموضحة في الشروط واألحكام

توقعات عوائد مرتفعة نتيجة لعدم توافقها مع تلك الضوابط. وفي حال تعارض أي من الستثمارات المدارة مع 

 نها ولو بسعر غير مالئم.الضوابط الشرعية فسوف يقوم مدير الصندوق بالتخلص م
 

فيما عدا اإلهمال الجسيم وسوء العمل المتعمد، ل يضمن مدير الصندوق أو وكالؤه أو شركاته التابعة الصندوق من 

أي مخاطر استثمارية، وكل مالك وحدة في الصندوق يتحمل وحده المسئولية كاملة ألي خسارة في رأس المال تنتج 

 عن الستثمار في الصندوق.
 

 :للصندوقداء السابق األ -5
 

I.  ، منذ النشاء و،  و خمسة سنوات  ، سنوات ولثالثةالعائد الكلى للصندوق لسنة واحدة 

 العائد منذ اإلنشاء خمس سنوات  ثالثة سنواتالعائد  عائد سنة

3.42%- 9.37%- 5.21%- 1.91%- 

  م2018* كما فى نهاية 

II. العشر الماضية  أو منذ التأسيسجمالى العائدات السنوية لكل من السنوات إ 

العائد منذ  م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 السنة

 اإلنشاء

 -1.91% - 3.42% %7.29- %1.22 %6.79- %12.21 الصندوق عائد

  م2018* كما فى نهاية 
 

III.  أداء الصندوق الستثمار بالمقارنة مع المؤشر الرشادي منذ النشاء 

 منذ العائد م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 السنة

 اإلنشاء

 -1.91% - 3.42% %7.29- %1.22 %6.79- %12.21 الصندوق أداء

 - 8.14% 7.93% %0.33- 5.68 %18.65- %5.75- اإلرشادي المؤسر أداء

 م2018*كما فى نهايه عام 
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 مقابل الخدمات والعمولت والتعاب :  :ثانياا 

 %1 اشتراك  ومرس

 م إدارةورس

ويتم سنوياا من صافي قيمة أصول الصندوق يتم احتسابها  1.25%

 ربع بشكل وتخصم إحتساب المستحق من هذه الرسوم بشكل يومي 

 سنوي

 المبكر  اإلسترداد رسم
 30من قيمة الوحدات المستردة التي تم طلب استردادها خالل  0.25%

 يوم من تاريخ اإلشتراك، حيث يتم دفعها للصندوق. 

 مراجع الحساباتأتعاب 

الرسوم عند كل يوم  هذه من المستحق إحتساب سنوياا ويتم ريال 32,000

 وتخصم الصندوق أصول قيمة صافي أساس يومي على بشكل تقويم

 .سنوي ربع بشكل

 الحفظأمين رسوم 

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

 على تقويم يوم كل عند الرسوم هذه من المستحق إحتساب وسيتم

 سنوي ربع بشكل وتخصم الصندوق أصول قيمة صافي أساس

 الرسوم األخرى

، %0.75وهي ل تتعدى  رسوم  من صافي قيمة أصول الصندوق سنوياا

أمين الحفظ، وأتعاب مجلس إدارة الصندوق،  والرسوم الرقابية، ورسوم 

 تداول، وهي حسب التفاصيل التالية:

  :ريال سنوياا لكل عضو 5,000أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

 مستقل.

  :ريال سنوياا  7,500الرسوم الرقابية 

  :ريال سنوياا  5,000رسم تداول 

 

 معلومات إضافية حول الصندوق ومستنداته: ثالثاا 

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

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

www.tadawul.com.sa . 
 

  الصندوق مدير معلومات:  رابعاا 

 (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

 

http://www.alkhaircapital.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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  أمين الحفظمعلومات : خامساا 

  لالستثمار اإلنماء 

  2 العنود برج

   فهد الملك طريق

 السعودية العربية المملكة  11544 الرياض ، 55560 ب.ص

 +96612185900: فاكس    8004413333: هاتف

 

   م2018 يالمال للعامملخص اإلفصاح المالى للمصاريف الفعلية 

 

 البند ريال سعودي

 أتعاب الدارة  40,085.00

 رسوم الحفظ  7,500.00

 مكافات اللجنه الشرعية    -

 اتعاب مراقب الحسابات  52,500.00

 مكافات أعضاء مجلس الدارة  10,000.00

 الرسوم الرقابية  7,500.00

 رسوم المؤشر الرشادي    -

 رسوم السوق المالية  5,250.00

 مصاريف آخرى  6,962.90
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 مذكرة المعلومات

 

 السعودية لألسهمصندوق الخير كابيتال 

 مفتوح( استثماري عام )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

 .م02/05/2019  الموافق ،هــ27/08/1440 بتاريخ لها تحديث آخر

 

 ألحكام خاضعةالسعودية  لألسهم كابيتال الخير بصندوق الخاصة ومحتوياتها المعلومات مذكرة إن

 .السعودية العربية المملكة في المالية السوق هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق الئحة

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

 .مهني مستشار بمشورة باألخذ ننصح المعلومات،
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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، 

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

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

 الهيئة تتحمل ال وحداته، وطرح السعودية لألسهم كابيتال الخير صندوق تأسيس على المالية السوق هيئة وافقت .ب

 راحةص نفسها وتخلي اكتمالها، أو بدقتها يتعلق تأكيد أي تعطي وال المعلومات مذكرة محتويات عن مسؤولية أي

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

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

 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 المجازة  لألسهم السعودية  كابيتال الخير صندوق اعتماد تم .ج

 .االستثمار لصندوق المعين الشرعي المستشارمن قبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  لألسهم السعودية كابيتال الخير صندوق 

 

3 
 

 قائمة المصطلحات

 شركة الخير كابيتال السعودية. " المدير اإلداري"

وتاريخ  39رقم م/نظام مكافحة غسيل األموال الصادر بالمرسوم الملكي  "نظام مكافحة غسل األموال"

 ، وجميع تحديثاته الالحقة.هـ25/6/1424

 أي يوم تفتح فيه البنوك للعمل في المملكة العربية السعودية "يوم عمل"

 هيئة  السوق المالية في المملكة العربية السعودية "الهيئة"

والصادر بالمرسوم نظام السوق المالية المطبق في المملكة العربية السعودية  "نظام السوق المالية"

 هــ )و كما يعدل من وقت آلخر(2/6/1424بتاريخ  30الملكي رقم م/

 يوم اإلثنين واألربعاء. "يوم التعامل"

أي موزع معين من قبل مدير الصندوق في أي وقت  يتولى توزيع وحدات  "الموزع"

 الصندوق للمستثمرين

 "الصندوق"

 

 صندوق الخير كابيتال لألسهم السعودية 

 

  هي صناديق استثمارية متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في السوق المالية "الصناديق المتداولة"

 الخير كابيتال السعوديةشركة  "مدير الصندوق"

 المملكة العربية السعودية "المملكة"

عضو مجلس إدارة من غير موظفي أو مديري الصندوق أو أي من تابعي مدير  "عضو مجلس إدارة مستقل"

الصندوق أو أمين الحفظ، وليس له أي عالقة عمل أو أي عالقة تعاقدية مع مدير 

 الصندوق أو أمين الحفظ. 

 الطرح العام األولي الذي يتم داخل المملكة العربية السعودية "الطرح األولي"

إجمالي قيمة أصول الصندوق مطروحًا منها جميع الرسوم والمصاريف كما في   "صافي قيمة األصول"

نهاية يوم العمل في تاريخ التقويم، سواء تم دفعها أو تم قيدها كمصاريف 

 مستحقة 

أي شخص أو شركة أو مؤسسة، يرى مدير الصندوق أن امتالكه أو امتالكها  "األشخاص الممنوعون"

ة الصندوق أو يتسبب في مخالفة ألي من لوحدات الصندوق قد يضر بمصلح

القوانين أو األنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، أو قد يعرض 

الصندوق لمسئوليات  ضريبية او التزامات مالية لم  يكن  ليتعرض لها بدون ذلك 

 التملك للوحدات
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 صباحًا بتوقيت الرياض في اليوم التالي ليوم التقويم المعني  11:00الساعة  "يوم اإلعالن"

النموذج الذي يزود به مدير الصندوق مالك الوحدات لتعبئته وإرساله إلى مدير  "نموذج طلب استرداد" 

 الصندوق عند الرغبة في استرداد الوحدات المملوكة له في الصندوق 

ذات عالقة بمدير الصندوق ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أي جهة  "الجهات ذات العالقة"

 الجهة المالكة لمدير الصندوق والجهات التابعة لها. 

 الخير كابيتال السعودية  "المسجل"

الئحة صناديق االستثمار الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار  "الالئحة"

، و المعدلة م 2006ديسمبر  24هـ الموافق 3/12/1427وتاريخ   2006-219-1رقم 

هـ، الموافق 16/08/1437وتاريخ  2016-61-1بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 

 م. 23/05/2016

 الريال السعودي "الريال"

 اليوم الذي يتم فيه دفع قيمة الوحدات المستردة "يوم التسوية"

 هيئة الرقابة الشرعية في الخير كابيتال السعودية  "المستشار الشرعي"

من  2المعايير المعتمدة من المستشار الشرعي كما هي مذكورة في الملحق رقم  "الضوابط الشرعية"

  .الشروط واألحكام

"األدوات النقدية المتوافقة 

مع أحكام ومبادىء الشريعة 

 اإلسالمية"

ل مدة أقصاها ثالثة أشهر وصناديق عقود المرابحة أو الوكالة المستحقة خال

 المرابحة وما في حكمها.

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

 قبل المنشات

النموذج الذي يزود به مدير الصندوق المستثمر لتعبئته وإرساله إلى مدير الصندوق  "نموذج طلب اشتراك"

 الرغبة في تملك وحدات الصندوق. عند

 "تداول"

 إجمالي قيمة األصول

 السوق المالية السعودية

القيمة السوقية ألسهم الشركات المدرجة في تداول والتي استثمر بها الصندوق، 

 مضاف إليها النقد ومايعادله من أدوات مالية في أي يوم تقويم.

في الصندوق والمؤلفة من وحدات وتعامل كل وحدة وتعني حصة مالك الوحدات  "الوحدة / الوحدات"

 على أساس أنها حصة مشاعة في أصول الصندوق.

 الشخص الذي يملك وحدات في الصندوق "مالك الوحدات"

 "يوم التقويم"

 "الوكالة"

 كل  يوم إثنين وأربعاء.

عقد وكالة يعين من خالله شخص ممثل ويدعى "الوكيل" للقيام بعمليات نيابة عن 

عقود الوكالة من بين العقود التي تستخدم  ص آخر ويدعى "الموكل". تعتبرشخ

 لهيكلة الودائع البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 
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 مذكرة المعلومات

 

 صندوق االستثمار: (1)

 اسم صندوق االستثمار: .أ

 صندوق الخير كابيتال لألسهم السعودية.
 

 تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق: .ب

 لها تحديث آخر تم وقد ،م03/09/2013هـ الموافق 27/10/1434شروط وأحكام الصندوق في تم إصدار 

 . م02/05/2019  الموافق ،هــ08/1440/ 27 بتاريخ

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

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

 م03/09/2013هـ، الموافق 27/10/1434 بتاريخ طرحًا عاماً  وحداته
 

 مدة صندوق االستثمار وتاريخ استحقاقه: .د

 أو للصندوق محددة مدة توجد وال ، مفتوحهو صندوق  السعودية لألسهمإن صندوق الخير كابيتال 

 .محدد استحقاق تاريخ

 عمله الصندوق: .ه

 أخرى عملة بأي أموال أي الصندوق يقبل ولن فقط، هي الريال السعوديالرئيسية للصندوق العملة 

 .غيرها

 سياسات االستثمار وممارساته: (2)

 لصندوق:لاألهداف االستثمارية  .أ

في تنمية رأس المال على ( مفتوح عام استثماري صندوق وهو)يتمثل الهدف االستثماري للصندوق 

المدى المتوسط والطويل، عن طريق االستثمار  في األوراق المالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ 

الشريعة اإلسالمية المدرجة في السوق المالية السعودية وعن طريق االستثمار في الطروحات األولية 

فة إلى االستثمار في األدوات النقدية لة باإلضااوالصناديق المتدووحدات ألسهم الشركات السعودية 

المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. وتجدر اإلشارة إلى أنه ال توجد أية ضمانات بأن 

 الصندوق سيتمكن من تحقيق أهدافه.
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 نوع )أنواع( األوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي: .ب

بشكل أساسي في أسهم الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية سوف يستثمر الصندوق أصوله 

سواءًا المدرجة في تداول أو التي تطرح لإلكتتاب العام في المملكة. وقد يستثمر الصندوق في 

عمليات أو صناديق المرابحة المتدنية المخاطر المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وفقًا لشروط 

 في عمليات أو صناديقمدير الصندوق أن يستثمر كامل أصول الصندوق بشكل مؤقت يجوز ل وأحكام الصندوق.

المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وذلك في الحاالت االقتصادية وظروف  المرابحة المتدنية المخاطر

 .السوق االستثنائية حسب تقدير مدير الصندوق
 

 سياسات تركيز االستثمار: .ج

 استثمار.ال يوجد سياسية تركيز 
 

 المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته:وراق سواق األأ .د

 السعودية  األسهمجميع االستثمارات ستكون في سوق 
 

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

 لصندوق االستثمار:

تتبع استراتيجية الصندوق منهجية اإلستثمار من القاعدة إلى القمة وتأخذ في عين اإلعتبار منهجية 

اإلستثمار من القمة إلى القاعدة. سوف تتم إدارة الصندوق بشكل نشط من خالل إختيار أسهم الشركات 

دوق لها آخذًا في التي تمتلك حافزًا للنمو بناءًا على الفرق بين سعرها السوقي وتقويم مدير الصن

يها يستثمر فساالعتبار أرباح الشركة والنمو في معدل ربحية الشركة. عند اختيار أسهم الشركات التي 

الصندوق، سوف يأخذ مدير الصندوق بعين االعتبار النمو المحتمل في األرباح على المدى الطويل 

 وقيمة األصول والتدفقات النقدية المحتملة. 
 

 :الصندوق استثمارات ضمن إدراجها اليمكن التى المالية األوراق .و

   لن يستثمر الصندوق إال في األوراق المالية التى تم االشارة إليها في الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة

 .للصندوق االستثمارية األهداف (أ)

 يتضمن أن يتحمل أو  ال يجوز للصندوق امتالك أي أصول تتضمن تحمل أي التزام مالي غير محدد أو

أو يدعم أو يصبح بشكل مباشر او محتمل مسئواًل عن أي التزام أو دين ألي شخص آخر )طبيعيا كان 

 أم اعتباريا(.

