
 52من   1صفحة 
 

 

 الشروط واألح�ام
 

 

 أ) اسم صندوق االستثمار، مع ذكر فئتھ ونوعھ: 

 1ي صندوق ا�خب�� الوقف

Alkhabeer Waqf Fund I 

 ) (صندوق استثماري وقفي عام مفتوح، �عت�� جميع وحداتھ موقوفة لصا�ح جمعية ماجد بن عبدالعز�ز للتنمية وا�خدمات االجتماعية بمدينة جدة 

 AKC-991-101-07-12-18-01رقم الشهادة الشرعية: 

 

 :الصندوق  مدير  اسمب) 

 
 

 شركة ا�خب�� املالية

 مدير الصندوق 

 

 

 التوضي��  والبيان اإلقرارات) ج

   بل مجلس إدارة الصندوق وتمت املوافقة عل��ا. و�تحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمع�ن  من قِ   " 1ا�خب�� الوقفي  "صندوق  روجعت شروط وأح�ام

اء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق ب�حة واكتمال ومنفردين �امل املسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة �� الشروط واألح�ام. كذلك يقر و�ؤكد أعض

 و�ؤكدون أن املعلومات والبيانات الواردة �� الشروط واألح�ام غ�� مضللة.
ً
 املعلومات الواردة �� الشروط واألح�ام، و�قرون أيضا

   ؤولية عن محتو�ات شروط وأح�ام الصندوق، وال �عطي أّي تأكيد يتعلق  . ال تتحمل الهيئة أّي مس"1ا�خب�� الوقفي "صندوق وافقت هيئة السوق املالية ع�� طرح وحدات

ار  هيئة السوق املالية أّي توصية �شأن جدوى االستثمار �� الصندوق من عدمھ، وال �ع�ي موافق��ا ع�� طرح وحدات الصندوق توصي��ا باالستثمبدق��ا أو اكتمالها، وال �عطي  

 دوق �عود للمستثمر أو من يمثلھ.فيھ، وتؤكد أن قرار االستثمار �� الصن

  م2018سبتم��  9املوافق  هـ1439ا�حجة ذي   29بتار�خ  "1ا�خب�� الوقفي "وافقت الهيئة العامة لألوقاف ع�� تأسيس صندوق. 

  الرقابة الشرعية املعّينة لصندوق االستثمار.بل �جنة ع�� أنھ صندوق استثمار متوافق مع املعاي�� الشرعية ا�جازة من قِ  "1ا�خب�� الوقفي "صندوق تم اعتماد 

   وتتضمن معلومات �املة ووا�حة و�حيحة وغ�� مضللة عن   واملستندات األخرى �افة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار،  "1ا�خب�� الوقفي  "صندوق  إن شروط وأح�ام

 الصندوق، وت�ون محدثة ومعدلة. 

 الشروط واألح�ام واملستندات األخرى ا�خاصة بالصندوق.الواقف�ن قراءة هذه  / يجب ع�� املش��ك�ن 

  املوقع اإللك��و�ي ملدير الصندوق  يمكن االطالع ع�� أداء الصندوق ضمن تقار�ره ��www.alkhabeer.com   

  باألخذ بمشورة مستشار م�ي، نن�ح شروط وأح�ام الصندوق وفهمها. و�� حال �عذر فهم  شروط وأح�ام الصندوق بقراءة   الواقف�ن / املش��ك�ننن�ح. 

  ثت بتار�خ  م،2019مايو  7هـ املوافق 1440رمضان  2تار�خ بح�ام األ شروط و هذه الصدرت  . م2022مارس  1وُحّدِ

 

 ر.الئحة صناديق االستثما من )1( �� الن�خة ا�حدثة من الشروط واألح�ام ال�ي �عكس �عديل شروط وأح�ام الصندوق بناء ع�� امل�حق رقم هذه 

 

 

 

 ز�اد أديب إلياس 

 

 

 رئيس إدارة رقابة االل��ام والتبليغ عن غسل األموال 

 سعود غوث أحمد                 

 

 

 الرئيس التنفيذي                  
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 مقدمة الصندوق 

 
�� تنمية املوارد املالية الوقفية لدعم التنمية وا�خدمات االجتماعية داخل إ��دف    ، هو صندوق استثماري وقفي عام مفتوح  "1ا�خب�� الوقفي  "صندوق   •

تاحة فرصة املشاركة �� الصندوق إ��  إاململكة العر�ية السعودية بما �عود بالنفع للمش��ك (الواقف) واملستفيد من الصندوق واألصل املوقوف. باإلضافة  

 وعوائده (غلة الوقف) ومصارف الوقف.  وتنمية الصندوق �عز�ز املالءة املالية �� إالوقفي لشر�حة واسعة من ا�جتمع بما يؤدي 

ا�خاصة بالصندوق قبل اتخاذ أي قرار �شأن االش��اك �� الصندوق.   واألح�اميجب ع�� جميع املش��ك�ن ا�حتمل�ن �� الصندوق (الواقف�ن) قراءة الشروط   •

االستشارة من مستشار استثماري أو قانو�ي ��   وأخذ،  واألح�امكما يجب ع�� �ل مش��ك (واقف) التحري عن �حة املعلومات الواردة �� هذه الشروط  

 ا�خاصة بالصندوق.  واألح�امحال عدم فهم أي من الشروط 

عوائد سنو�ة، وتوزيع �سبة معينة من العوائد (غلة الوقف) ع�� مصارف الوقف. و��دف مدير الصندوق  إ�� تحقيق  "1�خب�� الوقفي  ا"صندوق  ��دف   •

ف. ويس��دف �� االستثمار �� أنواع متعددة من األصول االستثمار�ة لتنمية أصول الصندوق وتحقيق العوائد املس��دفة للتوزيعات الدور�ة ملصارف الوقإ

 ندوق إيجاد توزيعات دور�ة من العوائد فقط (غلة الوقف) وليس من األصل املوقوف. الص

اال  • للتنمية  الداعمة  ا�خ��ية  لألعمال  (ريعها)  عوائدها  ا�خصص  األوقاف   �� االش��اك   �� الراغب�ن  ا�حتمل�ن  املش��ك�ن  الصندوق  جتماعية  ويس��دف 

 لطبيعة الصندوق الوقفية. ، واألح�ام(مصارف الوقف) وا�حددة �� هذه الشروط 
ً
 ولن ي�ون هناك حق االس��داد أو التنازل من وحدات الصندوق نظرا

 إ�� تحقيق العوائد املس��دفة مع مخاطرة معقولة وا�حافظة ع�� األ  •
ً
صل املوقوف.  ��دف مدير الصندوق إ�� توزيع االستثمار �� أصول متعددة وذلك سعيا

ال أن تنّوع استثمارات الصندوق ع�� توزيع استثماراتھ �� فئات إع�� من غ��ها من أدوات االستثمار األخرى،  أمار�ة  وقد ت�ون مخاطرة �عض األصول االستث

امل ا�خاطرة. ولذا ينب�� ع�� املش��ك (الواقف) ا�حتمل االطالع ال�امل وفهم تفاصيل ا�خاطر املصاحبة  و أصول متعددة من املمكن أن �ساعد �� تقليل ع

 . الشروط واألح�ام هذهمن " ا�خاطر الرئيسية لالستثمار �� الصندوق " ن البند املعنوَ �� الستثمارات الصندوق 

 لالئحة صناديق االستثمار واألنظمة واللوائح ذات العالقة �� اململكة العر�ية  الصندوق عبارة عن صندوق استثمار جما�� وقفي مفتوح ومؤسس وفق •
ً
ا

 السعودية.

   واألح�اميتم االش��اك �� الصندوق ع�� �عبئة وتوقيع املش��ك لطلب االش��اك �� الصندوق والشروط   •
ُ
ة من مدير الصندوق عّد ا�خاصة بالصندوق وامل

العامة لألوقاف وه الهيئة  املالية  واملعتمدة من  الرقابةيئة السوق   واألح�ام ملدير الصندوق. و�توقيع املش��ك (الواقف) ع�� الشروط    الشرعية  و�جنة 

ش��ك ��ا وصرف عوائدها (غلة الوقف) �� املصارف ا�حددة �� هذه الشروط 
ُ
 .واألح�ام ا�خاصة بالصندوق، فإنھ ي�ون قد وافق ع�� وقف الوحدات امل

 من مدير الصندوق باالش��اك �� الوحدات.  واألح�امال تمثل آراء مدير الصندوق ومحتو�ات الشروط  •
ً
 ا�خاصة بالصندوق توصية

  إ�� الصندوق ال �عد    إن االش��اك  •
ً
، وال يتحّمل مدير الصندوق أي خسارة مالية ت��تب ع�� الوحدات  قيمة تنخفض أو ترتفع أن و�مكن لدى أي بنك،  يداعا

 هذا الصندوق.
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 الصندوق  دليل

 

 

 املنظمة  اتا�جه

  هيئة السوق املالية 

 11642الر�اض   - 87171ص.ب:  

 اململكة العر�ية السعودية

 +  966112053000هاتف: 

 www.cma.org.saلك��و�ي: املوقع اإل

 

 الهيئة العامة لألوقاف 

   11662الر�اض   - 88200ص.ب:  

 اململكة العر�ية السعودية

 +  966118132222هاتف: 

  www. Awqaf.gov.saلك��و�ي: املوقع اإل

 ا�جهة املستفيدة

 للتنمية وا�خدمات االجتماعية جمعية ماجد بن عبدالعز�ز 

   جدة  4656ص.ب:  

 اململكة العر�ية السعودية

 + 966126062959هاتف: 

  www.majidsociety.orgلك��و�ي: املوقع اإل

مشغل  و   مدير الصندوق 

 الصندوق 

 املالية ا�خب��  شركة

 21362 جدة  - 128289ص.ب:  

 اململكة العر�ية السعودية

 +  966126588888 هاتف:

 www.alkhabeer.comلك��و�ي: املوقع اإل
 

 أم�ن ا�حفظ

 

 شركة البالد املالية 

 3701-12313الر�اض  -  8162  :ص.ب

 اململكة العر�ية السعودية

 920003636 هاتف:

  www.albilad-capital.com لك��و�ي: املوقع اإل

 مراجع ا�حسابات

 

 طالل أبو غزالة وشر�اه الدولية

 21441جدة  -1994  :ص.ب 11423الر�اض  -  9767  :ص.ب

 اململكة العر�ية السعودية

 +  966114642936هاتف: 

   www.tagi.comلك��و�ي: املوقع اإل
 

 املستشار القانو�ي

 

 مكتب محمد العمار للمحاماة ولالستشارات القانونية 

 (بالتعاون مع كينج آند سبولدنج إل إل �ي) 

 11434الر�اض   - 14702ص.ب:  

 اململكة العر�ية السعودية

 +  966114669400هاتف: 

   www.kslaw.comلك��و�ي: املوقع اإل

 الشرعية �جنة الرقابة

 .م.م.ذ الشرعية املراجعة دار 

   42و 41رقم  مكتب - 872 رقم بناية

 البحر�ن  مملكة، 436، سيف 3618 طر�ق

 +   97317215898هاتف: 

  www.shariyah.comلك��و�ي: املوقع اإل

http://www.albilad-capital.com/
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 قائمة املصط�حات 

 "النظام"
ى دجما 2)، وتار�خ 30رقم (م/نظام السوق املالية باململكة العر�ية السعودية، الصادر بموجب املرسوم املل�ي 

 وأي �عديالت أخرى تتم عليھ من وقت آلخر. م2003يونيو  16هـ املوافق 1424اآلخرة 

 " الهيئة"أو  "هيئة السوق املالية"
هيئة السوق املالية باململكة العر�ية السعودية شاملة حيثما �سمح النص، أي �جنة، أو �جنة فرعية، أو موظف،  

 يتم تفو�ضھ ألداء أي وظيفة من وظائف الهيئة. أو وكيل يمكن أن 

 " الهيئة العامة لألوقاف"
الهيئة العامة لألوقاف باململكة العر�ية السعودية شاملة حيثما �سمح النص، أي �جنة، أو �جنة فرعية، أو  

 موظف، أو وكيل يمكن أن يتم تفو�ضھ ألداء أي وظيفة من وظائف الهيئة. 

 "نظام م�افحة غسل األموال"
، كما يتم هـ1424جمادى اآلخرة   25) وتار�خ 39نظام م�افحة غسل األموال الصادر باملرسوم املل�ي رقم (م/

 �عديلھ من وقت آلخر. 

 " )VATنظام ضر�بة القيمة املضافة ("
ذي القعدة   2) بتار�خ 113) الصادر بموجب املرسوم املل�ي رقم (م/VAT�ع�ي نظام ضر�بة القيمة املضافة ( 

 ، كما يتم �عديلھ من وقت آلخر.  هـ1438

 ""الئحة مؤسسات السوق 

وتار�خ   )2005-83-1( الئحة مؤسسات السوق املالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم 

بناًء ع�� نظام السوق املالية الصادر باملرسوم املل�ي رقم  ،م2005يونيو  28ه املوافق 1426جمادى األو��   21

 22وتار�خ  )م2020- 75-2(ه املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 1424جمادى اآلخرة  2وتار�خ  )30م/(

 .م2020أغسطس  12ه املوافق 1441ذي ا�حجة 

 " الئحة صناديق االستثمار"

تار�خ  و  )2006– 219–1(الصادرة عن هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم صناديق االستثمار الئحة 

ع�� نظام السوق املالية الصادر باملرسوم املل�ي رقم  بناءً  م2006د�سم��  24هـ املوافق  1427 ا�حجة ذي 3

 12وتار�خ  )2021- 22-2(واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  ه1424جمادى اآلخرة  2بتار�خ  )30م/(

 . م2021 ف��اير 24املوافق  ه1442 رجب

 "الت�افل االجتما��"

�ع�ي اش��اك أفراد ومؤسسات ا�جتمع �� ا�حافظة ع�� املصا�ح العامة وا�خاصة للمجتمع ك�ل بحيث �شعر �ل 

 تجاه 
ً
اآلخر�ن غ�� القادر�ن ع�� تحقيق حاجا��م ا�خاصة وذلك بإيصال املنافع إل��م فرد ومؤسسة بأن لديھ واجبا

 ورفع الضرر ع��م.

 �خص طبي�� أو اعتباري تقر بھ أنظمة اململكة العر�ية السعودية.  " ال�خص"

مدير " أو  "شركة ا�خب�� املالية"

 "الصندوق 

ومرخصة من هيئة السوق املالية   )4030177445( شركة مساهمة سعودية مقفلة وُمقيدة بال�جل التجاري رقم

جدة  128289 ، قبل مخرج ا�خطوط السعودية. ص.باملنورة وعنوا��ا طر�ق املدينة )07074-37(��خيص رقم ب

 .، اململكة العر�ية السعودية21362

 األوراق املالية. للقيام بنشاطات حفظ  مؤسسسات السوق املاليةبموجب الئحة  شركة مرخص لها " أم�ن ا�حفظ"

 (تداول). السعودية �ع�ي السوق املالية "السوق "

 " الشرعية �جنة الرقابة"
  "ا�خب�� املالية"ا�جهة الشرعية ال�ي �شرف ع�� جميع منتجات شركة و�� .  دار املراجعة الشرعية ذ.م.م �ع�ي 

 وعمليا��ا. 

 "جمعية ماجد"

سست عام   عبد العز�ز �ع�ي جمعية ماجد بن  
ُ
م بمبادرة من صاحب السمو 1998للتنمية وا�خدمات االجتماعية. أ

و�� جمعية تنمو�ة اجتماعية مصرحة من وزارة العمل والتنمية   - رحمھ هللا   - املل�ي األم�� ماجد بن عبدالعز�ز  

 السعودية.هـ ونطاق خدما��ا اململكة العر�ية  1421ر�يع األول    22) وتار�خ 174االجتماعية بتصر�ح رقم ( 

  "مجلس إدارة الصندوق "
ً
لالئحة صناديق االستثمار واألنظمة واللوائح  هو مجلس إدارة ُ�ع�ن أعضاءه مدير الصندوق وجمعية ماجد وفقا
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 ذات العالقة وذلك ملراقبة أعمال مدير الصندوق وس�� أعمال واستثمارات الصندوق. 