  ال يجوز أن تشتمل محفظة الصندوق على أية ورقة مالية يكون مطلوبا سداد أي مبلغ مستحق عليها

راق مالية من محفظة الصندوق ما لم يكن هذا السداد يمكن تلبيته بشكل كامل نقدًا أو بواسطة أو

 يمكن تحويلها إلى أموال نقدية خالل خمسة أيام عمل.
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 األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار فيها:صول األ( األوراق المالية أو نواعأأي قيد أخر على نوع ) .ز

شرعية اللن يستثمر الصندوق في أي اوراق مالية ال تتوافق مع الضوابط الشرعية المعتمدة من اللجنة 

 ( من الئحة صناديق االستثمار.41للصندوق. ويلتزم الصندوق بقيود االستثمار الواردة في المادة )

    مدير يديرها استثمار صناديق أو صندوق وحدات في الصندوق أصول استثمار فيه يمكن الذي الحد .ح

 :آخرون صناديق مديرو وأ الصندوق

 أو بلهق من المدارة االستثمارية  الصناديق وحدات في استثماراته من يزيد بأال الصندوق مدير يتقيد

 صافي من %20 نسبته ما أو الصندوق أصول قيمة صافي من أقصى كحد %25 إلى الغير من

 .وحداته تملك تم الذي الصندوق أصول قيمة

صالحيات صندوق االستثمار في الحصول على تمويل، وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة  .ط

 حيات الحصول على تمويل، ورهن أصول الصندوق:صال

، ولن يكون حجم لغرض تلبية طلبات االسترداد وفقًا لالئحةإال لن يحصل الصندوق على تمويل 

إال في حالة التمويل  .من صافي قيمة أصول الصندوق وقت طلب التمويل %10أكثر من  التمويل

 .من مدير الصندوق أو إحدى الشركات التابعة له

 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير: .ي

 يثح من فيها المذكوره والقيود االستثمار صناديق الئحة بمتطلبات الصندوق مدير يلتزم سوف

 .طرف أي مع للتعامل األقصى الحد

 سياسة مدير الصندوق في إدارة مخاطر الصندوق: .ك

ممارسات االستثمار الجيدة ستكون قرارات االستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع 

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:

 ي طلب استرداد متوقع.توفر السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأ 

  صناعة أو قطاع معين. أيأوراق معينة، أو في و أعدم تركز استثمار الصندوق في أي ورقة 

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

 من الصناديق أداء عن دورية تقارير الصندوق إدارة لمجلس واإللتزام المطابقة مسؤول يقدم 

 المخاطر هذه تقييم عليهيتم ويناء العالقة، ذات واألنظمة اللوائح ومخالفات المخاطر ناحية

 .والتشريعات األنظمة من يتوافق بما الوحدات مالكي مصلحة لتحقيق الالزمة القرارات واتخاذ

 اإلستثنائيةمن أصوله نقدًا في الحاالت  %100يحتفظ الصندوق بنسبة  قد. 
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 لحساب المؤشر:  المتبعةالمؤشر االسترشادي، والجهة المزودة للمؤشرة واألسس والمنهجية  .ل

(، حيث يعتمد في (S&Pالسعودية الشرعية من قبل ستاندرد آند بورز سهم أللمؤشر ستاندرد آند بورز 

 الحرة. األسهمحسابه على طريقة 
 

 التعامل مع أسواق المشتقات المالية: .م

 لمشتقات المالية أي نوع من أنواع ابلن يستثمر الصندوق 
 

 أي إعفاءات موافق عليها من هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار: .ن

 يوجدال 

 المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق: (3)

 بأن يدالتأك السعودية كابيتال الخير شركة تستطيع وال المخاطر، عالي الصندوق في اإلستثمار يعتبر .أ

 قومت ولن تقل، أن الممكن من االستثمارات قيمة أن أو الصندوق استثمارات قيمة في ستحدث الزيادة

 .الصندوق وضعها التي اإلستثمار أهداف تحقيق بضمان كابيتال الخير شركة

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

 المستقبل.

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

 المدفوع مالهم رأس كامل أو من جزء لخسارة معرضين الوحدات مالكي فإن ، لذاأو يماثل األداء السابق

 .الصندوق في

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

 االستثمار.

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

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

 اإلشتراك بأسعار الوحدات بإسترداد ملتزم الصندوق مدير يكون نول الخسارة، تحمل

 أي و هال المعرض والمخاطر الصندوق، في باالستثمار المرتبطة المحتملة الرئيسة للمخاطر قائمة يلي، فيما

 :وعائداته الصندوق أصول قيمة صافي في تؤثر أن المحتمل من ظروف

 السعودية والمتأثرة هي  األسهم: يتأثر سعر الوحدة في الصندوق بالتقلبات الحاصلة في سوق مخاطر السوق

األخرى باألحداث واألوضاع االقتصادية والسياسية في المنطقة وتقلبات األسواق العالمية والتي تؤثر في 

 قابلية الصندوق على تحقيق أرباح لمالكي وحدات الصندوق . 
 

 مما يسمح ،التي يمتلكها الصندوق في قطاع اقتصادي معين األسهمدث أحيانًا أن تتركز : قد يحمخاطر التركيز 

للصندوق بالتركيز على هذا القطاع والعوائد المتوقعة له ونتيجة لذلك يتم تحقيق عوائد كبرى في حالة نمو هذا 
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القطاعات ذات القطاع لكن هذا يعني أيضًا أن الصندوق معرض لخطر انخفاض قطاع معين وخصوصا تلك 

الطبيعة الدورية واألكثر عرضة لمؤثرات موسمية، وتكون بالتالي أكثر خطرا مقارنة بالصناديق التي تكون فيها 

 األصول موزعة على عدد أكبر من القطاعات. 
   

 قد تكون القيمة ألسهم مصدر ما أكثر تذبذبا من مستوى تذبذب السوق ككل. ونتيجة مخاطر المصدر نفسه :

لذلك، إذا كانت األوراق المالية لهذا المصدر الواحد تمثل جزءًا كبير من صافي قيمة أصول الصندوق، فإن التغيرات 

ة في صافي قيمة أصول في القيمة السوقية لألوراق المالية لهذا المصدر قد تؤدي إلى حدوث تغيرات كبير

الصندوق وبشكل أعلى منه في األوضاع العادية. ومن الممكن أن يعاني الصندوق من نقص السيولة إذا كان 

 جزء كبير من أصوله مستثمرًا في أوراق مالية لمصدر واحد. 
 

 أحكام الشريعة : عندما يستثمر الصندوق جزءًا من أصوله في أدوات شبه نقدية متوافقة مع المخاطر االئتمانية

اإلسالمية فإنه من الممكن أن يتعرض لمخاطر تتعلق باحتمال إخفاق المصدر لتلك األدوات في الوفاء بالتزاماته 

 تجاه الصندوق. 
 

 :السيولة تعني سرعة وسهولة بيع أصل من األصول وتحويله إلى نقد. ففي الحاالت التي  مخاطر السيولة

أقل سيولة، وهو ما يعني صعوبة بيعها بسرعة أو  األسهمبعض يتذبذب فيها السوق بشدة، قد تصبح 

بسهولة. وقد تكون بعض األوراق المالية صعبة التسييل بسبب قيود قانونية أو بسبب طبيعة االستثمار أو 

نتيجة لعوامل معينة، أو لعدم وجود مشترين مهتمين بهذه الورقة أو السوق، وقد يؤدي بيع األوراق المالية إلى 

 ة عوائد الصندوق أو انخفاضها. خسار
 

 سيستثمر الصندوق فقط في الشركات المتوافقة مع الضوابط المخاطر المتعلقة بااللتزام بالضوابط الشرعية :

. وقد تستبعد تلك الضوابط بعض الشركات ذات توقعات عوائد مرتفعة مذكرة المعلوماتالمذكورة في الشرعية 

الضوابط. وفي حال تعارض أي من االستثمارات المدارة مع الضوابط الشرعية نتيجة لعدم توافقها مع تلك 

 فسوف يقوم مدير الصندوق بالتخلص منها ولو بسعر غير مالئم.

إن االستثمار في الصندوق ليس وديعة لدى أي بنك أو مؤسسة للودائع المضمونة، بل هو استحواذ على 

ملكًا جماعيًا لمالكي الوحدات بحيث يملك كل واحد منهم  وحدة/وحدات في الصندوق. وستكون أصول الصندوق

حصة مشاعة في الحصيلة الشائعة للصندوق. وسيفتح مدير الصندوق حسابًا بنكيًا محليًا منفصاًل باسم الصندوق 

تودع فيه جميع األموال المستلمة من مالكي الوحدات وتدفع منه المبالغ التي سيتم استثمارها والمصاريف 

تم تكبدها في سبيل تشغيل الصندوق وإدارته طبقًا للشروط واألحكام. ويحق لمدير الصندوق فصل التي سي

 حساب إيداعات المستثمرين عن حساب المصاريف.

فيما عدا اإلهمال الجسيم وسوء العمل المتعمد، ال يضمن مدير الصندوق أو وكالؤه أو شركاته التابعة الصندوق 

مالك وحدة في الصندوق يتحمل وحده المسئولية كاملة ألي خسارة في رأس من أي مخاطر استثمارية، وكل 

 ل تنتج عن االستثمار في الصندوق.الما
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يقر كل مستثمر بأن مدير الصندوق أطلعه على المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق وتداول الصندوق في 

المخاطر التي قد تسبب في خسارة المستثمر لكامل  األوراق المالية واالستثمارات األخرى، وأن المستثمر فهم تلك

 استثماره أو لجزء منه.

 معلومات عامة: (4)

 الفئة المستهدفة لالستثمار بهذا الصندوق: .أ

ستثمار في من اإلستفادة اإليمكن لألفراد والمؤسسات والجهات الحكومية وغيرها من القطاعات 

 للمخاطر المرتبطة باالستثمار. تحملهاومدى هدافها أيتوافق ذلك مع  أنالصندوق على 
 

 سياسة توزيع االرباح: .ب

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

 صندوق:لاالداء السابق ل .ج

 منذ االنشاء و،  خمس سنواتو  سنوات ولثالثةلسنة واحدة ،  للصندوق العائد الكلى -1

 العائد منذ اإلنشاء خمس سنوات  ثالثة سنواتالعائد  عائد سنة

3.42%- 9.37%- 5.21%- 1.91%- 

  م2018* كما فى نهاية 

 جمالى العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية  أو منذ التأسيسإ -2

 العائد منذ اإلنشاء م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 السنة

 -1.91% - 3.42% %7.29- %1.22 -%6.79 %12.21 الصندوق عائد

 

 أداء الصندوق االستثمار بالمقارنة مع المؤشر االرشادي منذ االنشاء  -3

 منذ العائد م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 السنة

 اإلنشاء

 -1.91% - 3.42% %7.29- %1.22 %6.79- %12.21 الصندوق أداء

 - 8.14% 7.93% %0.33- %5.68 %18.65- %5.75- اإلرشادي المؤسر أداء

 

 الثالثة الماضيةة يالمالتاريخ توزيع االرباح على مدار السنوات  -4

 .الوحدات مالكي على أرباح أي بتوزيع الصندوق يقم لم
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 متاحة من خالل موقع مدير الصندوقودية عصندوق الخير كابيتال لالسهم السلن جميع التقاير إ -5

www.alkhaircapital.com.sa 
 

 قائمة حقوق مالكي الوحدات: .د

 حكام الصندوق ومذكرة المعلومات باللغة العربية بدون أالحصول على نسخة حديثة من شروط و

 مقابل.

  والسبعين الحادية المادة في ورد ما حسب بالصندوق الخاصة والبيانات التقاريرالحصول على 

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

 بها.لالحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند ط 

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

 واألحكام ومذكرة المعلومات. 

  وارسال ملخص بهذا التغيير  ،علوماتحكام الصندوق ومذكرة المأاالشعار بأي تغيير في شروط

 وفقا لنوع التغيير والمدة المحددة في الئحة صناديق االستثمار.

 .االشعار بأي تغير في مجلس ادارة الصندوق 

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

 طلبها.داء الصندوق عند أواالتعاب الفعلية ومعلومات 

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

 باإلضافة المعلومات، ومذكرة الصندوق، وأحكام وشروط اإلستثمار صناديق الئحة في الواردة

 .السرية درجات بأقصى الصندوق عمليات إدارة إلى

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

 نصت عليها الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات عليها. ما  تقويميًا، بخالف

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

 .دفع عوائد االسترداد في االوقات المحددة لذلك 

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

 مسؤوليات مالك الوحدات: .ه

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

 مسؤوال عن ديون والتزامات الصندوق.

 

الئحة حكام أجب نهاء، بموالحاالت التي تستوجب إنهاء صندوق االستثمار واالجراءات الخاصة باإل .و

 صناديق االستثمار:

http://www.alkhaircapital.com.sa/
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 االستثمار صناديق الئحة في المحدد األدنى الحد عن األصول قيمة صافي انخفاض. 

 مدير الصندوق في إنهاء الصندوق العام رغبة. 
 

 من الئحة صناديق االستثمار:( 37وفقًا ألحكام المادة ) الصندوق بإنهاء الخاصة اإلجراءات .ز

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

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

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

البدء في اجراءات تصفية الصندوق العام فور انتهائه، وذلك دون االخالل  يجب على مدير الصندوق .2

 من الصندوق على المستحقة االلتزامات وسداد ،بشروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات

 اسأس على التصفية تاريخ في المسجلين الوحدات مالكي على المتبقية المبالغ وتوزيع أصول،

 بنسبة ما يملكه كل منهم من وحدات. تناسبي

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

 مدة الصندوق العام وتصفيته.
 

 .بوجود آلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوقمدير الصندوق  قري .ح
 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: (5)

 صول صندوق االستثمار:أاالفصاح عن جميع المدفوعات من  .أ

 وهي كالتالي:من أصوله يتحمل الصندوق جميع الرسوم والمصاريف المذكورة أدناه 

ســنويًا  %1.25يتقاضــى المدير من الصــندوق أجر مقابل إدارته للصــندوق بنســبة  رســوم اإلدارة: .1

ى واقتطاعها بنهاية كل ربع ســنة من إجمالي قيمة أصــول الصــندوق يتم احتســابها بشــكل يوم

 .ةميالدي

يال سنويًا، ويتم إحتساب المستحق ر32,000أتعاب مراجع الحسابات  :أتعاب المحاسب القانوني .2

من هذه الرســوم عند كل يوم تقويم بشــكل يومى على أســاس صــافي قيمة أصــول الصـندوق 

 .وتخصم بشكل ربع سنوي

في حال وجود مصاريف تمويل فعلية ومباشرة للصندوق خالل السنة )حسب  مصاريف التمويل: .3

( من صــافي %10الســعر الســائد في الســوق(، وبشــرط أن ال يتجاوز تمويل الصــندوق نســبة )

 .قيمة أصوله

 ال يوجد . مكافأة أعضاء اللجنة الشرعية: .4
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 %1ر بنســــبة يســــتحق الصــــندوق رســــومًا مقدمة وثابتة من قيمة االســــتثما :رســـوم االشـــتراك .5

وتحسب على أساس المبلغ المدفوع من قبل المستثمر وذلك مقابل االشتراك فى الصندوق 

 ويتم استثمار صافى المبلغ فى الصندوق بعد اقتطاع رسوم االشتراك.

 ، الحفظ، تحت األصــــول قيمة صــــافي من ســــنوياً  ســــعودي ريال15,000 :الحفظ أمين  رســـوم .6

 قيمة صـــافي أســـاس على تقويم يوم كل عند الرســـوم هذه من المســـتحق إحتســـاب وســـيتم

 .سنوي ربع بشكل وتخصم الصندوق أصول

سنويًا من صافي قيمة األصول، وتتكون من  %0.75يجب أال تتعدى هذه الرسوم رسوم أخرى:  .7

رسوم ، وأتعاب مجلس إدارة الصندوق، والرسوم الرقابية ورسوم تداول. وتستثنى منه تكاليف 

بالنسبة ألتعاب الموزعين فيتحملها مدير الصندوق وسوف يتم تحميل مصاريف التعامل. أما 

 .التشغيل وفقًا لقيمتها الفعلية

 وحدات مالك أي من المبكر االســــترداد مقابل أجر الصــــندوق يتقاضــــى:رســــوم االســـترداد المبكر .8

ته اســــــترداد يطلب  ويعاد المســــــتردة الوحدات قيمة من  %0.25 بمقدار يوم  30خالل وحدا

  الصندوق فى استثمارها

يتحمل الصــندوق جميع مصــاريف ورســوم التعامل المتعلقة بالبيع  مصــاريف التعامل )الوســاطة(: .9

والشــراء أو االكتتاب في األســهم الســعودية وســيتم اإلفصــاح عن تلك المصــاريف في ملخص 

 اإلفصاح المالي في نهاية السنة.