 "عضو مجلس إدارة مستقل"

 :-ا�حصر ال املثال  سبيل ع�� -  االستقاللية ينا�� ومما التامة يتمتع باالستقاللية مستقل صندوق  إدارة مجلس عضو

 فموظ ي�ون  أن  .1
ً
 الصندوق، ظفح أم�ن  أو من الباطن صندوق  مدير أي  أو لھ، تا�ع أو الصندوق  مدير لدى ا

 ظفح أم�ن  أو الباطن من صندوق  مدير أي أو الصندوق  مع مدير �عاقدية عالقة أو جوهري  عمل لديھ أو

 .الصندوق  ذلك

 .لھ تا�ع أي �� الصندوق أو مدير لدى املاضي�ن  العام�ن  خالل يذي�ن فالتن كبار من ي�ون  أن  .2

 لدى يذي�ن فالتن كبار من أي مع اإلدارة أو  مجلس أعضاء من أي مع األو�� الدرجة من قرابة  صلة لھ ت�ون  أن  .3

 .لھ تا�ع أي �� أو الصندوق  مدير

  ي�ون  أن  .4
ً
 .املاضي�ن  العامي�ن  خالل  لھ تا�ع أي �� أو الصندوق  مدير لدى سيطرة �حصص مال�ا

 لالئحة  "ا�خب�� املالية"لدى شركة   االل��اممسؤول املطابقة و  " االل��اماملطابقة و مسؤول "
ً
 .مؤسسات السوق املاليةالذي يتم �عيينھ وفقا

 "الصندوق "
 "1ا�خب�� الوقفي "صندوق 

ً
 ومتوافق  ، وهو صندوق وقفي استثماري مفتوح ومطروح طرحا

ً
�جنة  مع ضوابط عاما

 . "ا�خب�� املالية"، �ستثمر �� أصول استثمار�ة متعددة، وتديره شركة الشرعية الرقابة

 " صندوق استثماري مفتوح"
إ�� أنھ ال يحق للمش��ك�ن ��   ويشار صندوق استثماري ذو رأس مال متغ��، تز�د وحداتھ بإصدار وحدات جديدة.

 الصندوق اس��داد وحدا��م. 

 الوحدات عند بداية �ل يوم �عامل.مجموع قيمة  " رأس مال الصندوق "

 "شروط وأح�ام الصندوق "

ا�حاكمة لعمل الصندوق   واألح�ام، وال�ي تحتوي البيانات "1ا�خب�� الوقفي " صندوق املتعلقة ب واألح�امالشروط 

 لالئحة صناديق االستثمار واألنظمة واللوائح املطبقة ذات العالقة و�تم توقيعها ب�ن مدير الصندوق  
ً
وفقا

 املش��ك�ن �� وحدات الصندوق (الواقف�ن). و 

 التعو�ض واملصار�ف واأل�عاب ال�ي يتم دفعها ملدير الصندوق مقابل إدارة أصول الصندوق.  "رسوم إدارة الصندوق "

 " الفعلية روفاتاملص "
املصار�ف املتعلقة   : -ا�حصر الع�� سبيل املثال  -دفع من الصندوق املصار�ف والرسوم املستحقة ال�ي تُ 

 صول، وطباعة التقار�ر السنو�ة للصندوق وتوزيعها، ومصار�ف ون��يات. دارة وتقو�م األ إبمصار�ف 

 �ع�ي مجموع املبالغ املدفوعة من املش��ك (الواقف) ملدير الصندوق ألجل االش��اك �� الصندوق.  " مبالغ االش��اك"

 الذي يتم �عد االش��اك األو��.االش��اك اإلضا��  "االش��اك اإلضا��"

 "نموذج طلب االش��اك"

النموذج املستخدم لطلب االش��اك �� الصندوق وأي مستندات مطلو�ة حسب لوائح هيئة السوق املالية وقواعد 

م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، وأي معلومات مرفقة يوقعها املش��ك (الواقف) �غرض االش��اك �� 

 شر�طة اعتماد وقبول مدير الصندوق. وحدات الصندوق 

 "الوحدات"
حصة املش��ك�ن (الواقف�ن) �� أي صندوق استثمار يت�ون من وحدات بما �� ذلك أجزاء الوحدة، و�عامل �ل  

 وحدة ع�� أ��ا تمثل حصة مشاعة موقوفة �� أصول الصندوق.

" أو  املش��ك" أو "مالك الوحدات"

اقف"  " العميل" أو "الو
 م��ا لإلشارة إ�� ال�خص الذي �ش��ك �� الصندوق بقصد الوقف. ستخدم �لٌّ مصط�حات م��ادفة، ويُ 

 "صا�� قيمة األصول للوحدة"
 
ً
م��ا قيمة ا�خصوم   القيمة النقدية ألي وحدة ع�� أساس إجما�� قيمة أصول صندوق االستثمار مخصوما

 القائمة �� تار�خ التقو�م.واملصار�ف، ثم ُيقسم الناتج ع�� إجما�� عدد الوحدات 

�تم تقو�م أصول الصندوق و  اليوم الذي يتم فيھ تقو�م الوحدات عن طر�ق حساب صا�� قيمة أصول الصندوق. " يوم التقو�م"

وا�خميس من �ل أسبوع. وعندما ال ي�ون أي من تلك األيام يوم عمل، فإن يوم التقو�م سي�ون  ثن�ن اإل�� يومي 
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 .التا��يوم العمل 

 اليوم الذي يتم فيھ تنفيذ االش��اك �� وحدات الصندوق وهو يوم العمل التا�� ل�ل يوم تقو�م. "يوم التعامل"

 " الوقف"
حبس أصل موقوف (وحدات الصندوق) وصرف الغلة (التوزيعات النقدية) أو �عضها ع�� املصارف ا�حددة ��  

 . واألح�امالشروط 

 إجما�� وحدات الصندوق. " األصل املوقوف "

 " غلة الوقف"
لمة وغ��  (بما �� ذلك التوزيعات النقدية املست الز�ادة ا�حققة �� قيمة الوحدة �� يوم التقو�م للف��ة نفسها

 . املستلمة)

 " العوائد ا�حققة"
يقصد ��ا التوزيعات النقدية ع�� األسهم ووحدات صناديق االستثمار والص�وك، والدخل الناتج من االستثمارات 

 العقار�ة، وعوائد وصفقات املرابحة، باإلضافة إ�� األر�اح الرأسمالية الناتجة عن بيع أي من أصول الصندوق. 

  " الوقفمصارف "
ً
 . واألح�امملا هو محدد �� الشروط  �� ا�جهات وا�جاالت ال�ي تصرف إل��ا غلة الوقف أو جزٌء م��ا وفقا

 . الشرعية �جنة الرقابةمع ضوابط األدوات املالية االستثمار�ة ال�ي �ستثمر ف��ا الصندوق واملتوافقة  " االستثمارات"

 " أوراق مالية"

  – املصط�حات الصادرة من هيئة السوق املاليةوفق قائمة  –�ع�ي 
ً
ن ومذكرة حق  وأدوات الديْ  من اآل�ي: األسهم أيا

وعقود ا�خيار والعقود   االكتتاب والشهادات والوحدات االستثمار�ة وصناديق االستثمار العقار�ة املتداولة

  ي حق أو مص�حة ��أقات وعقود التأم�ن طو�لة األمد و املستقبلية وعقود الفرو 
ً
 .أي مما ورد تحديده سابقا

 (تداول) سوق األسهم �� اململكة العر�ية السعودية.  " سوق األسهم السعودية "

 " الطروحات العامة األولية "
ئيسية أو السوق املواز�ة  �� السوق الر  مة ألسهم الشر�ات يتم طرحها سواء اإلصدارات أو االكتتابات األولية العا

 بالقيمة االسمية أو عن طر�ق بناء �جل األوامر. ةألول مر 

 �ع�ي الطرف املقابل ملدير الصندوق �� أي عالقة �عاقدية أو صفقة مالية.  "طرف نظ��"

 " أو "الصندوق" صندوق االستثمار"
باملشاركة  برنامج استثمار مش��ك ��دف إ�� إتاحة الفرصة للمش��ك�ن فيھ ، وهو "1ا�خب�� الوقفي "صندوق 

 
ً
 �� ال��نامج، و�ديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.  املوقوف رأس املال  تنمية��  جماعيا

صناديق االستثمار العقار�ة املتداولة "

 " ر�ت)(

 ُتتداول وحداتھ �� السوق، و�تمثل هدفھ االستثماري الرئي��ي ��  
ً
 عاما

ً
صندوق استثمار عقاري مطروح طرحا

، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأج��ي، وتوّزع �سبة االستثمار �� 
ً
 إ�شائيا

ً
% كحد أد�ى من 90عقارات مطورة تطو�را

 ع�� املش��ك�ن �� هذا الصندوق خالل ف��ة عملھ، وذلك �ش�ل سنوي بحد أد�ى. 
ً
 صا�� أر�اح الصندوق نقدا

 ر مطصندوق استثماري عقاري  "للدخل صندوق استثمار عقاري مدرّ "
ً
 عاما

ً
 وحداتھ. ملال�ي��دف إ�� تحقيق دخل دوري  وح طرحا

 للدخل  مدرّ صندوق استثمار "

  )"غ�� عقاري (
 ر مط  استثمارصندوق 

ً
 عاما

ً
ع�� سبيل املثال ال  -غ�� عقاري ��دف إ�� تحقيق دخل دوري ملال�ي وحداتھ   وح طرحا

 وتأج��ها).  املعدات والسياراتشراء   صناديق -ا�حصر 

 . الودائع وعقود التمو�ل التجاري قص��ة األجل -وفق قائمة املصط�حات الصادرة من هيئة السوق املالية  –�ع�ي  "قات سوق النقدفص"

 "صندوق أسواق النقد"

 ر مط  استثمارصندوق 
ً
 عاما

ً
وصفقات  يتمثل هدفھ الوحيد االستثمار �� األوراق املالية قص��ة األجل وح طرحا

 
ً
الصناديق  االستثمار واألنظمة واللوائح املطبقة ذات العالقة وت�ون تلكلالئحة صناديق  سوق النقد وفقا

 مطروحة طرح
ً
 عام ا

ً
 . ا

 " املرابحة"

 مقطوع بمبلغ أو الثمن من بنسبة عليھ، متفق معلوم ر�ح ز�ادة مع البائع بھ اش��اها الذي الثمن بمثل سلعة بيع

 ا�حصول  �� الراغب من بالشراء وعد ع�� بناء وقعت أو  العادية، و�� املرابحة سابق وعد من دون  وقعت سواء

 . املصرفية  املرابحة و�� مؤسسة مالية طر�ق عن السلعة ع��
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 " صندوق املرابحة"
 ر مط  صندوق استثمار

ً
 عاما

ً
يتمثل هدفھ �� االستثمار ��  الشرعية �جنة الرقابةمتوافق مع ضوابط و   وح طرحا

 صفقات املرابحة وفق ما يرد �� شروط وأح�ام �ل صندوق. 

 "الصكوك"

 غ�� مجزأ  
ً
 شائعا

ً
�ع�ي شهادات الص�وك ال�ي �ستثمر ف��ا الصندوق و�� شهادات ذات قيمة متساو�ة تمثل نصيبا

شروع مع�ن �ستو�� متطلبات ضوابط  �� ملكية أصول حقيقية أو �� منفع��ا أو حقوق امتياز أو �� ملكية أصل مل

 .وما ي��تب ع�� ذلك من حقوق ماليةالشرعية  �جنة الرقابة

 "صندوق الصكوك" 
 ر مط  صندوق استثمار

ً
 عاما

ً
يتمثل هدفھ �� االستثمار ��  الشرعية�جنة الرقابة ومتوافق مع ضوابط   وح طرحا

 الص�وك وفق ما يرد �� شروط وأح�ام �ل صندوق. 

 "التغي��ات األساسية"

 من ا�حاالت اآلتية:
ً
 ُيقصد بمصط�ح "التغي�� األسا��ي" أيا

 التغي�� املهم �� أهداف الصندوق أو طبيعتھ أو فئتھ.  )1

الوحدات أو ع�� حقوقهم فيما يتعلق التغي�� الذي قد ي�ون لھ تأث�� سل�ي وجوهري ع�� مال�ي  )2

 بالصندوق العام املغلق. 

 التغي�� الذي ي�ون لھ تأث�� �� درجة مخاطر الصندوق العام.  )3

 اال��حاب الطو�� ملدير الصندوق من منصب مدير الصندوق.  )4

 . أي �غي�� يؤدي �� املعتاد إ�� أن �عيد مال�ي الوحدات النظر �� مشارك��م �� الصندوق العام املغلق )5

أي �غي�� يؤدي إ�� ز�ادة املدفوعات من أصول الصندوق إ�� مدير الصندوق العام املغلق أو أي عضو   )6

 من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي تا�ع ألي م��ما.

د من أصول الصندوق العام املغلق.   )7  من املدفوعات �سدَّ
ً
 جديدا

ً
 أي �غي�� يقدم نوعا

د من أصول الصندوق العام املغلق.  ال�ي  األخرى وعات أي �غي�� يز�د �ش�ل جوهري أنواع املدف )8  �سدَّ

 التغي�� �� تار�خ استحقاق أو إ��اء الصندوق العام املغلق.   )9

 ز�ادة إجما�� قيمة أصول الصندوق العام املغلق من خالل قبول مساهمات نقدية أو عينية أو �ل��ما.   )10

 ر الصندوق. أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من ح�ن آلخر وتبلغ ��ا مدي )11

 أي �غي�� ال �عت�� ضمن التغي��ات األساسية. "  �غي��ات غ�� أساسية"

حقوق التصو�ت املرتبطة بأصول  "

   "الصندوق 

  تحمل ال�ي  الصندوق  بأصول جميع حقوق التصو�ت املرتبطة 
ً
�ستثمر ف��ا الصندوق و�مكن   للتصو�ت حقوقا

 ممارس��ا من خالل جمعية عمومية.  

 "التحليل األسا��ي "
هو عملية تحليل البيانات واملعلومات االقتصادية واملالية والفنية للفرص االستثمار�ة وذلك ��دف التنبؤ بر�حية 

 املنشأة املستقب��، والتعرف ع�� حجم ا�خاطر املستقبلية.  

 التحليل األسا��ي والف�ي ل�ل فرصة استثمار�ة.  " املؤشرات الفنية"

 "الظروف االستثنائية"

�ع�ي ا�حاالت ال�ي �� خارج إرادة مدير الصندوق، وال�ي �عتقد مدير الصندوق أنھ �� حال حدو��ا من املمكن أن  

 لعدة عوامل 
ً
 و�ش�ل غ�� معتاد نظرا

ً
عوامل سياسية   –ع�� سبيل املثال ال ا�حصر  –تتأثر أصول الصندوق سلبا

 و/أو اقتصادية و/أو تنظيمية. 