 لوحداتا مالكي أو الصندوق على فرضها يتم أخري ضرائب اي و المضافة القيمة ضربية تطبيق سيتم 

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

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

  تحميلها على الصندوق في القوائم المالية سوف يتم اإلفصاح عن جميع المصاريف التي يتم

 النصف سنوية للصندوق.

 

وضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعموالت يالجدول التي  .ب

 واالتعاب، ووقت دفعها من قبل صندوق االستثمار:

 %1 اشتراك ومرس

 م إدارةورس
ويتم إحتساب المستحق سنويًا من صافي قيمة أصول الصندوق يتم احتسابها  1.25%

 سنوي ربع بشكل وتخصم من هذه الرسوم بشكل يومي 

 المبكر اإلسترداد رسم
يوم من تاريخ  30من قيمة الوحدات المستردة التي تم طلب استردادها خالل  0.25%

 ها للصندوق. عاإلشتراك، حيث يتم دف

 مراجع الحساباتأتعاب 
 بشكل عند كل يوم تقويم الرسوم هذه من المستحق إحتساب ويتم سنوياً  ريال 32,000

 .سنوي ربع بشكل وتخصم الصندوق أصول قيمة صافي أساس علىي يوم
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 الحفظأمين رسوم 

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

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

 سنوي ربع بشكل وتخصم

 الرسوم األخرى

من صافي قيمة أصول الصندوق سنويًا، ، رسوم أمين الحفظ،  %0.75وهي ال تتعدى 

وأتعاب مجلس إدارة الصندوق،  والرسوم الرقابية، ورسوم تداول، وهي حسب التفاصيل 

 :التالية

  مستقل. ريال سنويًا لكل عضو 5,000 مجلس اإلدارة:أتعاب أعضاء 

 :ريال سنوياً  7,500 الرسوم الرقابية 

 :ريال سنوياً  5,000 رسم تداول 

 

 

تفاصيل مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكي  .ج

 الوحدات، وطريقة احتساب ذلك المقابل:

 وتحســب، من قيمة اإلشــتراك المدفوع %1على رســوم إشــتراك بمقدار ل مدير الصــندوق صــســيتح

 ماراستث ويتم الصندوق فى االشتراك مقابل وذلك المستثمر قبل من المدفوع المبلغ أساس على

 .االشتراك رسوم اقتطاع بعد الصندوق فى المبلغ صافى

من قيمة الوحدات  %0.25رســــــوم تبلغ أما فيما يخص رســــــوم اإلســــــترداد فيدفع مالك الوحدات   

وليس هناك رســــوم يوم من تاريخ اإلشــــتراك .  30خالل  التي تتم وذلك لعمليات اإلســــترداد المبكر

 سترداد للصندوق.  سترداد بعد ذلك، ويتم دفع رسوم اإلإ
 

 ها مدير الصندوقمأي عمولة خاصة يبرال توجد  .د
 

مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من اصول  .ه

 من قبل مالك الوحدات على اساس عملة الصندوق: أوالصندوق 

 كمبلغ الصــندوق أصــول من دفعها يتم التي التشــغيل مصــاريف و أتعاب يوضــح التالي الجدول

) الريال  الصــندوق عملة أســاس على الوحدات لمالك إفتراضــي إســتثمار إســتخدام تم و, نقدي

مليون ريال ســــعودي و تم  10مثال الرســــوم على إســــتثمار في الصــــندوق بحجم الســــعودي(. 

ريال ســــــعودي لمدة ســــــنة على ســــــبيل المثال )مع مالحظة كون  100,000اإلشــــــتراك بقيمة  

لخصومات و ( و يصبح المبلغ المستثمر به في نهاية السنة بعد ا%10اإلستثمار حقق عائد قدره 

 ريال سعودي.107,055.00العائد بقيمة 

 البند المبلغ

 *المبلغ المستثمر به بالريال السعودي 100,000

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

 %1.25رسوم إدارة الصندوق:  1,250.00
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 %1رسوم إشتراك:   1000

 ريال سعودي  32,000أتعاب مراجع الحسابات:, 320

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

 ريال سعودي 7,500الرسوم الرقابية:  75

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

 سعودي ريال15,000: الحفظ رسوم 150

 صافى مبلغ اإلستثمار مع العائد على اإلستثمار بعد خصم الرسوم 107,055.00

* العائد المذكور أعاله هو عائد افتراضـــــي كمثال توضـــــيحي فقط، وال يعني إطالقا أن الصـــــندوق 

 .خرآأي عائد  أوسوف يحقق هذا العائد 

 التقويم والتسعير: (6)

 الصندوق:تفاصيل تقويم كل أصل يملكه  .أ

 يتم تحديد قيمة أصول الصندوق على أساس ما يلي:

  المدرجة في تداول وفقًا ألسعار اإلقفال في يوم العمل السابق األسهميتم تقويم 

  يتم تقويم األدوات شبه النقدية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بسعر التكلفة مضاف إليها

 األرباح المستحقة. 

 صناديق األخرى يتم تقويمها بحسب أحدث سعر وحدة يتم اإلعالن عنه بواسطة االستثمارات في ال

 مدير الصندوق. 

 يتم تقويم أسهم الطروحات األولية بسعر الطرح حتى يتم اإلدراج. 
 

 عدد نقاط التقويم، وتكرارها: .ب

  وأربعاء.ثنين إيتم تقويم أصول الصندوق من قبل المدير اإلداري بنهاية كل يوم 
 

 : الخاطئ التسعير أو التقويم في الخطأ حالة في 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 وقوع أي خطأ في التقويم أو التسعير بما يؤثر على سعر 3.

أو أكثر من سعر الوحدة، كما يتم اإلفصاح عن ذلك في كل من الموقع  % 0.5 بنسبةالوحدة 

المالية السعودية )تداول(، باإلضافة إلى  اإللكتروني للشركة وكذلك في الموقع اإللكتروني للسوق
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( من الئحة 71أنه يجب اإلشارة إلى ذلك في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقًا للمادة )

 صناديق اإلستثمار.

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

 مل هذه التقارير على ملخص بجميع أخطاء التقويم والتسعير.االستثمار وتشت
 

 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 

تأخير عملية التقويم في حال وجود أي ظروف الطريقة المذكورة أدناه، كما يجوز لمدير الصندوق 

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

 إدارة الصندوق للحصول على الموافقة.

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

المصاريف والرسوم المتغيرة المستحقة على إجمالي عدد الوحدات القائمة في  الثابتة ومن ثم خصم

 ذلك اليوم.
 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها: .ه

عالن سعر الوحدة عند الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت الرياض في اليوم بإسيقوم مدير الصندوق 

لسوق المالية السعودية اار الوحدات على موقع التالي ليوم التقويم المعني، وسوف تتوفر َاخر أسع

 www.alkhaircapital.com.saعبر الموقع االلكتروني لمدير الصندوق و. www.tadawul.com.sa)تداول( 

 التعامل:  (7)

 تفاصيل الطرح االولى: .أ

 :تاريخ البدء والمدة 

 م25/09/2013هـ الموافق 19/11/1434االشتراك في  طلبات  قبول فيالصندوق  بدأ
 

 طلبات االشتراك واالسترداد: مالتاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقدي .ب

  :ي فقبل الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت الرياض طلبات االشتراك التي يستلمها المسجل ايام قبول االشتراك

، سيتم قبولها وتنفيذها في نفس يوم التعامل على أساس صافي قيمة يوم العمل السابق ليوم التعامل

 أصول الوحدة المقومة في نفس يوم التعامل

  :لطلبات االسترداد التي يستلمها المسجل في اليوم الذي يسبق يوم التعامل )يوم أيام قبول االسترداد

األحد والثالثاء( قبل الساعة الثانية ظهرًا فسوف يتم تنفيذها في نفس يوم التعامل بناءًا على سعر الوحدة 

 المقومة في يوم التعامل المعني. 

 االشتراك واالسترداد:جراءات إ .ج

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alkhaircapital.com.sa/
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 ىإل باإلضافة اشتراك نموذج بتعبئة العميل يقوم الصندوق في االشتراك عند: االشتراك اجراءات .أ

 .الصندوق مدير إلى وتقديمها المعلومات ومذكرة واالحكام الشروط توقيع

 بتعبئة المشترك يقوم وحداته، قيمة بعض أو كل استرداد المشترك طلب عند: االسترداد اجراءات .ب

 .الصندوق مدير إلى ويقدمه االسترداد طلب نموذج

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

 ريال سعودي. 5,000الحد األدنى للملكية:  -

 ريال سعودي. 10,000الحد األدنى لالشتراك:  -

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

 ريال سعودي  5,000الحد االدنى لالسترداد:  -

 مكان تقديم الطلبات:  .ث

 يتم تقديم الطلب يدويًا من قبل العميل 

 فترة زمنية بين االسترداد ودفع عوائد االسترداد لمالكي الوحدات:قصى أ .ج

العمل في اليوم الرابع التالي ليوم قفال إسيتم تحويل عوائد / مبلغ االسترداد لمالكي الوحدات قبل 

 التقويم ذو العالقة.
 

 الوحدات:سجل مالكي  .د

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

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

حفظ المعلومات اآلتية كحد و الوحدات، مالكي سجل مع تامة بسرية بالتعامليقوم مدير الصندوق  .3

 أدنى:

 .اسم مالك الوحدات وعنوانه 

  رقم سجله التجاري  أوأورقم جواز سفره  أوأوقامة اإلرقم  أوأورقم الهوية الوطنية لمالك الوحدات

 تحددها الهيئة.خرى أوسيلة تعريف  أوأوبحسب الحال، 

 جنسية مالك الوحدات 

 تاريخ تسجيل مالكي الوحدات في السجل 

  وحدات.بيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي اجراها كل مالك 

 .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 ملخصًا  .4

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

 المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعنى فقط(.
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يقوم مدير الصندوق بتحديث سجل مالكي الوحدات فورًا بحيث يعكس التغييرات في المعلومات  .5

 ( من هذه المادة.3المشار إليها في الفقرة )
 

المستلمة سوف تستثمر في الودائع البنكية وصفقات سوق النقد، والمبرمة مع شتراك اإلموال أإن  .ه

لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج المملكة،  أوطرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد العربي السعودي 

 المبلغ المطلوب لبدء عمل الصندوق. نإلى حين الوصول إلى ذلك الحد االدنى م

 ال ينطبق          

 الئحة إلى الصندوق أصول لحجم األدنى الحد ويخضع عملياته، الصندوق فيه ليبدأ أدنى دح ال يوجد .و

 الخصوص بهذا الهيئة وتعلمات االستثمار صناديق
 

ما يعادلها كحد ادنى  أوماليين ريال سعودي  10االجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  .ز

 الصندوق:صول ألصافي قيمة 

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

 يصاف قل حال وفي الصندوق، أصول قيمة صافي من استيفاؤه المتطلب األدنى بالحد يتعلق فيما

 : التالية اإلجراءات باتخاذ الصندوق مدير سيقوم سعودي ريال ماليين عشرة عن الصندوق أصول قيمة

 .الصندوق إدارة مجلس إبالغ  -أ

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

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

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

 يعلق، واالجراءات المتبعة في تلك الحاالت: أوالحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات   .ح

يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد من صندوق  تأجيل عمليات االسترداد: .1

 االستثمار في الحاالت اآلتية:

 ( %10وم تعامل )نسبة جميع طلبات االسترداد لمالكي الوحدات في أي يجمال إبلغ ذا إ

 كثر من صافي قيمة اصول الصندوق.أ أو

  تقويم وحدات الصندوق. أواذا تم تعليق التعامل في السوق بحيث يتعسر استرداد 

  التي يملكها ألي سبب من االسباب الخارجة  األسهمفي حال عدم تمكن الصندوق من بيع

 عن إرداته.

الحق ممكن، كما سيتم التعامل مع  وسيتم تنفيذ طلبات االسترداد في أقرب يوم تعامل

طلبات االسترداد المؤجلة بالنسبة والتناسب، وسيتم تحويل مبلغ االسترداد إلى حساب 

 المشترك في أقرب فرصة ممكنة.
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يحق لمدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك في الصندوق في حال عدم  رفض االشتراك: .2

قيمة االشتراك الى حساب العمل خالل  رجاعإتطبيق المشترك ألنظمة ولوائح الهيئة. ويتم 

 ثالثة ايام عمل من تاريخ تقديم قيمة االشتراك.

يحق لمدير الصندوق وقف قبول أي طلب اشتراك اذا  على لحجم الصندوق:تحديد السقف األ .3

تجاوز حجم الصندوق قيمة يتعذر معها الحصول على حصة مناسبة من أسهم الشركات المدرجة 

 إدارة الصندوق.مما قد يعيق عملية 
 

 اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل: .ط

 طلبات مع التعامل ســــــيتم كما ممكن، الحق تعامل يوم أقرب في اإلســــــترداد طلبات تنفيذ ســــــيتم

 يف المشـــترك حســـاب إلى اإلســـترداد مبلغ تحويل وســـيتم والتناســـب، بالنســـبة المؤجلة االســـترداد

ســيتبع مدير الصــندوق إجراءات عادلة تجاه طلبات اإلســترداد الواردة من مالكي و .ممكنة فرصــة أقرب

 الوحدات، وذلك وفقًا لمتطلبات المادة الحادية والستين من الئحة صناديق االستثمار.

 خصائص الوحدات: (8)

 لها القيمة والمميزات والحقوق ذاتها متساوية. سيكون هناك نوع واحد من الوحدات
 

 المحاسبة وتقديم التقارير: (9)

 المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية، بما في ذلك الفترات المالية األولية والسنوية: .أ

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

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

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

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

األماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وفي الموقع 

 لمدير الصندوق والموقع االلكتروني للسوق.لكتروني اإل

( يوما من نهاية فترة التقرير وذلك في األماكن 35ل )تعد التقارير االولية وتتاح للجمهور خال .3

لكتروني اإلالصندوق ومذكرة المعلومات وفي الموقع حكام أووبالوسائل المحددة في شروط 

 لمدير الصندوق والموقع االلكتروني للسوق.

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

 ت الصندوق.صافي قيمة اصول وحدا 

 .عدد وحدات الصندوق التي يملكها المشترك وصافي قيمتها 

 ( يوما من كل صفقة.15سجل بالصفقات التي نفذها المشترك خالل ) 
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  كما يجب على مدير الصندوق إرسال بيان سنوي إلى مالكي الوحدات )بما في ذلك أي شخص

ت في وحدات الصندوق تملك الوحدات خالل السنة المعد في شأنها البيان( يلخص صفقا

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

البيان االرباح الموزعة واجمالي مقابل الخدمات والمصاريف واالتعاب المخصومة من مالك 

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

ط في شرو أولجميع مخالفات قيود االستثمار المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار 

 مذكرة المعلومات. أوواحكام الصندوق 
 

 أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق: .ب

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

،  وترسل اإلشعارات األخرى إن وجدت على العنوان WWW.TADAWUL.COM.SA االلكتروني للسوق  

البريدي و / أو البريد اإللكتروني و / أو رسالة نصية و/ أو الفاكس العائد لمالك الوحدات كما هو مسجل 

 .في سجالت مدير الصندوق
 

ع القوائم المالية المراجعة للصندوق في نهاية كل سنة مالية منذ جميمدير الصندوق بتوفير يقر  .ج

 التأسيس.
 

مدير الصندوق بتوفير القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجانًا عند طلبها من قبل مالكي يقر  .د

 وحدات الصندوق.

 مجلس إدارة الصندوق: (10)

 العضوية بيان مع 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 ويتكون ،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
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 / 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 2009كابيتال السعودية في يوليو السيد خالد الملحم انضم للخير 

كابيتال  السعودية. يشغل األن منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي. السيد خالد لديه أكثر 

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

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

 )عضو غير مستقل(الخويطر بن حمد ريان/  األستاذ

ن م سبتمبرفي  األعمال تطوير إدارة كرئيس بشركة الخير كابيتال السعوديةريان 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 إدارة ومدير المستثمر، حماية إدارة ومدير

 ثماراتاالست إستراتيجيات إلى فةإضا االستراتيجي والتخطيط الشركات وهيكلة السعودية، المالية

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

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

 بدبي.
 

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

 جامعة من القانون تخصص في الماجستير درجة على حصل، مرخص قانوني ومستشار محامي

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

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

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

 .والحوكمة والتشريعات القانون مجاالت في المتخصصة الدورات من العديد إلى

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

 . والحوكمة
 

 شهوان )عضو مستقل( / عمرو رأفتاألستاذ

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

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

ل للصناديق أو بخيت لالستشارات المالية بالمملكة العربية السعودية ثم شغل منصب مدير
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بمجموعة سامبا المالية بالمملكة العربية السعودية وشغل شهوان منصب الرئيس التنفيذي 

لمجموعة شركات أرباح لالستثمار باألردن وهو مالك ومدير عام مؤسسة أرباح للبرمجيات ومستشار 

 .في إدارة االستثمارات المباشرة لدى شركة ماسك
 

 ادارة الصندوق:مجلس عضاء أومسؤوليات دوار أ .ج

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

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

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

 ( من الئحة صناديق االستثمار.13للمادة ) الصندوق وفقاً 

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

وااللتزام( لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه، 

 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

 ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار.

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

ومذكرة المعلومات والمستندات ذات العالقة، وقرارات اللجنة  لشروط وأحكام الصندوق

 الشرعية وأحكام الئحة صناديق االستثمار.

 .العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات 

  تدوين محاضر اإلجتماعات التي تبين جميع وقائع اإلجتماعات والقرارات التي اتخذها

 المجلس.
 

 مجلس إدارة الصندوق:عضاء أمكافآت وبدالت  .د

 .ريال 5000يتحصل العضو المستقل على مكافآة سنوية مقدارها 
 

 محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق: أوبيان بأي تعارض متحقق  .ه

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

الكي الوحدات، باالضافة إلى ذلك بذل اقصى جهد ممكن لحل تضارب العناية والحرص تجاه م

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

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

حساب عميل آخر  أومصالح أي صندوق استثمار يديره مصلحة مدير الصندوق من الباطن و أو
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فسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن ذلك بشكل كامل لمجلس إدارة الصندوق في أقرب وقت 

 ممكن.

 عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق في صناديق االستثمار األخرى: .و

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

حات طروللللصــــكوك، وصــــندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال الســــعودي، وصــــندوق الخير كابيتال 

 لية.واأل

 لجنة الرقابة الشرعية: (11)

 اللجنة الشرعية ومؤهالتهم:عضاء أسماء أ .أ

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

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

 مجمعب لإلفتاء الدائمة اللجنة وعضو السعودية الفقهية الجمعية وعضو بالرياض، اإلسالمية سعود بن

 الزكاة ةجباي تنظيم لمراجعة الشرعية اللجنة عضوية الشبيلي يوسف الدكتور يشغل كما. الشريعة فقهاء

 عام المظالم بديوان شرعياً  باحثاً  الشبيلي يوسف الدكتور عمل وقد. السعودية العربية بالمملكة

 حصل وقد. اإلسالمية المالية المؤسسات في الشرعية اللجان من عدد في عضو وهو هـ،1416

 ماماإل بجامعة للقضاء العالي بالمعهد المقارن الفقه قسم من دكتوراه على الشبيلي يوسف الدكتور

 .هـ1422 عام
 

 أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية: .ب

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

 .اإلستثمار عند الصندوق بها يتقيد التي الالزمةإعداد المعايير الشرعية  -2

 .دوقبالصن العالقة ذات واالنشطة باإلستثمارات يتعلق فيما الصندوق مدير استفسارات على الرد -3

 .الشرعية الضوابط مع توافقها لضمان الصندوق عمليات على والمراقبة اإلشراف -4
 

 مكافآت اعضاء لجنة الرقابة الشرعية: .ج

 .الشرعي المستشار تكاليف الصندوق مدير يتحمل حيث ،ال يوجد   
 

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

 واالجراءات المتبعة في حال عدم التوافق مع المعايير الشرعية:

 المعايير الشرعية:  .1

تتشكل مجموعة الشركات المنتقاة التى يقوم الصندوق باالستثمار فيها عن طريق تنفيذ إجراءات 

 التقويم التالية. 



  لألسهم السعودية كابيتال الخير صندوق 

 

25 
 

 :  فحص النشاطات (أ

 لن يقوم الصندوق باالستثمار في األوراق المالية للشركات التي تتعامل في األنشطة التالية: 

  الكحوليات 

  التبغ 

  منتجات لحم الخنزير 

  )الخدمات المالية التقليدية )المصارف، التأمين، الخ 

  األسلحة والدفاع 

  )الترفيه )الفنادق، المالهي الليلية، السينما، الموسيقى، الخ 
 

وخالل عملية انتقاء الشركات، يتم فحص التقارير المالية السنوية المدققة لكل شركة لضمان توافق 

لشريعة اإلسالمية الغراء. وفي حالة اكتشاف قيام الشركة أنشطة وأعمال الشركة مع مبادئ وأحكام ا

بمزاولة أي من األنشطة المذكورة آنفًا، فسوف تعتبر غير مالئمة ألغراض االستثمار اإلسالمي 

 وتستبعد من مجموعة الشركات التي يسمح للصندوق االستثمار فيها.  

 الفحص المالي :  (ب

واألعمال المرفوضة في األساس، يتم تقويم األسهم بعد استبعاد الشركات التي تزاول األنشطة 

المتبقية وفقًا لثالثة أسس للتنقية للنسب المالية.  وتبنى هذه األسس على عدة معايير وضعها 

علماء الشريعة الموقرون الستبعاد الشركات ذات المستويات غير المقبولة من حيث حجم المديونية أو 

ض فيما يلي األسس الثالثة التي يجب على مدير الصندوق االلتزام الدخل غير النقي من الفوائد. ونعر

 بها: 

  استبعاد الشركات إذا كان إجمالي الدين التقليدي مقسومًا على متوسط القيمة السوقية لرأس

 . %33مال الشركة لالثني عشر شهرًا األخيرة، أكبر من أو مساويًا لنسبة 

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

 األجل + الدين التقليدي طويل األجل( 

  استبعاد الشركات إذا كان مبلغ األوراق المالية النقدية والتي تحمل فوائد مقسمًا على متوسط

 . %33القيمة السوقية لرأس مال لالثني عشر شهرًا األخيرة، أكبر من أو مساويًا لنسبة 

 بعاد الشركات إذا كان حساب الذمم المدينة مقسومًا على متوسط القيمة السوقية لرأس است

 .%33مال الشركة لالثني عشر شهرًا األخيرة، أكبر من أو مساويًا لنسبة 

 )مالحظة: حسابات الذمم المدينة = الذمم المدينة الحالية + الذمم المدينة طويلة األجل(
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ت التي تزاول أنشطة جائزة ولكن لديها نسبة ضئيلة لعناصر غير جائزة، يمكن أن تضم المجموعة الشركا

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

)يجب مالحظة أن مقدار الدخل المكتسب من العناصر المحظورة وكذلك أي نسبة فوائد من اإليداعات 

عملية تنقية عن طريق تجنيبه والتصرف فيه في أوجه الخير. وبرغم أن هذا لن بفائدة سوف يخضع ل

يؤثر على إدارة المحفظة، إال أنه على مدير الصندوق أن يبلغ الهيئة الشرعية للصندوق بشأن هذه 

 العناصر بحيث تتمكن الهيئة من اتخاذ المعايير الالزمة لتنقية دخل الصندوق(. 

مجموعة الشركات الجائز للصندوق االستثمار فيها، يجب أن تجتاز الشركة ومن أجل ضم أي شركة إلى 

 جميع عمليات التقويم والتنقية السابقة. 

 للنطاق:  إجراءات المراجعة الدورية .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 

مالية لللتقويم الشرعي. أما بالنسبة لتحديث البيانات األساسية التي تم الحصول عليها من التقارير ا

للشركات مثل إجمالي الدين، وحسابات الذمم المدينة، واألصول النقدية واألصول التي تحمل فائدة 

 فيقوم بها مدير الصندوق على أساس سنوي فقط.  

باإلضافة إلى المراجعة السنوية والربع سنوية، يتم مراجعة مجموعة األسهم بشكل مستمر. وتحتاج  

 دماج.. الخ، إلى قيام مدير الصندوق بتحديث بيانات المجموعة على الفور. المسائل مثل االستبعاد واالن

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

وُيعطى مدير الصندوق فترة سماح معينة من قبل المستشار الشرعي على أساس حالة بحالة إلنهاء 

ة. وتبدأ فترة السماح من تاريخ اكتشاف عدم االلتزام. ويمكن لمدير الصندوق أن يطلب وقتًا هذه الحياز

 إضافيًا من مستشاري الشريعة إلنهاء مثل هذه االستثمارات في الحاالت غير المعتادة مثل: 

  حين يعتقد مدير الصندوق أن عدم االلتزام ذو طبيعة مؤقتة 

  بسبب قيود السيولةو/أو أن اإلنهاء الفوري غير ممكن 

  .و/أو أن اإلنهاء الفوري يمكن أن يؤثر سلبًا على أداء الصندوق 

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

وبالرغم من ذلك، يجب تقديم طلب كتابي رسمي للهيئة الشرعية للحصول على موافقتها التحريرية 

 جيل إنهاء األوراق المالية غير الشرعية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر. بشأن تأ
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وباإلضافة إلى ذلك، يكون مدير الصندوق حرًا في إضافة شركات جديدة للمجموعة المنتقاة، ومع 

ذلك، فعند إضافة أي ورقة مالية جديدة، يجب تقييمها أواًل وفقًا للمعايير المالية والمعايير الشرعية 

نشطة المسموح بها المذكورة بهذا المستند بهدف ضمان مالءمتها ألغراض االستثمار الخاصة باأل

اإلسالمي.  ويجب على مدير الصندوق أيضًا الحصول على الموافقة الرسمية من المستشارين 

الشرعيين للصندوق عند إضافة أي أوراق مالية جديدة للمجموعة خالل الفترة المرحلية )بين اجتماعين 

 لق بالشركات الجديدة المقترحة. يين( عن طريق تقديم المعلومات واألبحاث التي تتعربع سنو

 الصندوق :  مدير (12)

 اسم مدير الصندوق: .أ

 .السعوديةشركة الخير كابيتال 
 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية: .ب

  37-08120: الترخيص رقم
 

 :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

 ريال مليون 300 قدره مدفوع مال برأس سعودية مقفلة مساهمة شركة هي كابيتال الخير  شركة

 .سعودي
 

 لمدير الصندوق للسنة المالية السابقة:ملخص بالمعلومات المالية  .و

 م2018 البند

  SAR 75,561,348 التشغيلي الدخل إجمالي

 SAR 50,128,583 المصاريف

   SAR     851,596    الزكاة
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  SAR 25,984,475 قبل خصم الزكاة  لصافي الدخ

  .ز

الصندوق )بخالف تلك االنشطة مدير أنشطة العمل الرئيسة لكل عضو من اعضاء مجلس ادارة  .ح

 المرتبطة باعمال مدير الصندوق(:

 العضوية في مجالس إدارة أخرى المنصب العضو

رئيس مجلـــــــــــس إدارة شـــركة دار األركـــــــــــان للتطوير   رئيس مجلس اإلدارة الشالشيوسف بن عبدالله 

 العقاري

  "رئيس مجلس إدارة بنك الخير "البحرين 

 لتمويــل  ةرئيس مجلس إدارة الشـــــــركــة الســـــــعوديــ

 المساكن "سهل"

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

 "عضو مجلس إدارة  بنك الخير "البحرين 

  عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لتمويل

 المساكن "سهل"

 "عضو مجلس إدارة  شركة "تآزر" "البحرين 

غير  –عضو مجلس إدارة  ماجد بن عبدالرحمن القاسم

 تنفيذ

 .عضو مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاري 

 الخير "البحرين" عضو مجلس إدارة  بنك 

 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

 

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار:األدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسة لمدير الصندوق  .ط

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

 االشخاص المرخص لهم وشروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

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

ي ذلك واجب االمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل ف

 الحرص المعقول.

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

 .إدارة الصندوق 

 .عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق 

 .طرح وحدات الصندوق 
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  )التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات )وذلك فيما يتعلق بالصندوق العام

 وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

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

حكام الئحة صناديق االستثمار والئحة أكلف بها جهة خارجية بموجب م أوواجباته بشكل مباشر 

 االشخاص المرخص لهم.

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

 إهمال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد.

 راتيجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثما .6

الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها. على أن تتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية 

 تقويم المخاطر بشكل سنوي على األقل.

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

 بنتائج التطبيق عند طلبها.
 

 كلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار:المهام التي  .ي

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

 .أمين الحفظ للقيام بمهام الحفظ 

 .المحاسب القانوني للقيام بمهام التدقيق والمراجعة 

 اقبة الصندوق من حيث التزامه بالضوابط الشرعية.الهيئة الشرعية للقيام بمهام مر 
 

من الممكن أن تتعارض  أومصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية،  أوأنشطة عمل  اليوجد .ك

 مع أنشطة صندوق االستثمار
 

 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله: .ل

  االستثماري واتخاذ أي إجراء تراه مناسبًا لتعيين للهيئة حق عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق

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

 اآلتية:

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

 المرخص لهم.

 مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. إلغاء ترخيص .2

 تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط اإلدارة. .3

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

 التنفيذية.
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المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وفاة مدير  .5

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

 الصناديق التي يديرها مدير المحفظة.

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

 أمين الحفظ: (13)

 اسم أمين الحفظ: .أ

 لالستثمار اإلنماء

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية: .ب

 37-09134رقم الترخيص: 

 العنوان المسجل وعنوان العمل أمين الحفظ: .ت

2 العنود برج  

   فهد الملك طريق 

11544 الرياض ، 55560 ب.ص  

 المملكة العربية السعودية

8004413333هاتف:   

+96612185900: فاكس  

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية: .ث

    م14/4/2009 .ج

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ: .ح

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

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

 لهم.

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

 أو اهمال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد.

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

 كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

 المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفًا ثالثًا: .خ

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

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله: .د
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لمعين من مدير الصندوق او اتخاذ أي تدبير تراه مناسبًا في حال وقوع أي من للهيئة عزل أمين الحفظ ا

 الحاالت األتية:

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

 لهم.

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

 قديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط الحفظ.ت -3

 بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية. -بشكل تراه 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

كما يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل غير معقول أن عزل أمين  

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 القانوني: (16)

 المحاسب القانوني:اسم أ. 