 أي الر�ال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العر�ية السعودية.   " أو "ر.س." ر�ال"

 د�سم��).   / سبتم�� / يونيو /  مدة ثالثة أشهر من �ل سنة مالية تنت�ي �� اليوم األخ�� من األشهر (مارس " الر�ع"

 "يوم عمل"
وت�ون فيھ البنوك مفتوحة بصورة عادية للعمل �� اململكة العر�ية  مؤسسات السوق املالية فيھ �عملأي يوم 

 اململكة العر�ية السعودية. �� السعودية، وال �شمل ذلك أي عطلة رسمية 

 . السنة املالية للصندوق  " السنة املالية"



 52من   9صفحة 
 

 وحدات �� هذا الصندوق.أي �خص يرغب أو يتقدم بطلب االش��اك �� الصندوق وال يمتلك أي  "املستثمر ا�حتمل"

 " حساب االستثمار"
ا�خب��  "بوحدا��م �� صناديق االستثمار لدى شركة ن �املستثمر حساب صناديق االستثمار الذي يحتفظ فيھ 

 . "املالية

 م��ا ا�خصوم.  " صا�� قيمة األصول "
ً
 القيمة النقدية إلجما�� قيمة األصول لصندوق االستثمار ناقصا

 املش��ك�ن (الواقف�ن) والذي يحتفظ بھ مدير الصندوق. �ع�ي �جل  " ال�جل"

  "�عليق التعامل"
ً
 ل�حاالت املذ�ورة �� شروط وأح�ام الصندوق.  �عليق جميع طلبات االش��اك واالس��داد وفقا

 "الشرعية �جنة الرقابةضوابط "
�جنة  ن "البند املعنوَ الشرعية لالستثمار �� األوراق املالية كما هو مو�ح ��  �جنة الرقابةاملعاي�� ال�ي تحددها 

 . الشروط واألح�ام هذه" من  الشرعية الرقابة

 "قرار صندوق عادي"

 يتطلب موافقة املش��ك�ن (الواقف�ن) الذين تمثل �سبة ملكي��م أك�� من 
ً
% من مجموع الوحدات 50�ع�ي قرارا

 أم و�الة أم بواسطة وسائل  ا�حاضر مالكها �� 
ً
اجتماع املش��ك�ن (الواقف�ن) سواًء أ�ان حضورهم �خصيا

 التقنية ا�حديثة. 

 "نظام م�افحة غسل األموال"
�عديالت  وأي، هـ.1424جمادى اآلخرة   25) وتار�خ 39نظام م�افحة غسل األموال الصادر باملرسوم املل�ي رقم (م/

 �عديلها من وقت آلخر.يطرأ عليھ، كما يتم 
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 ا�جهة املستفيدة 

 

 جمعية ماجد بن عبدالعز�ز للتنمية وا�خدمات االجتماعية

 
 

، كصرح اجتما�� رائد �� إطار وط�ي وثقا�� مت�امل -رحمُھ هللا  -من صاحب السمو املل�ي األم�� ماجد بن عبدالعز�ز  بمبادرة م1998 عام �� ا�جمعية تأسست

 
ً
  عشر�ن مدار ع�� دامت ال�ي  ومبادرا��ا برامجها �� املستدام التنموي  للُبعد �عز�زا

ً
  تأسيسها، منذ عاما

ً
  األفراد تمك�ن بضرورة م��ا و�يمانا

ً
 �� ُ�سهم بما ُمجتمعيا

  �س�� ال�ي  الوط�ي  التحول  تنمية
ً
تب�ي النمو االقتصادي وتتناول مجموعة من االحتياجات االجتماعية، مع ا�حرص   ال�ي  اجدجمعية م اس��اتيجيات مع جنب إ�� جنبا

 
ً
، 2030أهداف رؤ�ة اململكة العر�ية السعودية مع ع�� أال يتخلف أحد عن الركب، وا�ساقا

ً
   (SDGS) املستدامة للتنمية املتحدة األمم وأهداف محليا

ً
 .دوليا

من    "للتنمية وا�خدمات االجتماعية  عبدالعز�ز  بن  ماجد  جمعية"  بمس�ى هـ،  1421ر�يع األول    22) وتار�خ  174(  رقم  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  من  ر�حبتص

بتعظيم الراغب�ن  من  واملنح  الدعم  استقطاب  خالل  من  أفراده  لتمك�ن  خدما��ا  تنطلق  ال�ي  ا�جمعية،  أعمال  تصب  و�ليھ  السعودي  ا�جتمع  ولي��م ؤ مس  صلب 

ضمن   (GRI) املبادرة العاملية للتقار�را�ح�ومية لتنفيذ برامجها ومبادرا��ا، مدعومة بتقار�ر سنو�ة بمراجعة من  وأاالجتماعية سواًء من األفراد أو ا�جهات ا�خاصة 

 .والشفافية املساءلة املؤس��ي وذوي الكفاءات ال�ي �ساهم ع�� تنفيذ أعمالها، وفق أع�� معاي�� �ا � أدا منظومة تتم�� بمن�جية 
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 م�خص الصندوق 

 ."1ا�خب�� الوقفي "صندوق  اسم صندوق االستثمار  

 . استثماري وقفي عام مفتوح صندوق  نوع الصندوق   / فئة الصندوق 

 . "ا�خب�� املالية"شركة  اسم مدير الصندوق 

 أهداف الصندوق 

�عز�ز الدور التنموي لألوقاف �� دعم التنمية وا�خدمات االجتماعية من خالل تنمية األصول املوقوفة للصندوق واستثمارها 

ويعود بالنفع ع�� مصارف الوقف واألصل املوقوف، حيث �ستقبل وحماي��ا من االندثار بما يحقق مبدأ الت�افل االجتما�� 

�سبة من   توزيع  و�تم  تحقيق عوائد سنو�ة،  ��دف  ويستثمرها  (الواقف�ن)  املش��ك�ن  مبالغ االش��اك من  الصندوق  مدير 

 العوائد ا�حققة (غلة الوقف) �ش�ل دوري ع�� مصارف الوقف ا�حددة للصندوق من خالل ا�جهة املستفيدة. 

 .مرتفعةإ�� متوسطة  ا�خاطر  مستوى 

 .ر�ال سعودي 1,000 ا�حد األد�ى لالش��اك

 التقو�م   / أيام التعامل
وا�خميس من �ل أسبوع و�تم فيھ حساب صا�� قيمة أصول الصندوق لغرض االش��اك.   ثن�ن اإليومي  / �ل يوم عمل

 وعندما ال ي�ون أي من تلك األيام يوم عمل، فإن يوم التقو�م سي�ون يوم العمل التا��.

 .اإلعالن سي�ون يوم العمل التا��عندما ال ي�ون أي من تلك األيام يوم عمل، فإن يوم و األحد والثالثاء من �ل أسبوع  أيام اإلعالن 

 .يوجد ال موعد دفع قيمة االس��داد

الطرح األو��  سعر الوحدة عند 

 (القيمة االسمية) 
 . ر�ال سعودي 10

 ر�ال سعودي عملة الصندوق 

مدة صندوق االستثمار وتار�خ  

استحقاق الصندوق (حيثما  

 ينطبق) 

 هو صندوق وقفي عام مفتوح، وال توجد مدة محددة للصندوق أو تار�خ استحقاق محدد. "1ا�خب�� الوقفي "صندوق 

 . م2020يناير  14 تار�خ بداية الصندوق  

تار�خ إصدار الشروط واألح�ام،  

 وآخر تحديث لها 
ثت بتار�خ ، م2019مايو   7هـ املوافق  1440رمضان  2وأح�ام الصندوق �� تار�خ صدرت شروط   م.2022مارس  1وُحّدِ

 .يوجدال  رسوم االس��داد املبكر (إن وجد) 

 املؤشر االس��شادي 
 Alkhabeer Income Generating Assetة للدخل" (املؤشر االس��شادي للصندوق هو مؤشر "ا�خب�� لألصول املدرّ 

Index( . 

 . "ا�خب�� املالية"شركة  اسم مشغل الصندوق 

 . املالية البالدشركة  اسم أم�ن ا�حفظ 

 . طالل أبو غزالة وشر�اه الدولية اسم مراجع ا�حسابات 

 رسوم إدارة الصندوق 

 ع�� املبلغ األقل إما   رسوم) من الصندوق "ا�خب�� املالية"يتقا��ى مدير الصندوق (شركة 
ً
إدارة وسيتم احتسا��ا اعتمادا

 من صا�� قيمة أصول الصندوق، أ��ما  0.75% من إجما�� قيمة عوائد الصندوق املستلمة أو بنسبة 10بنسبة 
ً
% سنو�ا

 أقل.

 .الصندوق  وحدات �� اش��اك رسوم توجد ال رسوم االش��اك  

 أم�ن ا�حفظ  أ�عاب

 �ساوي (شركة البالد املالية) يجب ع�� الصندوق أن �سدد ألم�ن ا�حفظ  .1
ً
 % 0.10أ�عابا

ً
من إجما�� قيمة سنو�ا

ر�ال سعودي.  5,000مليون ر�ال سعودي و�حد أد�ى  250األصول �� حال �ان إجما�� قيمة األصول أقل أو �ساوي 

 ل�ل ز�ادة �� إجما�� قيمة األصول حيث ت�ون شهري. وتنخفض النسبة املذ�ورة  أ�عاب أم�ن ا�حفظ �ش�ل وتدفع

 �التا��:  أ�عاب أم�ن ا�حفظ

 من إجما�� قيمة األصول  )مليون ر�ال سعودي(إجما�� قيمة األصول 
ً
 % سنو�ا

250 -  500 0.08 % 

500 -  750 0.06 % 

750  – 1,000 0.05 % 

 % 0.04 1,000أك�� من 

 يستحق أم�ن ا�حفظ رسومو 
ً
حسب سياسة الصندوق شراء يقوم ��ا الصندوق  أوة بيع عملي �ل (أي  عن �ل صفقة ا
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عن �ل صفقة ال  سعودي ر�ال 10رسوم بمبلغ  ��إ، باإلضافة سعودي ر�ال 30تتم �� السوق السعودي بمبلغ  )االستثمار�ة

 ة. تتم بطر�قة إلك��وني

 . % من صا�� قيمة أصول الصندوق 0.20رسم سنوي بقيمة  ) "ا�خب�� املالية"شغل الصندوق (شركة يدفع الصندوق مل مشغل الصندوق أ�عاب 

 . ر�ال سعودي 35,000أ�عاب سنو�ة قدرها  (شركة طالل أبو غزالة وشر�اه الدولية) جع ا�حساباتاملر يدفع الصندوق  مراجع ا�حسابات أ�عاب 

أ�عاب أعضاء مجلس اإلدارة  

 املستقل�ن 

   سعودي  ر�ال  5,000  الصندوق   يدفع
ً
  �ل   عن  سعودي  ر�ال  4,000  قدره  حضور   بدل  إ��  باإلضافة  مستقل  عضو  ل�ل  سنو�ا

 وأر�عة   أد�ى  كحد  السنة  خالل  اثن�ن  اجتماع�ن   عقد  يتم  أن   املتوقع  ومن.  للصندوق   مستقل�ن   عضو�ن  �عي�ن   تم  وقد  .اجتماع

   ذلك  رأى  �لما  صندوق ال   إدارة  �جلس  عاجل  اجتماع  الرئيس  �عقد  وقد.  أق��ى   كحد  اجتماعات
ً
 مجموع   يز�د  وال.  ضرور�ا

  سعودي ر�ال 42,000 عن املستقل�ن  اإلدارة مجلس أعضاء جميع أ�عاب
ً
 .سنو�ا

 �� املستقل�ن األعضاء من عضو �ل  يتكبدها ال�ي  الفعلية واإلقامة السفر ت�اليف �افة الصندوق  تحمل إ�� باإلضافة

.  املستقل�ن  اإلدارة مجلس أعضاء �جميع سعودي ر�ال 15,000 أق��ى  و�حد ،)ينطبق  إن ( االجتماعات حضور  سبيل

 .سنوي  نصف �ش�ل السنو�ة األ�عاب هذه دفعوتُ  حتسبوتُ 

 سنو�ة بقيمة  (شركة دار املراجعة الشرعية ذ.م.م.) هيئة الشرعيةيدفع الصندوق لل �جنة الرقابة الشرعيةأ�عاب 
ً
 .ر�ال سعودي 15,000أ�عابا

  رسوم مزود خدمة املؤشر

 االس��شادي

ر�ال   22,515سنو�ة بقيمة  رسوم ")Ideal Ratings"ر�تينجز  أيديال(  االس��شادي زود خدمة املؤشريدفع الصندوق مل

 . سعودي

. وتدفع هذه الرسوم  7,500رقابية بمبلغ يدفع الصندوق رسوم  رقابية  رسوم
ً
 لهيئة السوق املالية.   �ش�ل سنوي  ر�ال سعودي سنو�ا

 الدور�ة رسوم �شر التقار�ر 

 ع�� موقع تداول 
 ر�ال سعودي عن السنة املالية تُ  5,000

ُ
 حسب �ل يوم تقو�م و�

ً
 .ستقطع سنو�ا

مصار�ف ورسوم التعامل  

 (الوساطة) 
 الصندوق.دفع مباشرة من أصول تُ 

افق مع  مصار�ف التمو�ل املتو

 الشرعية  الرقابة �جنةضوابط 

دفع حسب متطلبات  حسب �� �ل يوم تقو�م وتُ يتم تحميلها ع�� الصندوق حال وجودها حسب أسعار السوق السائدة وتُ 

 البنك املمول. 

 1.0 رسوم ومصار�ف أخرى  
ً
 من صا�� قيمة أصول الصندوق للمصار�ف الفعلية.  % بحد أق��ى سنو�ا

 .اليوجد رسوم األداء (إن وجدت)  

 .ر�ال سعودي  100 ا�حد األد�ى لالش��اك اإلضا��

 هو اليوم الذي يتم فيھ تنفيذ االش��اك �� وحدات الصندوق، وهو يوم العمل التا�� ل�ل يوم تقو�م. يوم التعامل

 األو��  الطرح ف��ة

املوافق   ه1441صفر  2يوم عمل تبدأ بتار�خ  )45(ال�ي سيتم خاللها طرح الوحدات وال�ي تبلغ مد��ا  الف��ة ��

  ، أو أي تار�خ آخر حسبما يحدده مدير الصندوق.م2019د�سم��  2املوافق  ه1441ر�يع اآلخر  5ح�ى  ،م2019 أكتو�ر 1

  6يوم عمل تبدأ من تار�خ  )21(وقد تم تمديد ف��ة الطرح األو�� وذلك �عد ا�حصول ع�� موافقة هيئة السوق املالية وملدة 

 م.2019 د�سم�� 31املوافق  ه 1441جمادى األو��   5ح�ى  ،م2019د�سم��  3املوافق  ه1441ر�يع اآلخر 

 ا�جهات ذات العالقة.يخضع ذلك لألنظمة واللوائح الصادرة عن  الز�اة 
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 الشروط واألح�ام 

 صندوق االستثمار  )1

 : وفئتھ ونوعھ   اسم صندوق االستثمار -أ

 ."1ا�خب�� الوقفي "صندوق 

 . صندوق استثماري وقفي عام مفتوح، �عت�� جميع وحداتھ موقوفة لصا�ح جمعية ماجد بن عبدالعز�ز للتنمية وا�خدمات االجتماعية بمدينة جدة

 : )وجد(إن  تحديث آخرو ، صندوق التار�خ إصدار شروط وأح�ام  -ب

ثت بتار�خ ، م2019مايو   7هـ املوافق  1440رمضان  2 تار�خ صدرت شروط وأح�ام الصندوق ��  م.2022مارس  1وُحّدِ

 :تار�خ موافقة الهيئة العامة لألوقاف ع�� تأسيس الصندوق و  تار�خ موافقة الهيئة ع�� تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداتھ    -ج

 م. 2019مايو  7هـ واملوافق 1440رمضان  2 تار�خ صدرت موافقة هيئة السوق املالية ع�� طرح وحدات الصندوق ��

 م.2018سبتم��  9هـ املوافق 1439ذي ا�حجة   29 موافقة الهيئة العامة لألوقاف ع�� تأسيس الصندوق �� تار�خ صدرت  

 : مدة الصندوق وتار�خ استحقاق الصندوق     -د

 هو صندوق وقفي عام مفتوح، وال توجد مدة محددة للصندوق أو تار�خ استحقاق محدد. "1ا�خب�� الوقفي "صندوق 

 

 النظام املطبق  )2

خرى ذات العالقة يخضع صندوق االستثمار الوقفي ومدير الصندوق لنظام السوق املالية ولوائحھ التنفيذية والئحة صناديق االستثمار واألنظمة واللوائح األ 

 املطبقة �� اململكة العر�ية السعودية. 