 .العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون )عضو كرو الدولية(

 ب.العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني:

التحلية  -طريق األمير محمد بن عبدالعزيز  

43114الرياض  10504صندوق بريد     

 المملكة العربية السعودية

920001474هاتف:   

+ 217600096611فاكس:   

 ج. األدوار األساسية والمسؤوليات للمحاسب القانوني:

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 

ير المحاسبية المتبعة، للحصول على درجة معقولة من التأكد بأن القوائم المالية صحيحة، خالية من للمعاي
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األخطاء الجوهرية، وذلك عن طريق الحصــــول على األدلة الكافية المؤيدة للمبالغ المســــجلة في القوائم 

 المالية.

 معلومات أخرى:  (17)

المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/ أو فعلي إن السياسات واإلجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض  .أ

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

 :التخفيضات والعمولة الخاصة معلومات .ب

يحق لمدير الصندوق الدخول في ترتيبات العمولة الخاصة، بحيث يحصل بموجبه مدير الصندوق من وسيط 

خدمات تنفيذ الصفقات مقابل العمولة المدفوعة على الصفقات الموجهة  على سلع وخدمات إضافة إلى

 من خالل ذلك الوسيط وفي هذه الحالة يتعين على الشركة التأكد مما يلي:

 .أن يقدم الوسيط المعني إلى الشركة خدمة التنفيذ بأفضل الشروط 

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

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

 الظروف القائمة.
 

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

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

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

وال يدفع مدير ، للصندوق أو مدير الصندوق مقابل إدارة الصندوق حسب االنظمة واللوائح ذات العالقة

 .الصندوق الزكاة عن مالكي الوحدات
 

 لكي الوحدات:معلومات وتفاصيل اجتماع ما .د

 تكون الدعوة إلجتماع مالكي الوحدات في أحد الحاالت التالية: .1

 .يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه 

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

 ( أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من 10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل )

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

 ويجب على مدير الصندوق النص على ذلك في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
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 معلومات عامة بخصوص إجتماع مالكي الوحدات: .2

  لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك في الموقع

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

( يومًا قبل االجتماع. ويجب أن يحدد اإلعالن واإلشعار 21د عن )على األقل من االجتماع وبمدة ال تزي

تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة، ويجب على مدير الصندوق حال إرسال إشعارًا إلى 

 مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع لمالكي الوحدات إرسال نسخة إلى الهيئة.

 على %25ال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحًا إ

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

 أعلى.

  إذا لم يستوف النصاب الموضح في الفقرة السابقة، فيجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع ثان

قعه االلكتروني والموقع االلكتروني للسوق وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع باإلعالن عن ذلك في مو

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

 صحيحًا أيًا كانت نسبة الوحدات الممثلة في االجتماع.

 له في اجتماع مالكي الوحدات.يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثي 

  يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت

 االجتماع.

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

 هيئة.التقنية الحديثة وفقًا للضوابط التي تضعها ال
 

 اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية صندوق االستثمار: .ه

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

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

 وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.اإلخالل بشروط 

 .إبالغ األطراف ذو العالقة عن إنهاء الصندوق 

  أصول الصندوق عن طريق البيع التدريجيتصفية جميع. 

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

  تداول" وموقع مدير الصندوق.إزالة معلومات الصندوق من موقع شركة السوق المالية" 

 .تحويل النقد لمالكي الوحدات 

 .إغالق حساب الصندوق البنكي والوسيط 
 

 إجراءات الشكاوى: .و
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إن اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى سيتم تقديمها عن طلبها خطيًا من مدير الصندوق، ويحق لمالك 

ة واإللتزام لدى شركة الخير كابيتال الوحدات إرسال أي شكوى متعقلة بالصندوق إلى إدارة المطابق

أو عن طريق االتصال  Compliance@alkhaircapital.com.saالسعودية من خالل البريد اإللكتروني 

يوم  30( وفي حالة تعذر الوصول إلى تسوية أو لم يتم الرد خالل 0112155636الهاتفي على الرقم )

عمل، يحق للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة السوق المالية إدارة حماية المستثمرين، كما يحق للمشترك 

( يوم تقويمي من تاريخ 90عد مضي مدة )إيداع شكواه لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية ب

 إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.
 

 الجهة المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في صناديق االستثمار: .ز

اع ناشئ من أو عن االستثمار في صناديق االستثمار هي إن الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نز

 لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية.
 

 قائمة للمستندات المتاحة لمالكي الوحدات: .ح

 تشمل القائمة على المستندات التالية:

 .شروط وأحكام الصندوق 

 .ملخص المعلومات الرئيسية 

  العقود المذكورة في مذكرة المعلومات 

  المالية لمدير الصندوق.القوائم 
 

 ملكية أ صول الصندوق: .ط

ر الصندوق بأن أصول صندوق االستثمار مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعين )ملكية مشاعة(، ييتعهد مد

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

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

أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكًا 

 قلوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحًا بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صنادي

االستثمار وأفصح عنها في شروط وأحكام الصندوق )ومذكرة المعلومات وذلك فيما يتعلق بالصندوق 

 العام(.
 

تاريخ إعداد هذه المذكرة ال يوجد أي معلومات إضافية لم يتم ذكرها تساهم في عملية إتخاذ قرارات  حتى .ي

أو مجلس إدارة الصندوق أو االستثمار لمالكي الوحدات الحاليين أو المحتملين أو مدير الصندوق 

 المستشارون المهنيون. 
 

mailto:Compliance@alkhaircapital.com.sa
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إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار وافقت عليها هيئة السوق المالية ما عدا التي ال يوجد أي  .ك

 ذكرت في سياسات االستثمار وممارساته:
 

 ديره:الذي يسياسات مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق العام  .ل

يفصح مدير الصندوق في موقعه اإللكتروني ، والموقع اإللكتروني لشركة السوق المالية السعودية 

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

 م 2018ملخص االفصاح المالى لعام  .م

 البند ريال سعودي

 أتعاب االدارة  40,085.00

 رسوم الحفظ  7,500.00

 مكافات اللجنه الشرعية    -

 اتعاب مراقب الحسابات  52,500.00

 مكافات أعضاء مجلس االدارة  10,000.00

 الرسوم الرقابية  7,500.00

 رسوم المؤشر االرشادي    -

 رسوم السوق المالية  5,250.00

 مصاريف آخرى  6,962.90

 

 مالك الوحدات:إقرار من  .ن

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:                                                                           
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 واألحكام الشروط

 

 لألسهم السعوديةصندوق الخير كابيتال 

 مفتوح( استثماري عام )صندوق 

 الصندوق مدير

 السعودية كابيتال الخير شركة

 

 الحفظ أمين

   لإلستثمار اإلنماء

 المستشارة من قبل زمتوافق مع المعايير الشرعية المجا صندوق إستثمارنه أعلى  لألسهم السعودية اد صندوق الخير كابيتالتم اعتم

 االستثمار لصندوق المعين الشرعي

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

 ، ومحدثة ومعدلة عن الصندوقصندوق االستثمارومحدثة وغير مضللة عن 

 .األخرى لصندوق االستثمارعلى المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة المعلومات والمستندات يجب 

 

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

 

 ،هــ27/08/1440 بتاريخ لها تحديث آخر تم وقد ،م03/09/2013  الموافق ،هــ27/10/1434صدرت شروط وأحكام هذا الصندوق بتاريخ 

  م02/05/2019  الموافق

 م.11/10/2011  الموافق ،هـ13/11/1432على تأسيس هذا الصندوق وطرح وحداته طرحًا عامًا بتاريخ  وافقت هيئة السوق المالية
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 قائمة المصطلحات

 . الخير كابيتال السعودية " المدير اإلداري"

وتــاريخ  39نظــام مكــافحــة غســـــــيــل األموال الصــــــــادر بــالمرســـــــوم الملكي رقم م/ "نظام مكافحة غسل األموال"

 وتعديالته الالحقةهـ 25/6/1424

 أي يوم تفتح فيه البنوك للعمل في المملكة العربية السعودية "يوم عمل"

 هيئة  السوق المالية في المملكة العربية السعودية "الهيئة"

نظام الســـوق المالية المطبق في المملكة العربية الســـعودية والصـــادر بالمرســـوم  "نظام السوق المالية"

 هــ )و كما يعدل من وقت آلخر(2/6/1424بتاريخ  30الملكي رقم م/

 يوم اإلثنين واألربعاء. "يوم التعامل"

أي موزع معين من قبل مدير الصندوق في أي وقت  يتولى توزيع وحدات الصندوق  "الموزع"

 للمستثمرين

 "الصندوق"

 "الصناديق المتداولة"

 صندوق الخير كابيتال لألسهم السعودية 

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

 السعوديةالخير كابيتال  "مدير الصندوق"

 المملكة العربية السعودية "المملكة"

عضـــــــو مجلس إدارة من غير مومفي أو مديري الصـــــــندوق أو أي من تابعي مدير  "عضو مجلس إدارة مستقل"

الصـــــــندوق أو أمين الحفظ، وليس له أي عالقة عمل أو أي عالقة تعاقدية مع مدير 

 الصندوق أو أمين الحفظ. 

 العام األولي الذي يتم داخل المملكة العربية السعوديةالطرح  "الطرح األولي"

إجمالي قيمة أصـــول الصـــندوق مطروحًا منها جميع الرســـوم والمصـــاري  كما في   "صافي قيمة األصول"

نهاية يوم العمل في تاريخ التقويم، ســـــــواء تم دفعها أو تم قيدها كمصـــــــاري  

 مستحقة 

ؤسسة، يرى مدير الصندوق أن امتالكه أو امتالكها لوحدات أي شخص أو شركة أو م "األشخاص الممنوعون"

الصــندوق قد يضــر بمصــلحة الصــندوق أو يتســبب في مخالفة ألي من القوانين أو 

األنظمة المعمول بها في المملكة العربية الســـــــعودية، أو قد يعرو الصـــــــندوق 

  تمللمســـــــئوليات  ضـــــــريبية او الت امات مالية لم  يكن  ليتعرو لها بدون  ل  ال

 للوحدات

 صباحًا بتوقيت الرياو في اليوم التالي ليوم التقويم المعني  11:00الساعة  "يوم اإلعالن"
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النمو ج الذي ي ود به مدير الصـــــــندوق مال  الوحدات لتعبئته وإرســـــــاله إلى مدير  "نمو ج طلب استرداد" 

 الصندوق عند الرغبة في استرداد الوحدات المملوكة له في الصندوق 

أي جهة  ات عالقة بمدير الصـــــندوق ويشـــــمل  ل  على ســـــبيل المثال ال الحصـــــر،  "الجهات  ات العالقة"

 الجهة المالكة لمدير الصندوق والجهات التابعة لها. 

 الخير كابيتال السعودية  "المسجل"

الئحة صــــناديق االســــتثمار الصــــادرة من مجلس هيئة الســــوق المالية بموجب القرار  "الالئحة"

وتعديالتها  م 2006ديسمبر  24هــــــــ الموافق 3/12/1427وتاريخ   2006-219-1رقم 

 الالحقة

 الريال السعودي "الريال"

 اليوم الذي يتم فيه دفع قيمة الوحدات المستردة "يوم التسوية"

 هيئة الرقابة الشرعية في الخير كابيتال السعودية  "المستشار الشرعي"

 المعايير المعتمدة من المستشار الشرعي "الضوابط الشرعية"

"األدوات النقـــديـــة المتوافقـــة مع 

 أحكام ومبادىء الشريعة اإلسالمية"

 ضربية القيمة المضافة

 

عقود المرابحة أو الوكالة المســــــتحقة خالل مدة أقصــــــاها ثالثة أشــــــهر وصــــــناديق 

 المرابحة وما في حكمها.

والخدمات التى يتم شــرااها من هى ضــربية غير مباشــرة تفرو على جميع الســلع 

  قبل المنشات

النمو ج الذي ي ود به مدير الصندوق المستثمر لتعبئته وإرساله إلى مدير الصندوق  "نمو ج طلب اشتراك"

 عند الرغبة في تمل  وحدات الصندوق.

 "تداول"

 إجمالي قيمة األصول

 السوق المالية السعودية

المدرجة في تداول والتي استثمر بها الصندوق، القيمة السوقية ألسهم الشركات 

مضــــــــاا إليهــا النقــد ومــايعــادلــه من أدوات مــاليــة متوافقــة مع أحكــام الشـــــــريعــة 

 اإلسالمية في أي يوم تقويم.

وتعني حصـــة مال  الوحدات في الصـــندوق والمؤلفة من وحدات وتعامل كل وحدة  "الوحدة / الوحدات"

 الصندوق.على أساس أنها حصة مشاعة في أصول 

 الشخص الذي يمل  وحدات في الصندوق "مال  الوحدات"

 "يوم التقويم"

 "الوكالة"

 كل  يوم إثنين وأربعاء.

عقد وكالة يعين من خالله شخص ممثل ويدعى "الوكيل" للقيام بعمليات نيابة عن 

عقود الوكالة من بين العقود التي تســـــتخدم  شـــــخص آخر ويدعى "الموكل". تعتبر

 لهيكلة الودائع البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 
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 قائمة المحتويات

 5 ...................................................................................................................... معلومات عامة: (1)

 5 ..................................................................................................................... النظام المطبق : (2)

 5 ........................................................................................................ أهداا صندوق االستثمار : (3)

 7 ........................................................................................ مدة صندوق االستثمار وتاريخ استحقاقه: (4)

 7 .............................................................................................................. قيود/ حدود االستثمار: (5)
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 9 .................................................................................................................. التقويم والتسعير: (8)

 11 ........................................................................................................................... التعامالت: (9)

 13 ................................................................................................................... سياسة التوزيع: (10)
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 15 ........................................................................................................... سجل مالكي الوحدات: (12)

 15 .......................................................................................................... اجتماع مالكي الوحدات: (13)
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 18 ....................................................................................................................إنهاء الصندوق: (18)

 19 .................................................................................................................... مدير الصندوق: (19)

 20 ....................................................................................................................... أمين الحفظ: (20)

 21 .............................................................................................................. المحاسب القانوني: (21)

 22 .................................................................................................................. أصول الصندوق: (22)

 23 ......................................................................................................... إقرار من مال  الوحدات: (23)

 

 



  لألسهم السعودية كابيتال الخير صندوق 

 

5 
 

 

 الشروط واألحكام

 عامة: معلومات (1)

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

 يةالعرب المملكة ألنظمة وفقاً  مؤسسة مقفلة سعودية مساهمة شركة السعودية، كابيتال الخير شركة

 هـ19/11/1429 وتاريخ 37 – 08120 رقم بترخيص المالية الســــوق هيئة قبل من ومرخصــــة الســــعودية،

 بالتغطية، والتعهد والمشــــــورة، والترتيب، والحفظ، اإلدارة، خدمات لتقديم م،17/11/2008 الموافق

 .المالية األوراق في ووكيل أصيل بصفة والتعامل
 

 عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق : .ب

فاكس  +966(11) 2155678 ,هات   الدور الثامن –مداراتأبراج  –طريق المل  عبدالع ي  ، حي الوزارات 

2191270 (11)966+  
 

 دير الصندوق وعنوان أي موقع آخر  و عالقة :ماإللكتروني ل الموقععنوان  .ج

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

 ني للسوق المالية السعودية ) تداول( : والموقع اإللكتر www.tadawul.com.sa 
 

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

 09134 -37)) رقم المالية السوق هيئة  من مرخصة ،لإلستثمار اإلنماء
 

 :عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ .ه

 www.alinmainvestment.com  التالي الموقع زيارة يرجى الحفظ، أمين حول المعلومات من لم يد

 :النظام المطبق (2)

صـــندوق االســـتثمار ومدير الصـــندوق لنظام الســـوق المالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح يخضـــع 

 األخرى  ات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية .

 أهداا صندوق االستثمار: (3)

 ندوق االستثمار :أهداا ص .أ

في تنمية رأس المال على  )وهو صـــندوق اســـتثماري  عام مفتوح( يتمثل الهدا االســـتثماري للصـــندوق

المدى المتوسط والطويل، عن طريق االستثمار في األوراق المالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 

اإلســالمية المدرجة في الســوق المالية الســعودية وعن طريق االســتثمار في الطروحات األولية ألســهم 

http://www.alkhaircapital.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alinmainvestment.com/
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في المملكة ووحدات الصـــناديق المتداولة باإلضـــافة إلى االســـتثمار في األدوات الشـــركات الســـعودية 

النقدية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. وتجدر اإلشارة إلى أنه ال توجد أية ضمانات بأن 

 الصندوق سيتمكن من تحقيق أهدافه.

 سياسات االستثمار وممارساته : .ب

 :جيات االستثمارية التاليةسوا يتبع الصندوق االستراتي

ســـوا يســـتثمر الصـــندوق أصـــوله بشـــكل أســـاســـي في أســـهم الشـــركات المتوافقة مع الضـــوابط  -1

ســــــواًء المدرجة في تداول أو التي تطرح لإلكتتاب العام في المملكة.وحدات الصــــــناديق ، الشــــــرعية

اطر المتوافقة مع المتداولة وقد يســــتثمر الصــــندوق في عمليات أو صــــناديق المرابحة المتدنية المخ

 أحكام الشريعة اإلسالمية وفقًا لشروط وأحكام الصندوق.

ســياســة تركي  االســتثمار في أوراق معينة , أو في صــناعة أو مجموعة من القطاعات , أو في ال يوجد   -2

يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر كامل أصول الصندوق بشكل ، وبلد معين أو منطقة جغرافية معينة

عمليات أو صـــناديق المرابحة المتدنية المخاطر المتوافقة مع أحكام الشـــريعة اإلســـالمية، مؤقت في 

 و ل  في الحاالت االقتصادية ومروا السوق االستثنائية حسب تقدير مدير الصندوق.

 أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته : -3

 ألوراق المالية السعودية الرئيسية.أسواق اجميع االستثمارات ستكون في 

 دوات التي يمكن لمدير الصــــندوق اســــتخدامها بغرو اتخا  قراراتهأنواع المعامالت واالســــاليب واأل -4

 صندوق االستثمار :ل ةاالستثماري

تتبع اســــتراتيجية الصــــندوق منهجية اإلســــتثمار من القاعدة إلى القمة وتأخذ في عين اإلعتبار منهجية 

اإلســـتثمار من القمة إلى القاعدة. ســـوا تتم إدارة الصـــندوق بشـــكل نشـــط من خالل إختيار أســـهم 

الشــركات التي تمتل  حاف ًا للنمو بناءًا على الفرق بين ســعرها الســوقي وتقويم مدير الصــندوق لها 

 التي سوا آخذًا في االعتبار أرباح الشركة والنمو في معدل ربحية الشركة. عند اختيار أسهم الشركات

يســــتثمر فيها الصــــندوق، ســــوا يأخذ مدير الصــــندوق بعين االعتبار النمو المحتمل في األرباح على 

 .المدى الطويل وقيمة األصول والتدفقات النقدية المحتملة.

صـــالحية صـــندوق االســـتثمار في الحصـــول على تمويل، وســـياســـة مدير الصـــندوق بشـــأن ممارســـة  -5

 صالحيات الحصول على تمويل:

من صـــــافي قيمة أصـــــول الصـــــندوق وقت طلب  %10يحصـــــل الصـــــندوق على تمويل أكثر من  لن 

التمويل، إال في حالة التمويل من مدير الصــــــندوق أو إحدى الشــــــركات التابعة له لغرو تلبية طلبات 

 االسترداد وفقًا لالئحة.

 التعامل مع أسواق المشتقات المالية: -6

 يستثمر الصندوق بالمشتقات المالية  لن
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 دة صندوق االستثمار وتاريخ استحقاقه:م (4)

مفتوح ، وال توجد مدة محددة للصــندوق أو هو صــندوق  صــندوق الخير كابيتال لألســهم الســعوديةإن 

 .تاريخ استحقاق محدد

 قيود/ حدود االستثمار: (5)

خالل إدارته لصـــندوق االســـتثمار بالقيود والحدود التي تفرضـــها الئحة صـــناديق  يلت م مدير الصـــندوق

 ود التالية:ي، باإلضافة إلى القاالستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات

 أنواع األوراق المالية التي اليمكن ادراجها ضمن استثمارات الصندوق : .1

  المالية المصدرة من حيث القيمة من أي مصدر واحد.من األوراق  %5لن يمتل  الصندوق أكثر من 

  من  %15لن يتجاوز استثمار الصندوق في أي أوراق مالية مصدرة من أي مصدر في أي وقت

 صافي قيمة أصول الصندوق. 

 من صافي قيمة أصوله في أي أسهم صادرة عن مصدر واحد  %10 لن يتجاوز استثمار الصندوق

من صافي قيمة أصول  % 10لمدير الصندوق استثمار أكثر من وقت شراء تل  األسهم. ويجوز 

الصندوق في أسهم صادرة من مصدر واحد بشرط أال ي يد وزنها في محفظة الصندوق عن وزنها 

 في المؤشر اإلرشادي.

 أي قيد آخر على نوع ) أنواع ( األوراق المالية أو األصول األخري التي يمكن للصندوق االستثمار فيها: .2

ثمر الصـــــندوق في أي اوراق مالية ال تتوافق مع الضـــــوابط الشـــــرعية المعتمدة من اللجنه لن يســـــت

( من الئحة صــناديق 41الشــرعية للصــندوق . ويلت م الصــندوق بقيود االســتثمار الواردة في المادة )

 االستثمار .

 ا  ل الحد الذي يمكن فيه استثمار اصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديره .3

 المدير أو مديرو صناديق اخرون :

من  %20من أصول الصندوق أو  %25لن يتجاوز استثمار الصندوق في صندوق واحد آخر أكثر من 

 أصول الصندوق اآلخر سواًء كان  ل  الصندوق يدار من قبل نفس المدير أو مدير آخر.

 العملة: (6)

يقبل الصندوق أي أموال بأي عملة أخرى العملة الرئيسية للصندوق هي الريال السعودي فقط، ولن 

 غيرها.

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: (7)
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 المدفوعات من أصول الصندوق وطريقة احتسابها:تفاصيل جميع  .أ

يتحمل الصــندوق جميع الرســوم والمصــاري  المذكورة أدنام ويتحملها تبعًا لذل  المشــتركون "مالكي 

 الوحدات" وهي كالتالي:

سنويًا من  %1.25يتقاضى المدير من الصندوق أجر مقابل إدارته للصندوق بنسبة  رسوم اإلدارة: .1

 إجمالي قيمة أصول الصندوق يتم احتسابها بشكل يومى واقتطاعها بنهاية كل ربع سنة ميالدي 

يال سنويًا، ويتم إحتساب المستحق ر 32,000أتعاب مراجع الحسابات  أتعاب المحاسب القانوني: .2

عند كل يوم تقويم بشــكل يومى على أســاس صــافي قيمة أصــول الصــندوق من هذم الرســوم 

 .وتخصم بشكل ربع سنوي

في حال وجود مصاري  تمويل فعلية ومباشرة للصندوق خالل السنة )حسب  مصاري  التمويل: .3

( من صافي قيمة %10السعر السائد في السوق(، وبشرط أن ال يتجاوز تمويل الصندوق نسبة )

 .أصوله

 .ال يوجد  أعضاء اللجنة الشرعية:مكافأة  .4

وتحسب  %1يستحق الصندوق رسومًا مقدمة وثابتة من قيمة االستثمار بنسبة : رسوم االشتراك .5

على أســــاس المبلم المدفوع من قبل المســــتثمر و ل  مقابل االشــــتراك فى الصــــندوق ويتم 

 .استثمار صافى المبلم فى الصندوق بعد اقتطاع رسوم االشتراك

سنويًا من صافي قيمة األصول تحت الحفظ، وسيتم  سعودي ريال15,000  :ن الحفظرسوم  أمي .6

إحتســــاب المســــتحق من هذم الرســــوم عند كل يوم تقويم على أســــاس صــــافي قيمة أصــــول 

 الصندوق وتخصم بشكل ربع سنوي

 رسوم أخرى:  .7

وأتعاب سنويًا من صافي قيمة األصول، وتتكون من رسوم   %0.75يجب أال تتعدى هذم الرسوم 

مجلس إدارة الصندوق، والرسوم الرقابية ورسوم تداول. وتستثنى منه تكالي  التعامل. أما 

بالنسبة ألتعاب الموزعين فيتحملها مدير الصندوق وسوا يتم تحميل مصاري  التشغيل وفقًا 

 .لقيمتها الفعلية

 رسوم االسترداد المبكر: .8

 أي مال  وحدات يطلب اســترداد وحداته خالليتقاضــى الصــندوق أجر مقابل االســترداد المبكر من 

 .ويعاد استثمارها فى الصندوق %0.25يوم من قيمة وحدة الصندوق وقدرها   30

 يتقاضــى الصــندوق أجر مقابل االســترداد المبكر من أي مال  وحدات يطلب اســترداد وحداته خالل

 .صندوق ويعاد استثمارها فى ال %0.25يوم من قيمة وحدة الصندوق وقدرها   30
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(: يتحمل الصــندوق جميع مصــاري  ورســوم التعامل المتعلقة بالبيع مصــاري  التعامل )الوســاطة .9

والشــراء أو االكتتاب في األســهم الســعودية وســيتم اإلفصــاح عن تل  المصــاري  في ملخص 

 اإلفصاح المالي في نهاية السنة.

ا على الصندوق أو مالكي ضرائب أخري يتم فرضهأي وسيتم تطبيق ضربية القيمة المضافة و 

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

لخدمات أو أعمال للصندوق أو مدير الصندوق مقابل إدارة الصندوق حسب االنظمة واللوائح  ات 

 العالقة.

ئم المالية اإلفصاح عن جميع المصاري  التي يتم تحميلها على الصندوق في القوا سوا يتم

 النص  سنوية للصندوق.

تفاصــيل مقابل الصــفقات المفروضــة على االشــتراك واالســترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكي  .ب

 الوحدات، وطريقة احتساب  ل  المقابل:

 االشتراك  ةفى حال -

وتحسب على أساس المبلم المدفوع من قبل  %1 بمقدار إشتراك رسوم على الصندوق مدير سيتحصل

المســتثمر و ل  مقابل االشــتراك فى الصــندوق ويتم اســتثمار صــافى المبلم فى الصــندوق بعد 

 اقتطاع رسوم االشتراك.

 ستردادفى حالة اإل -

 و ل  اتالوحد قيمة من %0.25 تبلم رســوم الوحدات مال  فيدفع اإلســترداد، رســوم يخص فيما

 إسترداد رسوم هناك وليس.  اإلشتراك تاريخ من يوم 30 خالل تتم التي المبكر اإلسترداد لعمليات

 للصندوق اإلسترداد رسوم دفع ويتم  ل ، بعد
 

 يبرهما مدير الصندوق عمولة خاصة ال توجد أي .ج

 التقويم والتسعير: (8)

 تفاصيل تقويم كل أصل يملكه الصندوق .أ

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

في يوم التقويم و ل  بعد خصــــم جميع المطلوبات والمتضــــمنة الرســــوم المحددة و يتم احتســــاب 

 :قيمة أصول الصندوق في يوم التقويم حسب اآلتي

 اإلقفال في يوم العمل السابقيتم تقويم األسهم المدرجة في تداول وفقًا ألسعار  (أ)

يتم تقويم األدوات شبه النقدية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بسعر التكلفة مضاا  (ب)

 إليها األرباح المستحقة. 

 االستثمارات في الصناديق األخرى يتم تقويمها بحسب أحدث سعر وحدة يتم اإلعالن عنها (ت)
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قويمها وفقًا ألسعار اإلقفال في األسواق المدرجة االستثمارات في  الصناديق المتدولة يتم ت (ث)

 بها.

 .يتم تقويم أسهم الطروحات األولية بسعر الطرح حتى يتم اإلدراج (ج)

يحق لمدير الصــــندوق في أي وقت، بعد الحصــــول على موافقة مجلس إدارة في حاالت اســــتثنائية، 

وحق المســتثمرين  الصــندوق، أن يعلق بشــكل مؤقت عملية احتســاب صــافي قيمة أصــول الصــندوق

في طلب اســــــترداد قيمة وحداتهم أو اســــــتبدالها لمدة أقصــــــاها يومي تعامل و ل  خالل أية فترة 

تتضمن أحداثا اقتصادية أو نقدية أو أية مروا أخرى خارج نطاق سيطرة مدير الصندوق ومسؤولياته 

يا ويضــر بشــكل وســلطته ويكون معها التصــرا في اســتثمارات الصــندوق أو تقويمها غير ممكن عمل

ملموس بمصـــالح المســـتثمرين أو إ ا رأى مدير الصـــندوق أنه من غير الممكن احتســـاب صـــافي قيمة 

 األصول بصورة عادلة.

 عدد نقاط التقويم، وتكرارها: .ب

على أن تكون البنوك فيه  يتم تقويم الصــــــندوق من قبل المدير اإلداري بنهاية كل يوم اثنين واربعاء

 مفتوحة للتعامل في المملكة العربية السعودية

 اإلجراءات التي ستتخذ في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير: .ج

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

 مدير الصندوق بتوثيق  ل .

ويض مــالكي الوحــدات المتضــــــررين ) بمــا في  لــ  مــالكي الوحــدات يقوم مــدير الصــــــنــدوق بتع .2

 السابقين( عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.

يقوم مدير الصـــندوق بغبالل الهيئة فور وقوع أي خطأ في التقويم أو التســـعير بما يؤثر على ســـعر  .3

عن  ل  في كل من الموقع أو أكثر من ســـــعر الوحدة، كما يتم اإلفصـــــاح  %0.5الوحدة ما نســـــبته 

اإللكتروني للشـــركة وكذل  في الموقع اإللكتروني للســـوق المالية الســـعودية )تداول(، باإلضـــافة 

( 71إلى أنه يجب اإلشـــارة إلى  ل  في تقارير الصـــندوق التي يعدها مدير الصـــندوق وفقًا للمادة )

 من الئحة صناديق اإلستثمار.

( من الئحة صـــــناديق 72ر المطلوبة للهيئة و ل  وفقًا للمادة )يقوم مدير الصـــــندوق بتقديم التقاري .4

 االستثمار وتشتمل هذم التقارير على ملخص بجميع أخطاء التقويم والتسعير.