 

 سياسات االستثمار وممارساتھ )3

 األهداف االستثمار�ة  -أ 

هو صندوق استثماري وقفي عام مفتوح، ��دف إ�� توزيع دخل سنوي لصا�ح جمعية ماجد بن عبدالعز�ز للتنمية وا�خدمات  "1ا�خب�� الوقفي "صندوق 

وذلك لغرض دعم األعمال ا�خ��ية ل�جمعية   –إن وجدت  –% من صا�� عوائد الصندوق املستلمة 75) بنسبة ال تقل عن "ا�جهة املستفيدة"االجتماعية (

. "1ا�خب�� الوقفي "نظر أدناه "ا�جهة املستفيدة من عوائد الصندوق") ع�� أن يتم إعادة استثمار النسبة املتبقية من العوائد غ�� املوزعة �� صندوق (ا

يق االستثمار العقار�ة ويستثمر الصندوق �ش�ل أسا��ي �� صناديق االستثمار العقار�ة املتداولة (ر�ت) بما �� ذلك الطروحات العامة األولية لوحدات صناد

ة للدخل  وصناديق استثمار�ة مدرّ  ؛ة للدخل املفتوحة أو املغلقةاملتداولة. باإلضافة إ�� ذلك يمكن للصندوق االستثمار �� صناديق االستثمار العقار�ة املدرّ 

أو لهيئة   لبنك املركزي السعوديخاضع لتنظيم وصناديق الص�وك وصفقات املرابحة امل��مة مع طرف  ؛وصناديق أسواق النقد والص�وك )؛غ�� عقار�ة(

وصناديق املرابحة حسب قيود االستثمار املذ�ورة �� الشروط واألح�ام. وسيعمل مدير الصندوق ع�� استثمار أصول  ؛رقابية مماثلة خارج اململكة

) �ش�ل سنوي ومستمر ع�� مصارف الوقف ا�حددة الصندوق بمهنية وحرفية ��دف تحقيق نمو �� رأس املال، وتوزيع �سبة من العوائد (غلة الوقف

)، وتل��م ا�جهة املستفيدة بصرف (غلة الوقف) ع�� التنمية وا�خدمات "ا�جهة املستفيدة"للصندوق واملمثلة �� ا�خدمات املقدمة من جمعية ماجد (

 ا�جتمعية حسب برامجها التنمو�ة. 

 

 )مصارف الوقفاألعمال ا�خ��ية (

 ع��  ال��ك��  مع ا�جتمع شرائح  ل�افة منوعة  برامج تقديم ع��  األفراد بتطو�را�خاصة  ا�جتمعية  ومبادرا��ا ماجد جمعية  برامج  ست�ون لدعم مصارف الوقف

   ُيصبح  �ي  املعنية،  ا�جهات  مختلف  مع  والشراكة  بالتعاون   الشباب  فئة
ً
فرد  ُعنصرا  أو 

ً
   ا

ً
ُمنتجا  

ً
األثر   وطنيا وتحقيق  الذا�ي  االكتفاء  إ��   

ً
وصوال مجتمعھ   ��

باشر 
ُ
 :�التا�� ��خ��ية املستفيدة األعمال وال��امج ا�و  .االجتما�� ومن ثم التمك�ن بما ال يقل عن ضعف اإلنفاق امل

 : االجتما�� الضمان .مستفيدي 1

بتقديم الدعم والتوجيھ والتأهيل لتطو�ر مشاريعهم ا�خاصة بما �ساهم �� توف�� �ساء)    /  �س��دف مستحقي الز�اة من مستفيدي الضمان االجتما�� (رجال

 دخل مستدام.

 .الشباب:2

 �ساء) بالتأهيل وفق مس��دفات مجاالت التوط�ن وتنمية املشاريع الصغ��ة واملتوسطة.  / تمك�ن أفراد ا�جتمع من الشباب (رجال
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:ومعلومات االتصال  العنوان  

1مجمع تجار جدة، شارع التحلية، �� ا�خالدية ، 7وحدة رقم   

   جدة  4656ص.ب: 

 اململكة العر�ية السعودية 

+ 966126062959هاتف:   

 www.majidsociety.orgلك��و�ي: املوقع اإل

 info@majidsociety.orgلك��و�ي: ال��يد اإل
 

 الصندوق �ش�ل أسا��ي ف��ا نوع (أنواع) األوراق املالية ال�ي �ستثمر 

 االستثمار نوع 

 صناديق االستثمار العقار�ة املتداولة والطروحات األولية لصناديق االستثمار العقار�ة املتداولة .1

 صناديق أسواق النقد  .2

  ة للدخل (املفتوحة أو املغلقة)صناديق االستثمار العقاري املدرّ  .3

 )غ�� عقار�ة(ة للدخل صناديق استثمار�ة مدرّ  .4

 الص�وك وصناديق الص�وك   .5

  صفقات املرابحة وصناديق املرابحةو  النقد .6

 

افية  أي سياسة ل��ك�� االستثمار �� أوراق مالية معينة، أو �� صناعة أو مجموعة  -ج من القطاعات، أو �� بلد مع�ن أو منطقة جغر

 معينة، ع�� أن �شتمل ا�حد األد�ى واألق��ى لتلك األوراق املالية.  

خالل االستثمار �� أصول متعددة تتناسب مع أهداف الوقف وطبيعتھ  ترتكز سياسة الصندوق االستثمار�ة ع�� تحقيق عوائد وتنمي��ا ع�� املدى الطو�ل، من 

 للشروط واألح�ام، حيث سيعمل مدير الصندوق ع�� تنويع محفظة الوقف ع�� فئات متعددة من األصول بما يحقق ا�حاف
ً
ظة ع�� األصل ومصارفھ ا�حددة وفقا

 املوقوف والس�� لتحقيق نمو معتدل يل�ي احتياجات الوقف ا�حالي
ً
استثمار�ة  ة واملستقبلية، وذلك من خالل اتباع سياسات استثمار�ة متوازنة �غطي أصوال

صندوق (�� وقت االستثمار) �� �ل فئة من فئات األصول واألوراق املالية ع��  المتنوعة ومختلفة املدة. و���اوح توزيع األصول كنسبة مئو�ة من صا�� قيمة أصول 

 النحو التا��:

 

 االستثمار نوع 

أصول الصندوق   صا���سبة التخصيص من القيمة اإلجمالية ل

 حسب آخر قوائم مالية مدققة

 األع��  ا�حد األد�ى ا�حد

والطروحات األولية لصناديق االستثمار العقار�ة    صناديق االستثمار العقار�ة املتداولة

 املتداولة
50 % 100 % 

 % 50 % 0 �جنة الرقابة الشرعية  ضوابطاملتوافقة مع صناديق أسواق النقد 

 % 50 % 0  ة للدخل (املفتوحة أو املغلقة)صناديق االستثمار العقاري املدرّ 

 % 50 % 0 )غ�� عقار�ة(ة للدخل صناديق استثمار�ة مدرّ 

 % 25 % 0 �جنة الرقابة الشرعية ضوابطاملتوافقة مع الص�وك وصناديق الص�وك 

 % 50 % 0  املرابحة وصناديق املرابحةصفقات و  النقد

http://www.majidsociety.org/
mailto:info@majidsociety.org
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  يو�ح �سبة االستثمار �� �ل مجال استثماري بحده األد�ى واألع�� جدول  -د

 

 نوع االستثمار 

أصول الصندوق   صا���سبة التخصيص من القيمة اإلجمالية ل

 حسب آخر قوائم مالية مدققة

 األع��  ا�حد األد�ى ا�حد

والطروحات األولية لصناديق االستثمار العقار�ة    العقار�ة املتداولةصناديق االستثمار 

 املتداولة
50 % 100 % 

 % 50 % 0 الشرعية  الرقابة �جنة ضوابطصناديق أسواق النقد املتوافقة مع 

 % 50 % 0  ة للدخل (املفتوحة أو املغلقة)صناديق االستثمار العقاري املدرّ 

 % 50 % 0 )غ�� عقار�ة(ة للدخل صناديق استثمار�ة مدرّ 

 % 25 % 0 �جنة الرقابة الشرعية ضوابطاملتوافقة مع الص�وك وصناديق الص�وك 

 % 50 % 0  صفقات املرابحة وصناديق املرابحةو  النقد

 

 استثماراتھ  ف��ا الصندوق  و�بيع �ش��ي  أن ُيحتمل ال�ي  املالية األوراق أسواق -ه

 .والعاملية ،قليميةواإل ا�حلية، واألسواق السعودية،املالية  السوق 

 

 اإلفصاح عما إذا �ان مدير الصندوق ينوي االستثمار �� وحدات الصندوق   -و

 لتقديره ا�خاص املشاركة �� الصندوق كمستثمر
ً
عند تأسيس الصندوق أو �عد إطالق الصندوق.    )واقف  –  مش��ككأي  (  يمكن ملدير الصندوق و/أو تا�عيھ، وفقا

�ش�ل ر�ع سنوي وسيتم التعامل مع مدير الصندوق حال استثماره �� الصندوق دون تمي�� عن    –  إن وجدت  –سيتم اإلفصاح عن إجما�� قيمة هذه االستثمارات  

 وال�ي تنص ع�� اآل�ي: مدير الصندوق �� وحدات الصندوق" من الئحة صناديق االستثمار "اش��اك أ)-15(أي مستثمر آخر مع مراعاة متطلبات املادة 

 �� ذلك  عن  الصندوق  مدير ُيف�ح  أن  ع�� الصندوق، مدير  يديره الذي الصندوق  وحدات ��  ا�خاص �حسا��م االش��اك وتا�عيھ الصندوق  ملدير يجوز  •

 :اآلتية املتطلبات ال��ام شر�طة الصندوق  وأح�ام شروط

 ملال�ي اململوكة بالوحدات املتصلة وا�حقوق  الشروط من أفضل  �ا�  لةاملتص وق وا�حق  داتالوح �� ھوتا�عي ندوق الص ديرم ��اكاش روطش ون ت� أال .1

 .الفئة ذات نم ر�ناآلخ الوحهدات

 .يمل�و��ا ال�ي  بالوحدات املرتبطة التصو�ت حقوق  وتا�عيھ الصندوق  مدير يمارس أال .2

 للسوق  اإللك��و�ي واملوقع اإللك��و�ي موقعھ سنة �� ر�ع ب��اية �ل  الصندوق، وذلك وحدات  �� استثماراتھ تفاصيل عن الصندوق  مدير يف�ح أن  .3

 للوفق الصندوق  مدير التقار�ر ال�ي �عدها �� وكذلك
ً
 . من الئحة صناديق االستثمار )76 (مادةا

 

 االستثمار  االستثمار�ة لصندوق  القرارات اتخاذ �غرض استخدامها الصندوق  ملدير يمكن ال�ي  واألدوات واألساليب ز) املعامالت

  مات املتوفرة تجاه سيعتمد الصندوق ع�� رؤ�ة وتقدير مدير الصندوق املبنية ع�� األوضاع االقتصادية ا�حلية والعاملية، ونتائج الدراسات املالية واملعلو

وق ع�� التحليل األسا��ي ل�ل فرصة استثمار�ة وتقييمها بناًء ع�� قوة املركز املا�� والعوائد الفرص االستثمار�ة املتاحة �� السوق، وسيعتمد مدير الصند

 استثمار�ة مناسبة.  االستثمارات اختيار املتوقعة، باإلضافة إ�� تحليل املؤشرات الفنية ومستوى ا�خاطر املرتبط ب�ل فرصة، ومن ثم سيتم
ً
عد فرصا

ُ
 ال�ي �

 عائد أفضل تحقيق لضمان  ا�خاطر ومستوى  العائد   حيث من املتوفرة املرابحة صفقات �� املتاحة العروض أفضل تحليل ع�� الصندوق  مدير سيعتمد 

 يتم بحيث املتاحة والصناديق الص�وك وعوائد مخاطر مستوى  لتحليل بالنسبة ا�حال وكذلك .ا�خاطر  من ممكن مستوى  أد�ى ع�� ا�حفاظ مع ممكن

 .جيدة مالية ومالءة ةسمع ذات مصدرة جهات إ�� العائدة والصناديق الص�وك انتقاء ع�� العمل

 �ى �� حال االستثمار مع جهات ذات تصنيف ائتما�ي، يتم االعتماد ع�� التصنيف االئتما�ي املصدر من ِقبل و�الة موديز (حد االستثمار األدBa3 ستاندرد ،(

. و�� حال االستثمار  ، ويعت�� هذا التصنيف ذات درجة أقل من الدرجة االستثمار�ة)BB-) وفيتش (حد االستثمار األد�ى  BB-بورز (حد االستثمار األد�ى    آند

 
ً
دير الصندوق بتقييم  ع�� آلية التقييم الداخلية املتبعة لدى مدير الصندوق، حيث يقوم م   ، يتم تقييم هذه ا�جهات بناءً مع جهات غ�� مصنفة ائتمانيا
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 املا�جهة غ��  
ً
تصنيف البلد الذي تنت�ي لھ ا�جهة، املالءة املالية، كفاءة   -  ع�� سبيل املثال ال ا�حصر  -ع�� عدد من العوامل وال�ي ذكر م��ا    بناءً   صنفة ائتمانيا

 األصول واألر�اح. 

 الصناديق لتلك السابق واألداء صندوق  ل�ل وا�خاطر  العائد ع��  بناءً  وق صند �ل  بتقييم االستثمار صناديق �� االستثمار عند الصندوق  مدير سيقوم 

 .باملصدر ا�خاصة االستثمار و�جراءات سياسات للمصدر، املالية املالءة – ا�حصر ال املثال سبيل ع�� – أخرى  معاي�� ��إ باإلضافة

  املؤشر" (تطبيق اس��اتيجية "استثمار  ب  االستثمار  عند  سيقوم مدير الصندوقIndex Investing(  ،بنسب   استثمارات  ��توزيع األصول    من خاللها  يتموس 

 تطبيق هذه االس��اتيجية    و�مكن ).  إن ينطبق(ذات العالقة  مؤشر  لمطابقة ل
ً
 أو جزئيا

ً
مدير الصندوق من خالل    س��دفيو   .باملطابقة مع �سبة املؤشر �ليا

االستثمار �� الصناديق العقار�ة يجوز ملدير الصندوق    –   ع�� سبيل املثال ال ا�حصرو   –  وخفض مخاطر ال��ك��  مصادر الدخل  س��اتيجية تنويعاال   هذه

  املتداولة بنسب مطابقة ملؤشر السوق ا�خاص بالصناديق العقار�ة املتداولة من خالل شراء وحدات �� الصناديق ال�ي يتضم��ا املؤشر.

  ا�حددة  للصندوق  االستثمار�ة األهداف تحقق ال�ي  وا�حكيمة ا�جيدة االستثمار ممارسات مع من�جمة الصندوق  مدير يتخذها ال�ي  االستثمار قرارات ت�ون 

 :اآل�ي من للتأكد وسعھ �� ما بذل ذلك ويشمل الصندوق  وأح�ام شروط ��

 الصندوق.  وأح�ام وشروط وسياساتھ االستثمار بأهداف اإلخالل عدم مع وحكيم حذر �ش�ل ا�خاطر توزيع ع�� تقوم الصندوق  استثمارات ن إ -

 . دفع من الصندوق املصار�ف والرسوم املستحقة ال�ي تُ �  متوقع دفع طلب بأي لإليفاء  الصندوق  لدى ال�افية السيولة توفر -

ع�� ش�ل نقدي و/أو استثمارات �� أسواق    بأصول الصندوق ع�� تقديره ا�خاص باالحتفاظ    قد ي�جأ مدير الصندوق �� الظروف االستثنائية و�ناءً  -

 .كحد أع�� %100النقد و/أو صفقات املرابحة و/أو صناديق املرابحة بنسبة 

  ج إرادة مدير الصندوق، ال�ي �� خار  ا�حاالتاالستثنائية و�� من صا�� قيمة أصول الصندوق ع�� ش�ل نقد �� الظروف  %5عن االحتفاظ بنسبة تز�د

 لعدة عوامل 
ً
 و�ش�ل غ�� معتاد نظرا

ً
ع�� سبيل املثال ال  –وال�ي �عتقد مدير الصندوق أنھ �� حال حدو��ا من املمكن أن تتأثر أصول الصندوق سلبا

 عوامل سياسية و/أو اقتصادية و/أو تنظيمية.  –ا�حصر 

ما يتما��ى مع األنظمة واللوائح املطبقة. لتفاصيل أك�� عن ا�خاطر  ب  املش��ك�ن (الواقف�ن)يتم تقدير ا�خاطر واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق مص�حة   -

 هذه. واألح�امالشروط " من ا�خاطر الرئيسية لالستثمار �� الصندوق ن "البند املعنوَ ير�� االطالع ع�� ا�حتملة �� الصندوق 

 

 الصندوق  استثمارات ضمن إدراجها يمكن ال ال�ي  املالية األوراق -ح

  إل��ا اإلشارة تم ال�ي  غ�� مالية أوراق �� باالستثمار الصندوق  يقوم لنو  .املالية املشتقات �� أصولھ الصندوق  �ستثمر لن
ً
 .سابقا

 

 األصول األخرى ال�ي يمكن للصندوق االستثمار ف��ا.  املالية أو أي قيد آخر ع�� نوع (أنواع) األوراق  -ط

لشرعية للصندوق يل��م مدير الصندوق بالقيود ال�ي تنطبق ع�� الصندوق الواردة �� الئحة صناديق االستثمار وشروط وأح�ام الصندوق واملعاي�� والضوابط ا 

 صندوق. وقرارات مجلس إدارة ال

 
  آخرون صناديق مديرو  أو  املدير  ذلك يديرها استثمار  صناديق أو   صندوق  وحدات �� الصندوق  أصول  استثمار  فيھ يمكن الذي ا�حد -ي

 وحداتھ. تملك تمقيمة أصول الصندوق الذي  صا��% من 20 ن�سبة تز�د ع امتالك يجوز  ال

بل مدير الصندوق، سيقوم مدير الصندوق برد قيمة أي رسوم قام بتحميلها  صناديق استثمار أخرى مدارة من قِ ولتفادي ازدواجية الرسوم �� حال االستثمار �� 

بل مدير الصندوق، وذلك من خالل سداد مبالغ هذه الرسوم إ�� حساب الصندوق خالل  ر ��ا �� صناديق االستثمار األخرى املدارة من قِ ع�� الوحدات املستثمَ 

 . ر�خ تحصيلهاأيام عمل من تا )10(

 
 االق��اض، و�يان سياستھ فيما يتعلقاإلقراض و وسياسة مدير الصندوق �شأن ممارسة صالحيات صندوق االستثمار �� اإلقراض واالق��اض صالحيات  –ك 

 برهن أصول الصندوق 

 .% من صا�� قيمة أصولھ ألغراض االستثمار10ح�ى   موافق��ا ع�� ا�حصول  �عد الشرعية الرقابة �جنةضوابط  يحق للصندوق ا�حصول ع�� تمو�ل متوافق مع

 .املمول ون ملدير الصندوق الصالحية بتوقيع �افة االتفاقيات الالزمة لهذا الغرض ولن يقوم مدير الصندوق برهن أصول الصندوق �� مقابل املبلغ ��و 

 

 نظ�� طرف أي مع للتعامل األع�� ا�حد –ل 

 . االستثمار  صناديق الئحة تفرضها ال�ي  با�حدود الصندوق  مدير سيل��م 
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 الصندوق  مخاطر إلدارة الصندوق  مدير سياسة –م 

وقت ممكن والتعامل معها للتقليل من أثرها، و�قوم مدير الصندوق    أقربيتبع مدير الصندوق سياسة إدارة مخاطر ��دف إ�� تحديد وتقو�م ا�خاطر ا�حتملة ��  

 عاالطال  ير��  و�دارة ا�خاطر  لتقو�م الداخلية اآللية عنلتفاصيل أك��   تقييم ا�خاطر �ش�ل سنوي.عادة  إ�تم  االستثمار و بدراسة وتقو�م ا�خاطر ألي أصول قبل  

 .)1(  رقم امل�حق ع��

 �� ا�حددة للصندوق  االستثمار�ة األهداف تحقق ال�ي  وا�حكيمة ا�جيدة االستثمار ممارسات مع من�جمة الصندوق  مدير يتخذها ال�ي  االستثمار قرارات ت�ون 

 :اآل�ي من للتأكد وسعھ �� ما بذل ذلك ويشمل الصندوق  وأح�ام شروط

 الصندوق.  وأح�ام وشروط وسياساتھ االستثمار بأهداف اإلخالل عدم مع وحكيم حذر �ش�ل ا�خاطر توزيع ع�� تقوم الصندوق  استثمارات ن إ 

 دفع من الصندوق املصار�ف والرسوم املستحقة ال�ي تُ كطلب دفع  متوقع دفع طلب بأي لإليفاء الصندوق  لدى ال�افية السيولة توفر. 

  ا�حاالت ال�ي �� خارج إرادة مدير الصندوق، وال�ي و��   من صا�� قيمة أصول الصندوق ع�� ش�ل نقد �� الظروف االستثنائية %5عن االحتفاظ بنسبة تز�د

 لعدة عوامل 
ً
 و�ش�ل غ�� معتاد نظرا

ً
 –ا�حصر  ع�� سبيل املثال ال –�عتقد مدير الصندوق أنھ �� حال حدو��ا من املمكن أن تتأثر أصول الصندوق سلبا

 ياسية و/أو اقتصادية و/أو تنظيمية. عوامل س

   لتحقيق مص�حة الالزمة  ا�خاطر واتخاذ اإلجراءات  تقدير  (الواقف�ن)يتم  واللوائحب  املش��ك�ن  األنظمة  يتما��ى مع  ا�خاطر   املطبقة.  ما  أك�� عن  لتفاصيل 

 " أدناه. � الصندوق ا�خاطر الرئيسية لالستثمار �ن "البند املعنوَ ا�حتملة �� الصندوق ير�� االطالع ع�� 

 
 

 ، باإلضافة إ�� معلومات عن ا�جهة املزودة للمؤشر، واألسس واملن�جية املتبعة �حساب املؤشراالس��شادي املؤشر –ن 

( ة للدخلا�خب�� لألصول املدرّ "مؤشر  للصندوق هو    االس��شادي املؤشر  "Alkhabeer Income Generating Asset Indexيت�ون من مؤشر    )، وهو مؤشر مركب 

 املؤشر استخدام و�تم  %.25العاملية والذي �ساهم بوزن  %، ومن مؤشر أيديال ر�تينجز للص�وك  75أيديال ر�تينجز لصناديق الر�ت السعودية والذي �ساهم بوزن  

 أداء متا�عة للمستثمر�ن و�مكن ،)Ideal Ratings" (أيديال ر�تينجز" من  االس��شادي  املؤشر بيانات خدمة تزو�د �تمو   .املؤشر بأداء  الصندوق  أداء مقارنة ألغراض

 ." املاليةا�خب�� " �شركة ا�خاص يلك��و�اإل املوقع ع�� املؤشر

 

 عقود املشتقات  الصندوق لس) استخدام 

 . املالية املشتقات �� أصولھ الصندوق  �ستثمر لن

 

افق االستثمار ع�� ا�حدود أو القيود من اإلعفاءاتع)   املالية السوق  هيئة من عل��ا املو

 :االستثمار صناديق  الئحة قواعد من التالية اإلعفاءات ع�� املالية السوق  هيئة وافقت

 حيث سيتعذر ع�� مدير الصندوق تلبية أي طلب اس��داد من املش��ك�ن    واملواد والتعاميم ذات العالقة،  من الئحة صناديق االستثمار  )65(من املادة   اإلعفاء

 ألن 
ً
 لطبيعة الصندوق الوقفية ونظرا

ً
 �� الصندوق سيقومون بوقف وحدا��م بالصندوق. املش��ك�ن (الواقف�ن)(الواقف�ن) وذلك نظرا

 دف إ�� إبقاء حد أد�ى من األصول القابلة للتسييل وذلك ملواجهة طلبات االس��داد    وال�ي   ، من الئحة صناديق االستثمار  )41() من املادة  يمن الفقرة ( اإلعفاء��

من الفقرة   إعفاءلصندوق من املش��ك�ن �� الوحدات. وملا �ان أحد خصائص الصندوق هو وقف الوحدات دون اس��دادها فقد تم ا�حصول ع��  لال�ي قد ترد  

 % من صا�� قيمة أصولھ �� أصول غ�� قابلة للتسييل.10وسي�ون ملدير الصندوق ا�حق باستثمار أك�� من  ،من الئحة صناديق االستثمار )41(ادة ) من املي(

 

 الصندوق  ��  لالستثمار الرئيسية ا�خاطر )4

 

 لدرجة ا�خاطر املرتبطة باألصول ا�خطط االستثمار ��ا  ؛ةرتفعمل  ةالصندوق متوسطدرجة مخاطر  عدُّ  �أ)  
ً
كما أن قيمة االستثمارات �� الصندوق والدخل    ،نظرا

 لتقلبات األسواق واألصول املستثمر ��ا.  
ً
 الناتج ع��ا يمكن أن تنخفض نظرا

 ع�� أداء الصندوق �� املستقبل.  - إن وجد -األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر االس��شادي  ب) 
ً
 ال ُ�عّد مؤشرا

 مقارنة باملؤشر االس��شادي سوف يتكرر أو يماثل األداء السابق. ھ ئأداال يوجد ضمان للمش��ك�ن بالوحدات أن األداء املطلق لصندوق االستثمار أو ج) 

 لدى أي بنكإنَّ االستثمار �� صندوق االستثد) 
ً
 .مار ال ُ�عّد إيداعا

 الوقف. قد يخسر املش���ون األموال املش��ك ��ا �� صندوق االستثمار، و���تب ع�� هذه ا�خسارة ا�عدام أو انخفاض غلة الوقف املوزعة ع�� مصارفه) 

(الواقف�ن) أخذ   ليس هناك ضمان يمكن أن يقدمھ مدير الصندوق �شأن تحقيق أهداف االستثمار املذ�ورة �� الشروط واألح�ام هذه، و�جب ع�� املش��ك�ن و 

 عوامل ا�خاطر املذ�ورة أدناه �ع�ن االعتبار قبل االش��اك �� الصندوق وال�ي من ا�حتمل أن تؤثر �� صا�� قيمة أصول الصندوق. 
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 واملالية القانونية با�خاطر يتعلق فيما املهني�ن  مستشار��م بمشاركة أو بأنفسهم قرارهم اتخاذ االش��اك �� الراغب�ن املش��ك�ن (الواقف�ن)   جميع ع�� يجبو)  

  التالية  ا�خاطر �ش�ل وال   .الصندوق  املرتبطة ��ذا  والضر�بية
ً
 ا�خاطر �عض فقط �ش�ل ولك��ا  الصندوق، ��  االستثمار  عل��ا ينطوي  ال�ي  ا�خاطر �جميع م�خصا

 وأي ظروف من ا�حتمل أن تؤثر �� صا�� قيمة أصول الصندوق وعائداتھ:  الصندوق  لها يتعرض قد ال�ي  الرئيسة

 

 السابق  التشغي�� التار�خ

ع�� أداء   ا�حكم خاللھ من  للمش��ك�ن يمكن  سابق �جل أداء أي للصندوق  يوجد فال لذا الصندوق؛  �شغيل عملية  �عد تبدأ ولم والتأسيس النشأة حديث الصندوق 

ونجاحاتھ طبيعة  .  الصندوق  أن  طبيعة املستقبلية الصندوق  استثماراتكما  أن ��ا   ا�خاطر وكذلك  املمكن  االستثمارات   من  عن  جوهري  �ش�ل  تختلف 

ة ع�� األداء املستواالس��اتيجيات ال�ي اضطلع ��ا مدير الصندوق �� السابق. كما أنھ ليس بالضرورة أن ت�ون النتائج السابقة ال�ي حققها مدير الصندوق دا
ّ
قب��.  ل

 . وائدلذا �عد حداثة املنتج من ا�خاطر حيث يصعب التنبؤ بمدى التغ�� �� قيمة الوحدات أو �� الع

 

 مخاطر التقلب �� التوزيعات 

 ألسباب وذلك عدمھ من لدفعها ليست هناك أي ضماناتوال�ي �ع��م الصندوق بتوزيعها ل�جهة املستفيدة و األر�اح تحقيق �شأن ليست هناك أي ضمانات  

 ارتفاع أو  ال�ي �ستثمر ��ا الصندوق خرى األ أو االستثمارات  ��ا املستثمر املتداولة العقار�ة الصناديق توزيعات �� التع�� – رع�� سبيل املثال ال ا�حص – مختلفة

 ع�� أداء الصندوق وسعر الوحدةو  .الصندوق  مصار�ف
ً
 م��ا سوف تؤثر سلبا

ً
 .جميع هذه العوامل أو أيا

 

 مخاطر االستثمار �� الطروحات األولية لصناديق االستثمار العقار�ة املتداولة

صناديق  . وحيث أن صناديق االستثمار العقار�ة املتداولة والطروحات األولية لصناديق االستثمار العقار�ة املتداولةسيتم استثمار جزء من محفظة الصندوق �� 

 يتيح ملدير الصندوق تقييم قيمة الوحدة �ش�ٍل االستثمار العقار�ة املتداولة حديثة 
ً
 �شغيليا

ً
 ع�� أداء  ذلك قد ينعكس ف �اٍف،  اإل�شاء ال تملك تار�خا

ً
سلبا

 : مخاطر الطروحات املتبقيةو   مخاطر تأخر اإلدراج ع�� االستثمار �� الطروحات األولية لصناديق االستثمار العقار�ة املتداولة يشملو  الصندوق وأسعار الوحدات.

 املتبقية  الطروحات مخاطر -

  األولية لصناديق االستثمار العقار�ة املتداولة قد تقل الطروحات
ً
 للظروف االقتصادية ال�لية لسوق الطروحات املتبقية املتاحة �� �عض األحيان، نتيجة

 ع�� أداءاملتبقية أو غ��ها؛ مما يؤثر ع�� تحقيق الصندوق ألهدافھ االستثمار�ة و�التا�� ينعكس 
ً
 .الصندوق  �� الوحدة وسعر الصندوق  سلبيا

 اإلدراج  تأخر مخاطر -

 ف��ا املكتتب املتداولة العقار�ة االستثمار صناديق وحداتفإن إدراج  املتداولة، العقار�ة االستثمار لصناديق األولية الطروحات �� الصندوق  اكتتاب حال ��

 ع��  املتاحة االستثمار�ة الفرص من ذلك و�حد بھ، املشاركة تمت الذي املبلغ احتجاز إ�� مما يؤدي يتأخر قد السوق  ��
ً
للصندوق األمر الذي قد يؤثر سلبا

 أداء الصندوق وسعر الوحدة.