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

يتم احتســـاب أســـعار االشـــتراك واالســـترداد بناء على ســـعر الوحدة في يوم التعامل  ي العالقة وفق 

، كمـا يجوز لمـدير الصــــــنـدوق تـأخير عمليـة التقويم في حـال وجود أي مروا أعالمالطريقـة المـذكورة 

إدارة  لساستثنائية قد تؤثر على عملية التقويم أو تحديد قيمة أصول الصندوق وسيتم الرجوع إلى مج

 الصندوق للحصول على الموافقة.
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يتم احتساب سعر الوحدة عن طريق قسمة إجمالي قيمة أصول الصندوق على إجمالي عدد الوحدات و

 في يوم التقويم و ل  بعد خصم جميع المطلوبات والمتضمنة الرسوم المحددة

 

 الوحدة، وتكرارها:مكان ووقت نشر سعر  .ه

صـــباحًا بتوقيت الرياو في اليوم  11:00عند الســـاعة عالن ســـعر الوحدة بإل الصـــندوق ســـيقوم مدير

  www.alkhaircapital.com.sa عبر الموقع االلكتروني لمدير الصــــندوق  المعنيالتالي ليوم التقويم 

 .om.sawww.tadawul.cوالموقع الرسمي للسوق المالية السعودية )تداول( 

 التعامالت: (9)

 مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد: .أ

  يعامل مدير الصــندوق طلبات االشــتراك او االســترداد بالســعر الذي يحتســب عند نقطة التقويم التالية

 للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد.

  االســـترداد بحيث ال تتعارو مع أي أحكام تتضـــمنها يقوم مدير الصـــندوق بتنفيذ طلبات االشـــتراك أو

 الئحة صناديق االستثمار أو شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات.

  الوحدات عوائد االســترداد قبل موعد إقفال العمل في اليوم الرابع التالي  يدفع مدير الصــندوق لمال

 لنقطة التقويم التي حدد عندها سعر االسترداد كحد أقصى.
 

 أقصى فترة زمنية بين تسلم طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد لمال  الوحدات: .ب

ســـــيتم تحويل عوائد/ مبلم االســـــترداد لمالكي الوحدات قبل إقفال العمل في اليوم الرابع التالي ليوم 

 التقويم  و العالقة.
 

 قيود التعامل في وحدات الصندوق: .ج

قبل الســــاعة الثانية مهرًا بتوقيت الرياو في يوم العمل طلبات االشــــتراك التي يســــتلمها المســــجل 

السابق ليوم التعامل، سيتم قبولها وتنفيذها في نفس يوم التعامل على أساس صافي قيمة أصول 

الوحدة المقومة في نفس يوم التعامل. وإ ا لم يكن يوم التعامل يوم عمل يكون يوم التعامل هو 

ات مواعيد مختلفة )قد تكون ضــــــمن فترات أقل مما هو وارد في يوم العمل التالي. قد تنطبق إجراء

الشــروط واألحكام هذم(. بالنســبة لطلبات االشــتراك التي يســتلمها المســجل بعد الســاعة الثانية مهرًا 

بتوقيت الرياو في يوم العمل الســـــابق ليوم التعامل فيتم قبولها وتنفيذها في يوم التعامل التالي 

وحدة المقومة في يوم التقويم التالي. هذا وينبغي على المســــــتثمرين و ل  على أســــــاس ســــــعر ال

الذين يقدمون طلبات االشـــتراك عبر نظام آلي أو وســـيلة إلكترونية أخرى الرجوع إلى م ود النظام اآللي 

 أو الوسيلة اإللكترونية للتعرا على اإلجراءات التي تنطبق على ترتيبات التعامل هذم.
 

http://www.tadawul.com.sa/
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 :معها التعامل في الوحدات أو يعلق، واإلجراءات المتبعة في تل  الحاالتالحاالت التي يؤجل  .د

إ ا تم استالم طلب استرداد في أحد أيام التعامل )يوم التعامل األول( وكان  ل  الطلب سواء بمفردم 

من صــــافي قيمة األصــــول فغن مدير  %10أكثر من تشـــكل أو مع طلبات اســـترداد أخرى تم اســــتالمها 

كل  يخفضأن ظ بحقه وبحسب تقديرم المطلق )وحفاما على مصلحة بقية المستثمرين( الصندوق يحتف

 %10يوم التعامل األول بحيث ال يتم اســترداد أكثر من  فيما يخص ،نســبيطلب اســترداد على أســاس 

 .من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التعامل األول
 

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

 طلبات مع التعامل ســــــيتم كما ممكن، الحق تعامل يوم أقرب في اإلســــــترداد طلبات تنفيذ ســــــيتم

 أقرب في المشترك حساب إلى اإلسترداد مبلم تحويل وسيتم والتناسب، بالنسبة المؤجلة االسترداد

اإلسترداد الواردة من مالكي الوحدات، سيتبع مدير الصندوق إجراءات عادلة تجام طلبات و .ممكنة فرصة

 و ل  وفقًا لمتطلبات المادة الحادية والستين من الئحة صناديق االستثمار.
 

 األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين: .و

االحكام المنظمة هي االحكام التابعة لنظام هيئة الســــــوق المالية الســــــعودية ولوائحها التنفيذية 

 واألنظمة واللوائح األخرى  ات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية.
 

 استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق: .ز

عند بدء الصــندوق يمكن لمدير الصــندوق وفقًا لتقديرم الخاص، المشــاركة في الصــندوق كمســتثمر، 

متى رأى  ل  مناســــبًا وســـيقوم ويحتفظ مدير الصــــندوق بحقه في تخفيض مشــــاركته كليًا أو ج ئيا 

ملخص من خالل مدير الصــــندوق باإلفصــــاح في نهاية كل ســــنة عن أي اســــتثمار له في الصــــندوق 

 اإلفصاح المالي.
 

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

  :المســـجل قبل الســـاعة الثانية مهرًا بتوقيت طلبات االشـــتراك التي يســـتلمها أيام قبول االشـــتراك

الرياو في يوم العمل الســــــابق ليوم التعامل )يوم األحد والثالثاء(، ســــــيتم قبولها وتنفيذها في 

نفس يوم التعامل على أســاس صــافي قيمة أصــول الوحدة المقومة في نفس يوم التعامل لكي 

 .فس يوم التعامليتم التمكن من تنفيذ اشتراكه بسعر الوحدة المقومة في ن

  :بالنسبة لطلبات االسترداد التي يستلمها المسجل في اليوم الذي يسبق يوم أيام قبول االسترداد

التعامل )يوم األحد والثالثاء( قبل الســاعة الثانية مهرًا فســوا يتم تنفيذها في نفس يوم التعامل 

 بناءًا على سعر الوحدة المقومة في يوم التعامل المعني.
 

 إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باالشتراك في الوحدات أو استردادها: .ط
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  ج اشـــتراك إضـــافة إلى نموإجراءات االشـــتراك: عند االشـــتراك في الصـــندوق يقوم العميل بتعبئة 

 توقيع هذم الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وتقديمها إلى مدير الصندوق.

  إجراءات االســترداد: عند طلب المشــترك اســترداد كل أو بعض قيمة وحداته، يقوم المشــترك بتعبئة

  ج طلب االسترداد ويقدمه إلى مدير الصندوق.النمو
 

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

  :ريال 5،000الحد األدنى للملكية 

 ريال10،000شتراك: الحد األدنى لال 

  :ريال 5،000الحد األدنى لالشتراك الصافي 

  :ريال 5،000الحد األدنى لالسترداد 
 

الحد االدنى للمبلم الذي ينوي مدير الصــندوق جمعه، ومدى تأثير عدم الوصــول إلى  ل  الحد األدنى  .ك

 في الصندوق:

 دنى ينوي مدير الصندوق جمعه.أال يوجد حد 
 

ماليين ريال ســــعودي أو ما يعادلها كحد  10الالزمة لضــــمان اســــتيفاء متطلب  اإلجراءات التصــــحيحية .ل

 أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق:

سوا يتبع مدير الصندوق المتطلبات الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة من  

 دوق، وفي حال قلالهيئة فيما يتعلق بالحد األدنى المتطلب استيفاام من صافي قيمة أصول الصن

صافي قيمة أصول الصندوق عن عشرة ماليين ريال سعودي سيقوم مدير الصندوق باتخا  اإلجراءات 

 : التالية

 إبالل مجلس إدارة الصندوق.  -أ

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

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

 وم مدير الصندوق بغنهاء الصندوق.ماليين ريال سعودي( ، سيق 10االصول )

 سياسة التوزيع: (10)

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

 لكي الوحدات:تقديم التقارير إلى ما (11)

 

 ة والسنوية:يالمعلومات المتعلقة بالتقارير المالية، بما في  ل  الفترات المالية األول .أ
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ســيقوم مدير الصــندوق بغعداد التقارير الســنوية )بما في  ل  القوائم المالية الســنوية المراجعة(  .1

( من الئحة صـــــناديق 5والتقارير الســـــنوية الموج ة والتقارير األولية وفقًا لمتطلبات الملحق رقم )

 بل.دون أي مقااالستثمار، ويجب على مدير الصندوق ت ويد مالكي الوحدات بها عند الطلب 

( يومًا من نهاية فترة التقرير و ل  70ســــوا تتاح التقارير الســــنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز ) .2

 الشروط واالحكام. فيفي األماكن وبالوسائل 

( يومــًا من نهــايــة فترة التقرير و لــ  في األمــاكن 35تعــد التقــارير األوليــة وتتــاح للجمهور خالل ) .3

 حكام.وبالوسائل المحددة في الشروط واال

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

 .صافي قيمة أصول وحدات الصندوق 

 .عدد وحدات الصندوق التي يملكها المشترك وصافي قيمتها 

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

 وحدات )بما في  ل  أي شخص تمل الوحدات يرسل مدير الصندوق بيان سنوي إلى مالكي ال

خالل الســنة المعد في شــأنها البيان( يلخص صــفقات في وحدات الصــندوق العام على مدار 

( يومًا من نهاية الســــــنة المالية، ويجب أن يحتوي هذا البيان األرباح 30الســــــنة المالية خالل )

مة من مال  الوحدات الموزعة وإجمالي مقابل الخدمات والمصـــــــاري  واألتعاب المخصــــــو

والواردة في شــــروط وأحكام الصــــندوق ومذكرة المعلومات، باإلضــــافة إلى تفاصــــيل لجميع 

مخالفات قيود االســــتثمار المنصــــوص عليها في الئحة صــــناديق االســــتثمار أو في شــــروط 

 وأحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات.
 

 الصندوق:أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعدها مدير  .ب

سيتم إرسال التقارير على العنوان البريدي و/ أو البريد اإللكتروني و/ أو الهات  و / أو الفاكس كما 

 ج فتح الحســاب إال ا ا تم اشــعار مدير الصــندوق بأي تغيير في العنوان. ويجب نموهو مبين في 

ر تل  التقارير وبعد  ل  يومًا( تقويميًا من إصدا 60) شهرينإخطار مدير الصندوق بأي أخطاء خالل 

تصـــبح التقارير الصـــادرة عن مدير الصـــندوق نهائية وحاســـمة. كما ســـيتم توفير هذم التقارير على 

 www.tadawul.com.saموقع مدير الصندوق و الموقع االلكتروني للسوق 
 

 المالية السنوية:وسائل ت ويد مالكي الوحدات بالقوائم  .ج

ســــــيتم اطالع مالكي وحدات الصــــــندوق والعمالء المحتملين بالتقارير الســــــنوية )بما في  ل  

( يومًا من نهاية 70القوائم المالية الســـــنوية المراجعة( مجانًا و ل  بنشـــــرها خالل مدة ال تتجاوز )

كتروني للســــــوق لكتروني الخــاص بمــدير الصــــــنــدوق، والموقع االلفترة التقرير في الموقع اإل

www.tadawul.com.sa .أو عن طريق البريد في حال طلبها 

http://www.tadawul.com.sa/
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 سجل مالكي الوحدات: (12)

 يلت م مدير الصندوق بغعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة.

 اجتماع مالكي الوحدات: (13)

 الظروا التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات: .أ

  اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه.يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد 

 ( أيام من تســلم طلب كتابي من أمين 10يدعو مدير الصــندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل )

 الحفظ.

 ( أيام من تســـلم طلب كتاب من مال  10يدعو مدير الصـــندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل )

لذين يملكون مجتمعين أو منفردين  مالكي الوحدات ا على األقل من قيمة  %25أو أكثر من 

 وحدات الصندوق.
 

 إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات: .ب

  لمـــدير اإللكتروني تكون الـــدعوة الجتمـــاع مـــالكي الوحـــدات بـــاالعالن عن  لـــ  في الموقع

الوحدات  مالكي للســــوق، وبغرســــال اشــــعار كتابي إلى جميعاإللكتروني الصــــندوق والموقع 

( يومــًا قبـل 21وأمين الحفظ قبــل عشــــــرة أيــام على األقــل من االجتمــاع وبمــدة ال ت يــد عن )

انه ووقته والقرارات المقترحة، كاإلعالن واإلشــــــعار تاريخ االجتماع وم االجتماع. ويجب أن يحدد

ويجب على مدير الصــــندوق حال إرســــال إشــــعارًا إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع لمالكي 

 هيئة.الالوحدات إرسال نسخة إلى 

  حضــــــرم عــدد من مــالكي الوحــدات يملكون إ ا ال يكون اجتمــاع مــالكي الوحــدات صــــــحيحــًا إال

ندوق العام ما لم تحدد شــــــروط وأحكام  %25تمعين مج على االقل من قيمة وحدات الصــــــ

 الصندوق ومذكرة المعلومات نسبة أعلى.

  إ ا لم يســـتوا النصـــاب الموضـــح في الفقرة الســـابقة، فيجب على مدير الصـــندوق الدعوة

بارســــال الجتماع ثان باالعالن عن  ل  في موقعه االلكتروني والموقع االلكتروني للســــوق و

إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين  الحفظ قبل موعد االجتماع الثاني بمدة ال تقل 

 ( أيام. ويعد االجتماع الثاني صحيحا أيا كانت نسبة الوحدات الممثلة في االجتماع.5عن )
 

 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات: .ج

  مالكي الوحدات:طريقة تصويت 

 .يجوز لكل مال  وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات 
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  يجوز لكل مال  وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها

 وقت االجتماع.

  يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشــــــتراك في مداوالتها والتصــــــويت على قراراتها

 بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة.

 :حقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات 

  كما يحق لمال  الوحدات ممارســــــة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في  ل  الحصــــــول

على موافقة مالكي الوحدات في الصـــندوق على أي تغيرات تتطلب موافقتهم وفقا لالئحة 

 صناديق االستثمار.

 قائمة حقوق مالكي الوحدات: (14)

  الحصــــول على نســــخة حديثة من شــــروط وأحكام الصــــندوق ومذكرة المعلومات باللغة العربية

 بدون مقابل.

  الحصول على تقرير يشتمل على صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي

 يوم من كل صفقة. 15خالل يمتلكها وصافي قيمتها، وسجل بجميع الصفقات يقدم 

 .الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها 

  اإلشـــــعار بأي تغيير في شـــــروط وأحكام الصـــــندوق ومذكرة المعلومات وإرســـــال ملخص بهذا

 التغيير قبل سريانه وفقا لنوع التغيير والمدة المحددة في الئحة صناديق االستثمار.

  تغير في مجلس إدارة الصندوق.اإلشعار بأي 

  الحصــــول على نســــخة محدثة من شــــروط وأحكام الصــــندوق ومذكرة المعلوات ســــنويًا تظهر

 الرسوم واالتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها.

 ( يومًا 21اإلشعار برغبة مدير الصندوق بغنهاء صندوق االستثمار قبل اإلنهاء بمدة ال تقل عن )

 التي نصت عليها الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات عليها.األهداا بخالا تقويميًا، 

 . دفع عوائد االسترداد في األوقات المحددة لذل 

 .الحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوق 

 مسؤولية مالكي الوحدات: (15)

أو ج ء منه، ال يكون مال  الوحدات  فيما عدا خســــــارة مال  الوحدات الســــــتثمارم في الصــــــندوق

 مسؤواًل عن ديون والت امات الصندوق.