 

 ار �� الصناديق العقار�ة املدرجة مخاطر االستثم

 غ�� �شطة وذات سيولة محدودة، كما قد تواجھ أسعار وحدات   �ستثمر الصندوق �� وحدات صناديق االستثمار العقار�ة املتداولة، وقد يواجھ الصندوق  
ً
سوقا

 �� األسعار نتيجة اتجاه حركة األسواق �ش�ل
ً
جد ضمان أن يقوم الصندوق  عام واألسواق العقار�ة �ش�ل خاص. باإلضافة إ�� ذلك، ال يو  تلك الصناديق تذبذبا

�ش�ل سنوي ألن قرار التوزيع قد يخضع ألداء الصندوق العقاري املتداول وقدرتھ ع�� سداد ال��اماتھ. يخضع  العقاري املتداول بتوزيع األر�اح ع�� املستثمر�ن

وال�ي قد تنخفض �سبب عوامل مثل قلة السيولة وال�وارث عالقة بملكية األصول العقار�ة  ذاتالعقار�ة املتداولة �خاطر  االستثمار �� وحدات الصناديق

 . ع�� ما ورد قد �سبب االستثمار �� هذه الصناديق انخفاض عوائد الصندوق وسعر الوحدة املستأجر�ن املا��. بناءً  الطبيعية ووضع

 

 مخاطر القطاع وترك�� االستثمارات 

ال�ي �ستثمر ف��ا الصندوق قد ت�ون عرضة للتقلب السل�ي نتيجة " "ر�تالصناديق العقار�ة املتداولة ن إ� ع�� قطاع مع�ن من السوق، حيث ال��ك��� مخاطر 

 مقارنة بالقطاعات األخرى. ولذا، فقد تت .للتغي�� �� صناعة العقار بصفة خاصة
ً
عرض استثمارات  ومن املعلوم أن حجم الصناديق العقار�ة املتداولة صغ�� �سبيا

  الصندوق أك�� �� األسعار أع�� من أي صندوق آخر �ستثمر �� السوق �ش�ل عام والذي قد يؤدي إ�� انخفاض أسعار الوحدات وتأثر  الصندوق إ�� تذبذب
ً
 . سلبا

 

 مخاطر سيولة سوق الصكوك

عكس سوق األسهم، حيث �ستطيع املستثمرون التخارج  . وع��  ة�جنة الرقابة الشرعيسيتم استثمار جزء من محفظة الصندوق �� ص�وك متوافقة مع ضوابط  

ع�� أصل    الص�وك ل�حصول �سهولة من أي مركز استثماري، �عتمد مال�و الص�وك ع�� السوق الثانو�ة لتداول الص�وك. فإذا احتاج الصندوق لبيع جزء من  

أن   يمكن  املستثمر،  ��  رأسمالھ  املتاح  الطلب  الثانوي محدودي�ون   السوق 
ً
العوائد  ، و�مكن  ا تتأثر  و�التا��  املستثمر  يتمكن من اس��جاع رأسمالھ  للمش��ك�ن  أال 

  (الواقف�ن)
ً
 . سلبا
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 التصنيف  درجة انخفاض مخاطر 

�� حالة   الرغم من ذلك،  السداد. وع��  تنطوي ع�� مستو�ات متدنية �خاطر عدم  �� ص�وك مصّنفة  إ�� االستثمار  الصندوق  التصنيف    انخفاض�س��  درجة 

 ع�
ً
 . � أداء الصندوق وسعر الوحدةاالئتما�ي ألي من األدوات ال�ي �ستثمر ف��ا الصندوق، يحتمل أن يضطر مدير الصندوق إ�� بيع تلك األدوات، األمر الذي يؤثر سلبا

 

 االستثمار�ة الدرجة من أقل ائتما�ي تصنيف ذات أدوات �� االستثمار  مخاطر 

ذات تصنيف   األدوات  من   أع��  مخاطرهذه االستثمارات ع��    وتنطوي   .أدوات ذات تصنيف ائتما�ي أقل من الدرجة االستثمار�ة�س�� الصندوق إ�� االستثمار ��  

املصدر    حيث   الدرجة االستثمار�ةائتما�ي من   املبلغ باإليفاء  قد يخفق  أو جزء من  ل�امل  الصندوق  �� خسارة  يتسبب  قد  الصندوق مما  التعاقدية مع  بال��اماتھ 

 ع�� أداء الصندوق  املستثمر �� هذه األدوات
ً
 . وسعر الوحدةوقيمة أصول الصندوق األمر الذي يؤثر سلبا

 

 اململكةستثمار خارج مخاطر اال 

؛ العمالت صرفبتقلبات أسعار  األمور املرتبطة ) 1( :  - ع�� سبيل املثال ال ا�حصر  –م��ا   ع�� العديد من ا�خاطر العر�ية السعودية خارج اململكة االستثمار ينطوي 

جميع الصندوق.    بأصول فرض ضرائب ع�� الدخل وامل�اسب املرتبطة  قيام الدولة ال�ي يتم االستثمار ف��ا باحتمال  )  3(وا�جيوسياسية؛  ا�خاطر االقتصادية  )  2(

 
ً
 م��ا سوف تؤثر سلبا

ً
 . ع�� أداء الصندوق وسعر الوحدةهذه العوامل أو أيا

 

 مخاطر صرف العمالت

اعتبارات إضافي األجنبية  املالية  األوراق   �� تتضمن االستثمارات  �عمالت مختلفة.  املالية  �� األصول واألدوات  للصندوق االستثمار  �� سعر يجوز  التقلبات  ة مثل 

االستثمار من   من بلغ االستثمار والدخلأصل مالصرف ب�ن الر�ال السعودي ومختلف العمالت األجنبية ال�ي يتم استثمار الصندوق ��ا والت�اليف املرتبطة بتحو�ل 

 سعر اختالف فإن  بالتا�� السعودي، الر�ال مقابل السعودي الر�ال �غ��  املقومة االستثمارات خسارة حال �� ل�خسارة يتعرض أن للصندوق  �مكن و  أخرى.إ�� عملة 

  تؤثر قد الصرف
ً
 .الصندوق  أداء ع�� سلبا

 

 املستفيدة ا�جهة مخاطر

محددة، مما قد ينتج عنھ   املستفيدة قد يؤثر ع�� مصارف الوقف ال�ي تتطلب �� �عض األحيان إتمامها خالل مدة زمنية  ا�جهةبل  قِ أي تقص�� ينشأ من    ،بصفة عامة

 هدف الصندوق.تحقيق أثر سل�ي ع�� 

 

 الشرعية القيود

من هي�ل االستثمارات   �ّلٍ ع��    ضوابطتنطبق هذه ال  حيث.  الشرعية  �جنة الرقابةحددها  ت حسبما  الشرعية    �جنة الرقابةاستثمارات الصندوق ضوابط    تتبعيجب أن  

لتخ�� عن االستثمار أو جزء منھ، أو جزء من دخلھ إذا �ان االستثمار أو ا ع�� يضطر الصندوق قد ، ضوابطاستثماراتھ. ولالل��ام بتلك الو �شاطات الصندوق  وع��

األ�شطة ال�ي جرى االستثمار ف��ا؛ فإن مدير الصندوق يتو�� التخلص   من�� حال وجود إيرادات محرمة و .الشرعية الرقابة �جنةهي�ل االستثمار مخالف لضوابط 

 . للصندوق  �جنة الرقابة الشرعيةمن اإليراد ا�حرم حسب ما تقرره 

وجود أي استثمار مق��ح غ��  الشرعية    �جنة الرقابة  تاستثمار�ة إذا قرر يخسر الصندوق فرص  الشرعية    �جنة الرقابة  ضوابطو�اإلضافة إ�� ذلك، عند االل��ام ب

و�التا�� ال يمكن للصندوق النظر فيھ. و��ون لهذه العوامل، �� ظل ظروف معينة، أثر سل�ي ع�� األداء املا�� للصندوق أو  الشرعية    �جنة الرقابةمل��م بضوابط  

 االستثمار الشرعية للصندوق منطبقة.  ضوابطول عل��ا لو لم تكن استثماراتھ، مقارنة مع النتائج ال�ي يمكن ا�حص

 

 در ص امل مخاطر

وحدات الصندوق،  بما يؤدي إ�� انخفاض �� قيمة    ��ا،املالية والطلب عل  ا وأوضاعه   امع مرور الوقت نتيجة لتغ��ات �� إدار��  أصول الصندوق يمكن أن يتغ�� أداء  

  و�التا�� تأثر
ً
 .أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبا

 

 ال��كز  مخاطر

الصندوق عرضة للتقلبات ا�حادة نتيجة التغ�� �� األوضاع ا�خاصة    �� ا�خاطر الناتجة عن تركز استثمارات الصندوق �� أصول أو قطاعات معينة والذي يجعل أداء

. ��ا الصندوق وال�ي قد تؤثر  بتلك األصول والقطاعات ال�ي �ستثمر
ً
 ع�� أداء الصندوق سلبا

 

 ا�جيوسياسية ا�خاطر

 ثر قيمة الصندوق واستثماراتھ سلبييمكن أن تتأ
ً
 غ�� أو مباشرة آثار لها  ي�ون  أن  يمكن حيث ا�حيطة املناطق أو  املنطقة  �� توقعةامل غ��   ا�جيوسياسيةبالتطورات    ا
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 مخاطر السيا��ي  املناخ يخلق كما  .االستثمار ع�� مخاطر  �ش�ل و�التا�� االطمئنان  عدم  حالة  من تز�د ل�حدث املتوقعة غ��  الطبيعة أن  ذلك الصندوق،  ع�� مباشرة

 .الصندوق  أداء �� سلبا يؤثر أن  يمكن الذي األمر وهو ،�ةالعقار و   والتجار�ة االقتصادية القطاعات ع��

 

   والرقابيةا�خاطر القانونية 

ذلك    اململكة أو غ��  املناخ االستثماري ��  ية ��رقابتطرأ �غ��ات قانونية و   و�مكن أنإن املعلومات الواردة �� الشروط واألح�ام �ستند ع�� التشريعات القائمة واملعلنة.  

 ع�� الصندوق أو االستثمارات. و�مكن أن ت�ون  خالل مدة الصندوق  من التغ��ات
ً
�شوء   ة�� حالاتخاذ إجراءات قانونية الصندوق ع��  قدرةبما يمكن أن يؤثر سلبا

اململكة عملية  ، و�التا�� يمكن أن يتع�ن عليھ ال�جوء إ�� ا�حاكم �� اململكة ل�حصول ع�� �عو�ضات. ويش�ل تنفيذ العقود من خالل النظام القضائي ��  نزاع محدودة

 وال يمكن توقع نتائجها. و�مكن أن  
ً
 طو�ال

ً
 بأي �غي�� �� القوان�ن ا�حالية أو �عدم قدرة الدوائر ا�ح�ومية ع�� تطبيق تلك صعبة و�ستغرق وقتا

ً
يتأثر الصندوق سلبا

 القوان�ن.

 

 والز�اة  الدخل ضر�بة مخاطر

 للوائح املتعلقة بالز�اة والضر�بة املعمول ��ا �� اململكة العر�ية  
ً
السعودية. و�التا�� فإنھ بمقت��ى التفس�� صناديق االستثمار مشمولة ضمن �عر�ف شر�ات األموال وفقا

الز�اة. غ�� أن الهيئة العامة للز�اة والدخل لم    /   ال��امات ضر�بة الدخل   � اللغوي للوائح، يتوجب ع�� الصندوق الت�جيل لدى الهيئة العامة للز�اة والدخل وأن �ستو� 

عة لرقابة و�شراف هيئة السوق املالية أو مال�ي وحدات صناديق االستثمار ع�� الرغم من ز�وي ع�� صناديق االستثمار ا�خاض   /   تقم ح�ى اآلن بوضع أي ر�ط ضر��ي 

أي ال��امات ضر�بة دخل عدم صدور أي إعالنات رسمية بإعفاء صناديق االستثمار من واجب سداد الضر�بة. و�ينما لم �عمل الهيئة العامة للز�اة والدخل ع�� تحصيل  

سعودية، فإن هذا ال �ع�ي أن الهيئة العامة للز�اة والدخل لن تقوم بتغي�� من�جي��ا وتقرر تطبيق الضرائب ع�� الصناديق �� املستقبل وز�اة من صناديق االستثمار ال 

 إ�� فرض غرامات ع�� السداد املتأخر لضر�بة الدخل 
ً
وغرامات التأخ�� الز�اة. و�ؤدي تحمل أي من تلك الضرائب (  /   و�أثر رج��؛ و�مكن أن تؤدي هذه املن�جية أيضا

 .(الواقف�ن)   املش��ك�ن امل��تبة عل��ا) إ�� خفض قيمة النقد املتوفر لعمليات الصندوق وللتوزيعات ا�حتملة ع��  

 

  مخاطر ضر�بة القيمة املضافة

هذه، ال يخضع أي استثمار �� الصندوق لضر�بة دخل أو اقتطاع ضر��ي أو ضر�بة أر�اح رأسمالية أو أي ضر�بة أخرى. غ�� أنھ قد    الشروط واألح�امكما �� تار�خ  

 فرض ضر�بة قيمة مضافة �� اململكة بحلول شهر يناير  
ً
، من غ�� املتوقع أن يخضع االستثمار �� الصند2018تقرر رسميا

ً
وق  م. و�مقت��ى اللوائح الصادرة حديثا

  .لضر�بة القيمة املضافة، ولكن ينب�� ع�� املستثمر�ن ا�حصول ع�� مشورة �شأن تأث�� ضر�بة القيمة املضافة ع�� استثمارا��م �� الصندوق 

 

عدل الدفعات املستحقة  و�التا��  لضر�بة القيمة املضافة،ومقدمي خدمات الصندوق  من املتوقع أن يخضع مدير الصندوق  
ُ
(مقابل ا�خدمات والعموالت    سوف �

 . �ع�ن االعتبار ضر�بة القيمة املضافةملدير الصندوق و/أو مقدمي خدمات الصندوق بحيث تأخذ  والرسوم واأل�عاب)

 

 االقتصادية العامة األوضاع��  اتمخاطر التغ�� 

 معدالت الفائدة
ً
،  والتوجهات ا�جيوسياسية ، وظروف العمل، واملنافسة، والتطورات التكنولوجية، واألحداث  يمكن أن تؤثر التغ��ات �� األوضاع االقتصادية، شاملة

   وفرص الصندوق  ع�� أعمالوالقوان�ن الضر�بية  
ً
 وسلبيا

ً
 كب��ا

ً
   ،تأث��ا

ً
كما أن تحقق أي من ا�خاطر االقتصادية قد   و�التا�� يتأثر أداء الصندوق وقيمة وحداتھ سلبا

 
ً
 �� دعم الصندوق الوقفي و�التا�� صعو�ة اإلضافة إليھ وتنميتھ من خالل االش��ا�ات (الوقفية). ملش��ك�ن) الواقف�ن ع�� االستمرارع�� قدرة (ا يؤثر سلبا

 

 التمو�ل  مخاطر

 ع�� الدخل الذي  ، الشرعية �جنة الرقابةمتوافق مع ضوابط  بتمو�ل من ا�حتمل أن يتم تمو�ل أصول الصندوق 
ً
الصندوق، أو أن يؤدي   يحققھوأن يؤثر هذا سلبا

   و�التا��  �� مبلغ أصل الدين،  إ�� خسارة
ً
الز�ادات واالنخفاضات �� قيمة أصول الصندوق عندما  و�مكن أن تت�خم  القيمة السوقية للوحدات.    ع��  سوف يؤثر سلبا

إيجاد فرصة لز�ادة العوائد، غ�� أنھ ينطوي �� نفس الوقت ع�� درجة مخاطر أع�� و�مكن أن يؤدي إ��   و�ؤدي استخدام التمو�ل إ��.  إ�� التمو�لي�جأ الصندوق  

 ن وال��اجع االقتصادي.  م��ا ارتفاع ت�اليف الديْ  ز�ادة �عرض الصندوق واستثماراتھ لعوامل

 

 السيولة  مخاطر

 �� حالة البيع. كما    متطلبات لتغطية األوقات �عض �� مناسبة  بأسعار �سييلها يصعب أصول  �� االستثمار مخاطر ��
ً
السيولة مما يؤدي إ�� تأثر أداء الصندوق سلبا

 ع�� األسعار   السيولة متدنية مما قد يز�د من صعو�ة �سييل استثمارات الصندوق، ال سيما أنَّ سيولة السوق   ت�ون   -  �� �عض الف��ات  -أنھ  
ً
املنخفضة قد تؤثر سلبا

 لتلبية متطلباتھ من السيولة.  لصندوق وقدرتھ ع�� بيع �عض استثماراتھالسوقية الستثمارات ا

 

 املصا�ح  وتضارب ا�حوكمة مخاطر
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ح ب�ن هذه األطراف  ومجلس إدارة الصندوق، قد يحدث تضارب �� املصا�  وتا�عيھ الزميلةنتيجة للتنوع الكب�� �� األ�شطة ال�ي يضطلع ��ا مدير الصندوق وشر�اتھ 

 ع�� أداء الصندوق  األمر الذي االستثماري  هدفھ تحقيق ع�� الصندوق  قدرة ع�� يؤثر مما املتنوعة
ً
 . قد يؤثر سلبا

 

 العمل بموجب الئحة صناديق االستثمار �� حالة �شوء أي تضارب مصا�ح، يجب ع�� مدير الصندوق �� جميع األوقات أن يل��م و
ً
بواجباتھ تجاه الصندوق (شاملة

و��ون مدير الصندوق  بطر�قة عادلة.  املش��ك�ن (الواقف�ن)من  الصادرة من هيئة السوق املالية). و�� حالة �شوء تضارب مصا�ح، يتعامل مدير الصندوق مع �ّلٍ 

 بإحالة أي حاالت تضارب مصا�ح محتملة إ�� 
ً
بحسن مجلس إدارة الصندوق �حل أي ش�ل من أش�ال تضارب املصا�ح  �س��مجلس إدارة الصندوق وسوف ُملزما

 . كنة أفضل ا�جهود املم نية و�بذل

 

 األساسي�ن  االعتماد ع�� املوظف�نمخاطر 

ي من أعضاء فرق اإلدارة �عتمد نجاح الصندوق �ش�ل رئي��ي ع�� األداء النو�� لفر�ق إدارتھ وفرق إدارة شر�ات محفظتھ االستثمار�ة. و�مكن أن تؤثر خسارة خدمات أ   

ع�� رأس العمل، إ�� تأث�� جوهري ع�� أعمال   تلك �ش�ل عام (سواء �ان ذلك �سبب االستقالة أو غ�� ذلك) أو عدم القدرة ع�� اجتذاب موظف�ن إضافي�ن واالحتفاظ ��م

 وفرص الصندوق. 

 

 العمليات  مخاطر

 ال�ي  واستثماراتھ  الصندوق  عمليات ع�� يؤثر قد العناصر  هذه من  ينشأ تقص��  أي  فإنَّ  و�التا�� كب��، �ش�ل واملادية  البشر�ة املوارد  ع��  الصندوق  مدير �عتمد

 خالل نافذة زمنية محددة، مما قد ينتج عنھ أثٌر سل�ٌي ع�� أداء الصندوق.  إتمامها األحيان  �عض �� تتطلب

 

 الناشئة األسواق مخاطر

، واالستثمار �� األسواق الناشئة قد ينطوي ع�� مخاطر  السعوديةعد السوق  �
ً
 ناشئة

ً
مرتبطة باإلخفاق أو التأخر �� �سو�ة صفقات السوق و��جيل وأمانة   سوقا

السوقية لألوراق املالية ال�ي تتم    حفظ األوراق املالية. كما أن االستثمار �� مثل هذه األسواق قد يحمل ب�ن طياتھ مخاطر أع�� من املتوسط واملعتاد. إن القيمة

 حيث إن الكمالتعامالت ��ا �� األسواق الناشئة محدودة �سبي
ً
 األك�� من أحجام القيمة السوقية واملتاجرة م��كزة �� عدد محدود من الشر�ات. ولذلك فإن أصول   ا

 أك�� من تقلبات األسعار، وسيولة أقل �ش�ل
ً
. م�حوظ مقارنة الصندوق واستثماراتھ �� السوق الناشئة قد تواجھ قدرا

ً
 باالستثمار �� أسواق أك�� تطورا

 

 الطبيعيةمخاطر الكوارث 

 
ً
  تتمثل �� ال��اك�ن، والزالزل، واألعاص�� والفيضانات وأي ظاهرة طبيعية ال يمكن السيطرة عل��ا و�سبب دمارا

ً
 ع�� مختلف  كب��ا

ً
للممتل�ات واألصول، وقد توثر سلبا

 الصندوق.  القطاعات االقتصادية واالستثمار�ة مما قد يؤدي إ�� انخفاض أسعار وحدات

 

 أخرى  صناديق �� االستثمار مخاطر

لالستثمار �� الصندوق" من املمكن أن تتعرض الصناديق األخرى ال�ي قد �س��دف الصندوق االستثمار ف��ا لنفس ا�خاطر الواردة �� هذا البند "ا�خاطر الرئيسية  

 
ً
 ع�� أداء الصندوق وسعر الوحدة.  مما يؤثر سلبا

 

 االئتمانية  ا�خاطر

  الصندوق  مدير مع بال��اما��ا التعاقدية اإليفاء �� معها املتعاقد ا�جهات أو ا�جهة إخفاق باحتمال تتعلق ال�ي  ا�خاطر ��
ً
 وتنطبق  بي��ما. االتفاقيات أو للعقود وفقا

  ستؤثر  وال�ي  أطراف أخرى  مع املرابحة صفقات ت��م وال�ي  النقد أسواق  وصناديق املرابحة  صناديق �� االستثمار حال الصندوق �� ع�� ا�خاطر هذه
ً
 حال ��  سلبا

 .الوحدة وسعر الصندوق  استثمارات ع�� إخفاقها

 

 االستثمار  إعادة مخاطر

 شراء تم ال�ي  باألسعار استثمارها يتم ال قد األر�اح فإن مبالغ وعليھ الصندوق، استثمارات عن  الناتجة والرأسمالية املوزعة األر�اح �عض استثمار الصندوق  �عيد قد

 ع�� الشراء ت�لفة ارتفاع و�التا�� ابتداًء، ��ا األصول 
ً
 .الوحدة سعر لألصل مما قد يؤثر سلبا

 

 ا�خاطر  لتقو�م و�دارة الداخلية  اآللية )5

  �� ا�حتملة  ا�خاطر  تحديد وتقو�م  إ��  ��دف  إدارة مخاطر  الصندوق سياسة  أثرها، و�قوم مدير   أقربيتبع مدير  للتقليل من  والتعامل معها  وقت ممكن 

 و�دارة ا�خاطرلتقو�م   الداخلية اآللية لتفاصيل أك�� عن �تم اعادة تقييم ا�خاطر �ش�ل سنوي.االستثمار و الصندوق بدراسة وتقو�م ا�خاطر ألي أصول قبل  

   :اآل�ي ع�� عاالطال  ير��
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ون  االئتمان: سيتم تقو�م جميع األطراف النظ��ة ا�حلية واإلقليمية قبل االستثمار، ووضع حدود للتعرضات تضمن عدم ال��كز لدى طرف نظ�� د  مخاطر -

 آخر. وسيتم متا�عة  
�
 من تلك التعرضات �ش�ل دوري للتأكد بأ��ا ضمن ا�حدود املعتمدة.  كال

 ول متنوعة ومتعددة وذلك ملنع تركز استثمارات الصندوق �� أصول محدودة.مخاطر ال��كز: سيتم توزيع أصول الصندوق �� أص -

 يتم بحيث املس��دفة العوائد مع ت�لفتھ متناسبة ت�ون  بأن  تمو�ل ع�� الصندوق  حصول  حال �� الصندوق  مدير التمو�ل: سيحرص  ت�لفة �غ�� مخاطر -

 .االستثمار انخفاض عوائد أو التمو�ل ت�لفة الرتفاع سل�ي  أثر أي تقليص

�جنة  سيتم اتخاذ جميع القرارات االستثمار�ة �عد األخذ �� االعتبار ضوابط   مخاطر عدم التوافق الشر�� ومخاطر التخلص من اإليرادات غ�� الشرعية: -

، و�ذا  الرقابة الشرعية�جنة  ��ا تتوافق مع ضوابط  أتأكد من  لسيتم مراقبة ومراجعة استثمارات الصندوق �ش�ل دوري لو   للصندوق.  الرقابة الشرعية

االستثمار   �جنة الرقابة الشرعيةلدى مدير الصندوق أن هذه االستثمارات لم �عد تتوافر ف��ا الضوابط ال�ي بموج��ا أجازت    �جنة الرقابة الشرعية قررت  

 �جلس إدارة الصندوق عن آلية التخارج وأسبابھ.  اإلفصاحف��ا سيتم 

 .با�حفظة السيولة من األد�ى با�حد حتفاظاال  من التأكد السيولة: سيتم مخاطر -

يت�ون  ��  املصا�ح: عند �شكيل مجلس إدارة الصندوق، قام مدير الصندوق باألخذ   وتضارب ا�حوكمة مخاطر - االعتبار قواعد ومعاي�� ا�حوكمة حيث 

سيقوم ا�جلس باإلشراف ع�� أي تضارب مصا�ح أعضاء مستقل�ن) و   2عضو ممثل عن ا�جهة املستفيدة و  1من مدير الصندوق و  2أعضاء (  5ا�جلس من  

 واملوافقة ع�� آلية معا�ج��ا باإلضافة إ�� اعتماد سياسة مكتو�ة فيما يتعلق بحوكمة الصندوق، وسياسة االستثمار.

أنھ سيعمل مدير الصندوق   إ�� أخرى: سيتم قياس أداء ومخاطر �ل صندوق يرغب مدير صندوق االستثمار فيھ باإلضافة   صناديق �� االستثمار مخاطر -

 ع�� مراقبة أداء تلك الصناديق �ش�ل دوري وتقييمھ بناًء ع�� مؤشر اس��شادي ومعاي�� قياس األداء ل�ل صندوق تم االستثمار فيھ. 

��ا قبل االستثمار �� الوحدات املتداولة هو قياس مستوى  التداول: من أحد املعاي �عليق مخاطر -  اإلفصاح �� االستثمار�ة ال�ي سيقوم مدير الصندوق 

 للصندوق املتداول وهل الصندوق مل��م بنظام السوق املالية �� اململكة العر�ية السعودية ولوائحھ التنفيذية. 

ل �جنة استثمار متخصصة �عد القيام بدراسة الفرص االستثمار�ة املتاحة وحجم االستثمار اإلدراج: سيتم اتخاذ قرارات االستثمار من خال تأخر مخاطر -

 تؤثر تلك االستثمارات (الطروحات األولية لصناديق االستثمار العقار�ة املتداولة) ع�� صا�� أصول الصندوق من خالل حجمها.  أالوالعمل ع�� 
 

   الفئة املس��دفة من املش��ك�ن )6

 بوقف أموالهم ألعمال خ��ية.  الراغب�ن  ا�حتمل�ن  للمش��ك�ن  مالئم الصندوق  �� االش��اك ، فـإن الوقفية الصندوق  طبيعة  ع�� بناءً 

 

 قيود / حدود االستثمار )7

 تحددها ال�جنة الشرعية.  يل��م مدير الصندوق بالقيود وا�حدود ال�ي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأح�ام الصندوق واملعاي�� الشرعية ال�ي 

 

 العملة  )8

 االش��اك دفع عملة الصندوق �� الر�ال السعودي، وال�ي يتم تقو�م أصول الصندوق ��ا، ولن يتم قبول أي اش��اك �عملة أخرى غ�� الر�ال السعودي. وسيتم

بالر�ال املش��ك�ن  بلقِ  من الر�ال السعودي،�عض األ  �� الصندوق  استثمارات قد تتم بينما السعودي (الواقف�ن)   صول واألدوات االستثمار�ة �عمالت غ�� 

.  هذه االستثمارات �عمالت غ�� الر�ال السعودي من ا�حققة األر�اح وست�ون 
ً
 أيضا

ً
 صرف أسعار �� التغ��ات �خاطر الصندوق عرضة سي�ون  لذلك، ونتيجة

  .بالعمالت تتعلق مماثلة أخرى  ومخاطر إ�� عمالت أخرى  ا�حلية العملة بتحو�ل املتعلقة ا�حظر وقواعد القيود ومخاطر العملة،
 

.  م��ا التخلص سيتم ا�خاطر هذه بأن  ضمان  أي ي�ون هناك العملة ولن مخاطر من ل�حد ا�جهود أق��ى  الصندوق  سيبذل
ً
 ��ائيا

 

 واأل�عابمقابل ا�خدمات والعموالت  )9

 احتسا��ا وطر�قة  الصندوق،أصول  من املدفوعاتتفاصيل جميع  - أ

 أ�عاب اإلدارة
 ع�� املبلغ األقل إما   أ�عاب) من الصندوق  "ا�خب�� املالية"يتقا��ى مدير الصندوق (شركة  

ً
إدارة وسيتم احتسا��ا اعتمادا

 من صا�� قيمة أصول الصندوق، أ��ما أقل.0.75% من إجما�� قيمة عوائد الصندوق املستلمة أو بنسبة  10بنسبة  
ً
 % سنو�ا

 ال يوجد. ك رسوم اإلش��ا

 أ�عاب أم�ن ا�حفظ

 �ساوي (شركة البالد املالية) يجب ع�� الصندوق أن �سدد ألم�ن ا�حفظ 
ً
 % 0.10أ�عابا

ً
من إجما�� قيمة األصول �� سنو�ا

أ�عاب أم�ن   دفعوتُ ر�ال سعودي.  5,000مليون ر�ال سعودي و�حد أد�ى  250حال �ان إجما�� قيمة األصول أقل أو �ساوي 

 �التا��:  أ�عاب أم�ن ا�حفظ شهري. وتنخفض النسبة املذ�ورة ل�ل ز�ادة �� إجما�� قيمة األصول حيث ت�ون  ا�حفظ �ش�ل

 من إجما�� قيمة األصو  )مليون ر�ال سعودي(إجما�� قيمة األصول 
ً
 ل % سنو�ا

250  – 500 0.08 % 
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500  – 750 0.06 % 

750  – 1,000 0.05 % 

 % 0.04 1,000أك�� من 

رسومو  ا�حفظ  أم�ن   يستحق 
ً
صفقة  ا �ل  بيع  عملي  �ل (أي    عن  الصندوق    أوة  ��ا  يقوم  الصندوق شراء  سياسة  حسب 

عن �ل صفقة ال   سعودي  ر�ال 10رسوم بمبلغ    إ�� ، باإلضافة  سعودي  ر�ال  30بمبلغ    السعوديةتتم �� السوق    )االستثمار�ة

 ة. تتم بطر�قة إلك��وني

 مشغل الصندوق أ�عاب 
دفع % من صا�� قيمة أصول الصندوق. وتُ 0.20رسم سنوي بقيمة    )"ا�خب�� املالية"ملشغل الصندوق (شركة  يدفع الصندوق  

 �ش�ل نصف سنوي.

 . ر�ال سعودي 35,000أ�عاب سنو�ة قدرها  (شركة طالل أبو غزالة وشر�اه الدولية) ملراجع ا�حساباتيدفع الصندوق  مراجع ا�حسابات أ�عاب 

أ�عاب أعضاء مجلس اإلدارة  

 املستقل�ن 

   سعودي  ر�ال  5,000  الصندوق   يدفع
ً
  �ل  عن  سعودي  ر�ال  4,000  قدره  حضور   بدل  إ��  باإلضافة  مستقل  عضو  ل�ل  سنو�ا

 وأر�عة  أد�ى  كحد  السنة  خالل  اثن�ن   اجتماع�ن   عقد  يتم  أن   املتوقع  ومن.  للصندوق   مستقل�ن   عضو�ن  �عي�ن   تم  وقد  .اجتماع

   ذلك  رأى  �لما  صندوق   إدارة  �جلس  عاجل  اجتماع  الرئيس  �عقد  وقد.  أق��ى   كحد  اجتماعات
ً
 أ�عاب  مجموع  يز�د  وال.  ضرور�ا

  سعودي ر�ال  42,000 عن املستقل�ن  اإلدارة مجلس أعضاء جميع
ً
 . سنو�ا

  سبيل  �� املستقل�ن األعضاء من عضو �ل  يتكبدها ال�ي  الفعلية واإلقامة السفر ت�اليف �افة الصندوق  تحمل إ�� باإلضافة

 حتسبوتُ .  املستقل�ن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  �جميع  سعودي  ر�ال  15,000  أق��ى   و�حد  ،)ينطبق  إن (  االجتماعات  حضور 

 . سنوي  نصف �ش�ل السنو�ة األ�عاب هذه دفعوتُ 

 سنو�ة بقيمة  (شركة دار املراجعة الشرعية ذ.م.م.) هيئة الشرعيةيدفع الصندوق لل �جنة الرقابة الشرعيةأ�عاب 
ً
 .ر�ال سعودي 15,000أ�عابا

  رسوم مزود خدمة املؤشر

 االس��شادي

مل الصندوق  املؤشر يدفع  خدمة  بقيمة    رسوم  ")Ideal Ratings"ر�تينجز    أيديال(  االس��شادي  زود  ر�ال    22,515سنو�ة 

 . سعودي

. وتُ   7,500دفع الصندوق رسوم رقابية بمبلغ يُ  رقابية  رسوم
ً
 لهيئة السوق املالية.   �ش�ل سنوي  دفع هذه الرسومر�ال سعودي سنو�ا

رسوم �شر التقار�ر الدور�ة ع��  

 موقع تداول 
 ر�ال سعودي عن السنة املالية تُ  5,000

ً
 .حسب �ل يوم تقو�م و�ستقطع سنو�ا

مصار�ف ورسوم التعامل  

 (الوساطة) 

 دفع مصار�ف الوساطة أو أي رسوم تداول أخرى من قِ تُ 
ً
بمستو�ات تحددها األنظمة أو وسيط التعامل   بل الصندوق مباشرة

 ع�� معدل تداول أصول الصندوق وحجم 
ً
�� األسواق ال�ي يقوم الصندوق بالشراء أو البيع ف��ا. وتتفاوت تلك املبالغ استنادا

 العمليات.