 خصائص الوحدات: (16)

 ينقسم الصندوق لوحدات لها القيمة والممي ات والحقوق  اتها متساوية.
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 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق: (17)

بموجب الئحة األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة  .أ

 صناديق االستثمار:

وفقًا لالئحة صناديق  تنقسم األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق إلى ثالثة أقسام

ناء على نوعية المعلومة المراد تغييرها )المادة  االســــــتثمار على التوالي(  58، 57، 56و ل  ب

 كالتالي:

 األساسية:موافقة الهيئة ومالكي الوحدات على التغييرات  .1

  يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق المعني على

 التغيير األساسي المقترح من خالل قرار صندوق عادي.

  يجب على مدير الصـــندوق بعد الحصـــول على موافقة مالكي الوحدات والهيئة الشـــرعية وفقًا

افقة هيئة الســــــوق المالية على التغيير للفقرة الســــــابقة من هذم المادة، الحصــــــول على مو

 األساسي المقترح للصندوق العام.

 :يقصد بمصطلح " التغيير األساسي" أيا من الحاالت األتية 

 التغيير المهم في أهداا الصندوق العام أو طبيعته. .1

 التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق العام. .2

 من منصب مدير للصندوق.االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق  .3

 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلم بها مدير الصندوق. .4

  يحق لمالكي وحدات صندوق عام مفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير أساسي دون

 فرو أي رسوم استرداد )إن وجدت(.
 

 إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات مهمة: .2

الصـــــندوق إشـــــعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصـــــندوق المعني كتابيًا بأي يجب على مدير 

تغييرات مهمة مقترحة ألي صندوق عام يديرم مدير الصندوق. ويجب أال تقل فترة اإلشعار عن 

 ( يومًا قبل اليوم المحدد من قبل مدير الصندوق لسريان هذا التغيير.21)

( من الئحة 56غييرًا اســـــاســـــيًا وفقا ألحكام المادة )يقصـــــد "بالتغيير المهم" أي تغيير ال يعد ت

 أن: هصناديق االستثمار ومن شأن

يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشــــــاركتهم في الصــــــندوق  .1

 العام.

صندوق العام إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أصول ال المدفوعاتيؤدي إلى زيادة  .2

 ق أو أي تابع ألي منهما.من أعضاء مجلس إدارة الصندو
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 يقدم نوعًا جديدًا من المدفوعات تسدد من أصول الصندوق العام، أو. .3

 ي يد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرى التي تسدد من أصول الصندوق العام. .4

 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلم بها مدير الصندوق. .5

استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير أساسي دون  مفتوحيحق لمالكي وحدات صندوق عام و

 فرو أي رسوم استرداد )إن وجدت(.
 

 الوحدات بأي تغييرات واجبة اإلشعار: كيومالإشعار الهيئة  .3

  يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا بأي تغييرات واجبة اإلشعار في

 من سريان التغيير.( أيام 8الصندوق العام الذي يديرم قبل )

 ( ــــ "التغيير واجب االشعار" أي تغيير ال يقع ضمن أحكام المادتين ( من الئحة 57( و )56يقصد بـ

 .صناديق االستثمار

 بيان اإلجراءات التي ستتبع لإلشعار عن أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق .ب

أيام  10ساسية و ل  قبل يرسل مدير الصندوق إشعارًا إلى مالكي الوحدات يتضمن التغييرات األ .1

 من سريان التغيير.

يوم من  21يرسل مدير الصندوق إشعارًا بالتغييرات المهمة إلى مالكي الوحدات والهيئة قبل  .2

سريان التغييرات، ويفصح عن هذم التغييرات في موقعة اإللكتورني والموقع اإللكتروني للسوق 

 أيان من سريان التغيير. 10قبل 

يوم  8الصندوق إشعارًا بالتغييرات الواجبة اإلشعار إلى مالكي الوحدات والهيئة قبل يرسل مدير  .3

من سريان التغييرات، ويفصح عن هذم التغييرات في موقعة اإللكتورني والموقع اإللكتروني 

 أيان من سريان التغيير. 21للسوق قبل 

 إنهاء الصندوق: (18)

نهاء، بموجب أحكام الئحة الخاصـــة باإلاإلجراءات الحاالت التي تســـتوجب إنها صـــندوق االســـتثمار 

 صناديق االستثمار:

إ ا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق العام، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحدات  .1

( يومًا من التاريخ الم مع إلنهاء الصندوق العام 21كتابيًا برغبته في  ل  قبل مدة ال تقل عن )

 وط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات التابعة للصندوق.فيه، دون اإلخالل بشر

يجب على مدير الصــندوق البدء في إجراءات تصــفية الصــندوق العام فور انتهائه، و ل  دون  .2

 اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

يجب على مدير الصــــندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للســــوق عن  .3

 انتهاء مدة الصندوق العام وتصفيته.
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 مدير الصندوق: (19)

 مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته: .أ

لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة  يعمل مدير الصندوق .1

االشــــخاص المرخص لهم وشــــروط وأحكام الصــــندوق ومذكرة المعلومات )و ل  فيما يتعلق 

 (.بالصندوق العام

يلت م مدير الصـــندوق بجميع المبادئ والواجبات التي نصـــت عليها الئحة األشـــخاص المرخص  .2

لهم بمـا في  لـ  واجـب األمـانـة تجـام مـالكي الوحـدات، والـذي يتضــــــمن العمـل بمـا يحقق 

 مصالحهم وبذل الحرص المعقول.

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

 .إدارة الصندوق 

 .عمليات الصندوق بما في  ل  الخدمات اإلدارية للصندوق 

 .طرح وحدات الصندوق 

  التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات )و ل  فيما يتعلق بالصندوق

 العام( واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

االلت ام باحكام الئحة صـــــناديق االســـــتثمار، ســـــواء أدى يعد مدير الصـــــندوق مســـــؤواًل عن  .4

مســـــؤولياته وواجباته بشـــــكل مباشـــــر أم كل  بها جهة خارجية بموجب احكام الئحة صـــــناديق 

 االستثمار والئحة االشخاص المرخص لهم.

الصندوق مسؤواًل تجام مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال  يعد مدير .5

 سوء تصرا أو تقصيرم المتعمد.او إهمال أو 

يضع مدير الصندوق السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمار الصندوق،  .6

وضــــمان ســــرعة التعامل معها. على أن تتضــــمن تل  الســــياســــات واإلجراءات القيام بعملة 

 تقويم المخاطر بشكل سنوي على االقل.

قة وااللت ام لكل صــــندوق اســــتثمار يديرم، وي ود يطبق مدير الصــــندوق برناما مراقبة المطاب .7

 الهيئة بنتائا التطبيق عند طلبها.
 

 حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن: .ب

يجوز لمدير الصــــندوق تكلي  طرا ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديرًا للصــــندوق من 

ويدفع مدير الصــندوق أتعاب ومصــاري  الباطن ألي صــندوق اســتثمار يديرم مدير الصــندوق. 

 أي مدير للصندوق من الباطن من مواردم الخاصة.
 

 األحكام المنظمة لع ل مدير الصندوق أو استبداله: .ج
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  للهيئة حق ع ل مدير الصــــــندوق فيما يتعلق بالصــــــندوق االســــــتثماري واتخا  أي اجراء ترام

أي تدبير آخر ترام مناســبًا، و ل   مناســبًا لتعيين مدير صــندوق بديل لذل  الصــندوق أو اتخا 

 في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:

توق  مدير الصــندوق عن ممارســة نشــاط اإلدارة دون إشــعار الهيئة بذل  بموجب الئحة  .1

 األشخاص المرخص لهم.

إلغاء ترخيص مدير الصــــندوق في ممارســــة نشــــاط اإلدارة أو ســــحبه أو تعليقه من قبل  .2

 الهيئة.

 الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص ممارسة نشاط اإلدارة. تقديم طلب إلى .3

بالت ام النظام أو  –بشــــكل ترام الهيئة جوهريًا  –إ ا رأت الهيئة أن مدير الصــــندوق قد أخل  .4

 لوائحه التنفيذية.

وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عج م أو استقالته  .5

ص آخر مســـجل لدى مدير الصـــندوق قادر على إدارة أصـــول صـــندوق مع عدم وجود شـــخ

 االستثمار أو أصول الصناديق التي يدريها مدير المحفظة.

 أنها  ات أهمية جوهرية. –بناء على أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى الهيئة  .6

 على  إ ا مارســـــت الهيئة أيًا من صـــــالحياتها وفقًا للفقرة )األولى( من هذم المادة، فيتعين

التعاون بشـــــكل كامل من أجل المســـــاعدة على تســـــهيل النقل الســـــلس  مدير الصـــــندوق

( يومًا األولى من تعيين مدير 60للمسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل و ل  خالل الــــــــ )

الصـــــندوق البديل. ويجب على مدير الصـــــندوق المع ول أن ينقل، حيثما كان  ل  ضـــــروريا 

هيئة المحض، إلى مدير الصــــندوق البديل جميع العقود المرتبطة ومناســــبًا ووفقًا لتقدير ال

 بصندوق االستثمار  ي العالقة.

 أمين الحفظ: (20)

 مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته: .أ

  يعد أمين الحفظ مســؤوال عن الت امات وفقًا ألحكام الئحة صــناديق االســتثمار، ســواء أدى

ثالثًا بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو مسؤولياته بشكل مباشر أم كل  بها طرفًا 

 الئحة األشخاص المرخص لهم.

  يعد أمين الحفظ مســــؤوال تجام مدير الصــــندوق ومالكي الوحدات عن خســــائر الصــــندوق

 الناجمة بسبب احتيال أو أهمال سوء تصرا أو تقصيرم المتعمد.
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 ح مالكي الوحدات، يعد أمين الحفظ مســـؤواًل عن حفظ أصـــول الصـــندوق وحمايتها لصـــال

وهو مســــــؤول كذل  عن اتخا  جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصــــــول 

 الصندوق.
 

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن: .ب

يجوز ألمين الحفظ تكلي  طرا ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أمينا للحفظ من الباطن 

حفظ أصوله. ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاري  أي أمين حفظ ألي صندوق استثمار يتولى 

 من الباطن من مواردم الخاصة.
 

 األحكام المنظمة لع ل أمين الحفظ أو استبداله: .ج

  للهيئة ع ل أمين الحفظ المعين من مدير الصـــندوق أو اتخا  أي تدبير ترام مناســـبًا في حال

 وقوع أي من الحاالت اآلتية:

ممارســـة نشـــاط الحفظ دون إشـــعار الهيئة بذل  بموجب الئحة  توق  أمين الحفظ عن .1

 األشخاص المرخص لهم.

إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارســــــة نشــــــاط الحفظ أو ســــــحبه أو تعليقه من قبل  .2

 الهئية.

 تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط الحفظ. .3

بالت ام النظام أو  –بشــــــكل ترام الهيئة جوهريا  –إ ا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  .4

 لوائح التنفيذية.

 أنها  ات أهمية جوهرية. –بناء على أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى الهيئة  .5

  إ ا مارســـــت الهيئة أيًا من صـــــالحياتها وفقًا للفقرة )األولى( من هذم المادة، فيجب على

فقًا لتعليمات الهيئة، كما يتعين على مدير الصــــــندوق المعني تعيين أمين حفظ بديل و

مدير الصــــــندوق وأمين الحفظ المع ول التعاون بشــــــكل كامل من أجل المســــــاعدة على 

( يومًا 60و ل  خالل الـــــــــ ) تســهيل النقل الســلس للمســؤوليات إلى أمين الحفظ البديل 

بديل. ويجب على أمين الحفظ المع ول أن ينقل،  حيثما األولى من تعيين أمين الحفظ ال

كان  ل  ضــــــروريًا ومناســــــبًا ووفقًا لتقدير الهيئة المحض، إلى أمين الحفظ البديل جميع 

 العقود المرتبطة بصندوق االستثمار  ي العالقة.

 المحاسب القانوني: (21)

 اسم المحاسب القانوني لصندوق االستثمار: .أ

 وأستشاريون )عضو كرو الدولية( محاسبون قانونيونالعظم والسديري 
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 المحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته:مهام  .ب

تتمثل مســـــؤولية المحاســـــب القانوني في إبداء رأية المحايد على القوائم المالية للصـــــندوق 

اســـتنادًا إلى أعمال المراجعة التي يقوم بها، والتي تتطلب إلت ام المحاســـب بأخالقيات المهنة 

تبعة، للحصــــــول على درجة معقولة من وتنفيذ أعمال المراجعة وفقًا للمعايير المحاســــــبية الم

التأكد بأن القوائم المالية صـــحيحة، خالية من األخطاء الجوهرية، و ل  عن طريق الحصـــول على 

 األدلة الكافية المؤيدة للمبالم المسجلة في القوائم المالية.
 

 األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني لصندوق االستثمار: .ج

مدير يجب على مجلس إدارة  قانوني أو أن يوجه  ندوق أن يرفض تعيين المحاســـــــب ال الصــــــ

 الصندوق بتغير المحاسب القانوني المعين، في أي من الحاالت اآلتية:

وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول ســوء الســلوك المهني للمحاســب القانوني تتعلق بتأدية  .1

 مهامه.

 إ ا لم يعد المحاسب القانوني للصندوق العام مستقاًل. .2

إ ا قرر مجلس إدارة الصـــندوق أن المحاســـب القانوني ال يمل  المؤهالت والخبرات الكافية  .3

 لتأدية مهام المراجعة بشكل مرو.

ها المحض تغيير المحـاســـــــب القـانوني المعين فيمـا يتعلق  .4 إ ا طلبـت الهيئـة وفقـًا لتقـدير

 بالصندوق العام.

 أصول الصندوق: (22)

 ة أمين الحفظ لصالح صندوق االستثمار.إن أصول صندوق االستثمار محفومة بواسط .أ

يجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين،  .ب

ويجب أن تحدد تل  األصول بشكل مستقل من خالل تسجيل األوراق المالية واألصول األخرى لكل 

ألصــول العقارية للصــندوق صــندوق اســتثمار باســم أمين الحفظ لصــالح  ل  الصــندوق، وتســجل ا

باســـم شـــركة تابعة ألمين الحفظ، وأن يحتفظ بجميع الســـجالت الضـــرورية وغيرها من المســـتندات 

 التي تؤيد تأدية الت امات التعاقدية.

تعد أصـــــول صـــــندوق االســـــتثمار مملوكة لمالكي الوحدات في  ل  الصـــــندوق مجتمعين )ملكية  .ج

أو مدير الصـــندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين  مشـــاعة(، وال يجوز أن يكون لمدير الصـــندوق

الحفظ من الباطن أ مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو أي مطالبة فيها، 

إال ا ا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو 

لوحدات الصــندوق، و ل  في حدود ملكيته، أو كان مســموحًا بهذم مقدم المشــورة أو الموزع مالكًا 
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المطالبات بموجب أحكام الئحة صــــناديق االســــتثمار وأفصــــح عنها في شــــروط وأحكام الصــــندوق 

 )ومذكرة المعلومات و ل  فيما يتعلق بالصندوق العام(.

 إقرار من مال  الوحدات: (23)

الصــــندوق ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات  الرئيســــة لقد قمت / قمنا باإلطالع على شــــروط وأحكام 

 الخاصة بالصندوق، والموافقة على خصائص الوحدات التي اشتركت / اشتركنا فيها.

 االسم:

 التوقيع:                                                  التاريخ:
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