افق مع  مصار�ف التمو�ل املتو

 الشرعية  الرقابة �جنةضوابط 

دفع حسب متطلبات  حسب �� �ل يوم تقو�م وتُ وجودها حسب أسعار السوق السائدة وتُ يتم تحميلها ع�� الصندوق حال  

 البنك املمول. 

 الرسوم واملصار�ف األخرى 

  - يتحمل الصندوق جميع املصار�ف األخرى املتعلقة با�خدمات املهنية والتشغيلية املستمرة املقدمة من الغ��، و�ما �� ذلك  

القانونية واالستشار�ة  -  ع�� سبيل املثال ال ا�حصر مصار�ف و ،  ، وتقييم األصول وا�ح�ومية وا�جهات املنظمة   املصار�ف 

، والرسوم التنظيمية، وغ��ها من ا�خدمات املهنية، ومصار�ف تأسيس لن��ياتاو   وتوزيعها للصندوق  السنو�ة التقار�ر طباعة

 عن أيو .  املؤسسة لصا�ح حفظ أصول الصندوق و�شغيل الشر�ات ذات الغرض ا�خاص  
ً
ضر�بة    ��ون الصندوق مسؤوال

 %1.0أال تتجاوز هذه املصروفات    س��دفبل ا�جهات املنظمة. ومن امل أو ز�اة مستحقة الدفع تفرض �� املستقبل من قِ 
ً
سنو�ا

 الرسوم والعموالت والضرائب ال�ي تخضع للوائح والتنظيمات ا�ح�ومية.  الصندوق باستثناءأصول  صا�� قيمةمن 

 : اتمالحظ

   " املاليةا�خب��  " لشركة  إن جميع الرسوم املذ�ورة والعموالت واملصروفات املستحقة   -
ً
للنسب   أو األطراف األخرى ال �شمل ضر�بة القيمة املضافة، وسيتم تحميل الضر�بة �ش�ل منفصل وفقا

القيمة املضافة. و�ل��م   الصندوق عن �امل    املش��كاملنصوص عل��ا �� قانون ضر�بة  العقو�ات  بتعو�ض مدير  (بما �� ذلك  مبلغ ضر�بة القيمة املضافة وأي مسؤولية أو ت�لفة أو مبلغ 

بدفع ضر�بة القيمة املضافة. وسيقوم مدير الصندوق بتحميل نفقة ضر�بة القيمة املضافة ع�� جميع املستثمر�ن الذين سيتم اش��اكهم    املش��كوالنفقات) وال�ي تنشأ نتيجة لعدم قيام  

 بالصندوق. 

 . للصندوق ذكر �ش�ل تفصي�� �� التقر�ر السنوي الفعلية فقط، وستُ  املصار�فتقدير�ة وسيتم خصم  �� ا�جدول أعاله قاماألر 

 

 االستثمار  صندوق  بلقِ  من دفعها ووقت واأل�عاب، والعموالت  ا�خدمات مقابل حساب  كيفية مع واملصار�ف، الرسوم جميع يو�ح جدول  -ب

توقيت   أساس االحتساب املبلغ املفروض  / النسبة الرسوم واأل�عاب  نوع

 االحتساب

أساس  

 الدفع 

(شركة   أ�عاب اإلدارة الصندوق  مدير  املالية"يتقا��ى  ) "ا�خب�� 

   أ�عابمن الصندوق  
ً
إدارة وسيتم احتسا��ا اعتمادا

نصف   �ل يوم تقو�م   صا�� قيمة األصول 

 سنوي  
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بنسبة   إما  املبلغ األقل  % من إجما�� قيمة 10ع�� 

 0.75املستلمة أو بنسبة  عوائد الصندوق  
ً
% سنو�ا

 من صا�� قيمة أصول الصندوق، أ��ما أقل.

ا�حفظ   يجب أ�عاب أم�ن ا�حفظ ألم�ن  �سدد  أن  الصندوق  ع�� 

�ساوي    
ً
أ�عابا املالية)  البالد  %  0.10(شركة 

  
ً
�ان   منسنو�ا حال   �� األصول  قيمة  إجما�� 

مليون   250�ساوي    أوإجما�� قيمة األصول أقل  

ر�ال سعودي.    5,000ر�ال سعودي و�حد أد�ى  

�ش�لوتُ  ا�حفظ  أم�ن  أ�عاب  .  شهري  دفع 

  إجما��  �� ز�ادة ل�ل املذ�ورة النسبة وتنخفض

ا�حفظ   ت�ون   حيث  األصول   قيمة أم�ن  أ�عاب 

 �التا��:  

قيمة   إجما�� 

األصول  

ر�ال   مليون 

 سعودي

من   
ً
سنو�ا  %

قيمة   إجما�� 

 ل األصو 

250 -  500 0.08 % 

500 -  750 0.06 % 

750  – 

1,000 

0.05 % 

أك�� من  

1,000 

0.04 % 

 

رسومو  ا�حفظ  أم�ن   يستحق 
ً
صفقة    ا �ل  عن 

شراء يقوم ��ا الصندوق    أو(أي �ل عملية بيع  

 �� تتم  االستثمار�ة)  الصندوق  سياسة  حسب 

سعودي،    30بمبلغ    السعوديةالسوق   ر�ال 

ر�ال سعودي عن   10باإلضافة ا�� رسوم بمبلغ  

 . ة �ل صفقة ال تتم بطر�قة إلك��وني
 

 شهري  شهري  إجما�� قيمة األصول 

(شركة   مشغل الصندوق أ�عاب  الصندوق  ملشغل  الصندوق  ا�خب��  "يدفع 

صا�� 0.20بقيمة    ةسنو�  أ�عاب)  "املالية من   %

 قيمة أصول الصندوق. 

نصف   �ل يوم تقو�م   صا�� قيمة األصول 

 سنوي  

(شركة طالل أبو   ملراجع ا�حساباتيدفع الصندوق   مراجع ا�حسابات أ�عاب 

قدرها   سنو�ة  أ�عاب  الدولية)  وشر�اه  غزالة 

 ر�ال سعودي.  35,000

نصف   �ل يوم تقو�م   ثابت

 سنوي  

أ�عاب أعضاء مجلس  

 اإلدارة املستقل�ن

مستقل    5,000 عضو  ل�ل   
ً
سنو�ا سعودي  ر�ال 

ر�ال سعودي    4,000باإلضافة إ�� بدل حضور قدره  

اجتماع  �ل   جميع   أ�عاب  مجموع  يز�د  وال  عن 

ر�ال   42,000  عن  املستقل�ن  اإلدارة   مجلس  أعضاء

 .سعودي كحد أق��ى

نصف   �ل يوم تقو�م   ثابت

 سنوي  

 الرقابة �جنةأ�عاب 

 الشرعية

 ر�ال سعودي  15,000
ً
 سنوي   �ل يوم تقو�م   ثابت سنو�ا

رسوم مزود خدمة  

 االس��شادي املؤشر
 

 

22,515  
ً
 ر�ال سعودي سنو�ا

 سنوي   �ل يوم تقو�م   ثابت

 سنوي   �ل يوم تقو�م   ثابت ر�ال سعودي  7,500 رقابية  رسوم
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رسوم �شر التقار�ر 

الدور�ة ع�� موقع  

 تداول 

5,000  
ً
 سنوي   �ل يوم تقو�م   ثابت ر�ال سعودي سنو�ا

مصار�ف ورسوم 

 التعامل (الوساطة) 

تداول  رسوم  أي  أو  الوساطة  مصار�ف  تدفع 

قِ  من  بمستو�ات أخرى  مباشرة  الصندوق  بل 

تحددها األنظمة أو وسيط التعامل �� األسواق  

ف��ا.  البيع  أو  بالشراء  الصندوق  يقوم  ال�ي 

 ع�� معدل  
ً
املبالغ استنادا تلك  تداول وتتفاوت 

 .أصول الصندوق وحجم العمليات

 ل�ل صفقة 
ً
 فوري تار�خ الصفقة  وفقا

مصار�ف التمو�ل  

افق مع  ضوابط املتو

 الشرعية  الرقابة �جنة

حسب   وجودها  حال  الصندوق  ع��  تحميلها  يتم 

 أسعار السوق السائدة 

   ال يوجد 

الرسوم واملصار�ف  

 األخرى 

تار�خ   متغ��ة  

 االستحقاق 

 فوري

 تخضع �افة املدفوعات املشار إل��ا أعاله إ�� ضر�بة القيمة املضافة ال�ي قد تتغ�� �سب��ا من وقت آلخر. مالحظة: 

 

 

جدول اف��ا��ي يو�ح �سبة ت�اليف الصندوق إ�� القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق ع�� مستوى الصندوق ومالك الوحدة خالل عمر الصندوق ع��  -ج

 تكررةاملأن �شمل �سبة الت�اليف املتكررة وغ�� 

 الش��اك عميل �� الصندوق بمبلغ  
ً
 وتوضيحيا

ً
 اف��اضيا

ً
لم تتغ�� طوال السنة، و�اف��اض أن إجما�� قيمة أصول الصندوق �� تلك   سعودير�ال  ألف    100ا�جدول اآل�ي يب�ن مثاال

 �� ��اية الف��ة بنسبة    10الف��ة هو  
ً
 سنو�ا

ً
يو�ح املثال االف��ا��ي .  %10.00مليون ر�ال سعودي (ال �شمل أي تمو�ل) ولم يتغ�� طوال السنة، وع�� اف��اض تحقيق الصندوق عائدا

 املش��ك بالوحدات من املصار�ف بالر�ال السعودي (ع�� أساس سنوي):التا�� حصة 

 

 

 

 

(ع�� مستوى   الصندوق االف��ا��ي  بيانات

 * الصندوق) (ر.س.)

 / النسبة

  القيمة

 متكررة

غ��   /

 متكررة

السنة األو�� ع�� 

مستوى الصندوق  

بقيمة أصول  

  (ر.س.) 000,00010,

وع�� اف��اض تحقيق 

��اية  عائد سنوي �� 

 %10.00الف��ة بنسبة 

السنة األو��  

ع�� مستوى  

 االش��اك

  االف��ا��ي 

بقيمة 

100,000  

ملالك   .)(ر.س

 الوحدة

السنة الثانية ع�� 

مستوى الصندوق  

وع�� اف��اض  .)ر.س

تحقيق عائد سنوي  

�� ��اية الف��ة بنسبة 

10.00 % 

السنة الثانية   

ع�� مستوى  

 االش��اك

االف��ا��ي  

بقيمة 

100,000  

ملالك   (ر.س.)

 الوحدة

 10,000 1,000,000 10,000 1,000,000   الصندوق  وحدات عدد

 بداية ��  الصندوق  أصول  قيمة إجما��

 .) س.ر( الف��ة
 

 
10,000,000 100,000 

10,186,984 101,870 

    الف��ة ��اية  عند االف��ا��ي  السنوي  العائد
 

1,000,000 10,000 1,018,698 10,187 

 ��اية ��  الصندوق  أصول  قيمة إجما��

 الف��ة
 

 
11,000,000 110,000 11,205,682 112,057 

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد     املتكررة غ��  واملصار�ف الرسوم إجما��

 350 35,000 350 35,000 متكررة 35,000 مراجع ا�حسابات أ�عاب 
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 150 15,000 150 15,000 متكررة 15,000 ةالشرعي الرقابة �جنة أ�عاب

 50 5,000 50 5,000 متكررة 5,000 السعودية تداول ع�� موقع  النشر  رسوم 

 75 7,500 75 7,500 متكررة 7,500 رقابية  رسوم

 225 22,515 225 22,515 متكررة 22,515 رسوم مزود خدمة املؤشر االس��شادي

 420 42,000 420 42,000 متكررة 42,000 **  أعضاء مجلس اإلدارة املستقل�ن أ�عاب

 112 11,206 110 11,000 متكررة % 0.10 أ�عاب أم�ن ا�حفظ

 221 22,135 217 21,724 متكررة %  0.20 أ�عاب مشغل الصندوق 

 111 11,067 109 10,862 متكررة % 0.10 الرسوم واملصار�ف األخرى 

 أ�عاب اإلدارة

% من  10

إجما��  

قيمة 

عوائد  

الصندوق  

املستلمة أو 

بنسبة 

0.75  %

 من 
ً
سنو�ا

صا�� قيمة  

أصول  

الصندوق،  

 أ��ما أقل.

 متكررة

81,465 815 83,006 830 

 واملصار�ف  واأل�عاب الرسوم إجما��

  املتكررة
 

 
252,066 2,521 254,429 2,544 

 2,544 254,429 2,521 252,066   واملصار�ف  واأل�عاب الرسوم إجما��

 5,732   573,202 5,610 560,951  % 75   العوائد توزيعات صا��

 1,911 191,067 1,870 186,984   األصول  قيمة �� النمو  صا��

 خصم �عد الصندوق  أصول  قيمة صا��

 والتوزيعات   واأل�عاب الرسوم
 

 10,186,984 101,870 
10,378,051 103,781 

 * بدون حساب ضر�بة القيمة املضافة 

 اعتماد ا�حد األق��ى ** تم 

 

 

 بيان تفاصيل مقابل الصفقات املفروضة ع�� االش��اك واالس��داد ونقل امللكية ال�ي يدفعها مالكو الوحدات، وطر�قة احتساب ذلك املقابل  -د

 ال يقوم مدير الصندوق بفرض أي مقابل ع�� صفقات االش��اك واالش��اك اإلضا��
ً
  لوحداتا نقل أو اس��داد يمكن ال بأنھ ، علما

ً
 الوقفية للطبيعة نظرا

 .وق دللصن

 وشرح سياسة مدير الصندوق �شأن التخفيضات والعموالت ا�خاصة  ا�خاصة والعموالت التخفيضات –ه 

 .ال يوجد

 

 املعلومات املتعلقة بالز�اة و/أو الضر�بة: -و

 .ذلك بخالف واألنظمة اللوائح تنص مالم غلتھ �� وال  أصولھ �� تجب ال الز�اة فإنَّ  وقفي، الصندوق  أن  بما

 

 عمولة خاصة ي��مها مدير الصندوق  -ز
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أن ي��م ترتيبات عمولة خاصة ت�ون محصورة �� سلع وخدمات قد يحصل عل��ا مدير الصندوق    �جنة الرقابة الشرعيةضوابط    يحق ملدير الصندوق مع مراعاة

 الع�� أن ت�ون متعلقة بتنفيذ صفقات نيابة عن 
ً
 ة.يمؤسسات السوق املاللالئحة  صندوق أو بتقديم أبحاث ملص�حة الصندوق وفقا

 

اقف(  بالوحدات  املش��ك بلمن قِ  أو الصندوق  أصول  من ُدفعت ال�ي الرسوم واأل�عاب واملصار�ف   جميع يو�ح اف��ا��ي مثال  –ح    عملة أساس ع��)  الو

 *  الصندوق 

  يب�ن  اآل�ي ا�جدول 
ً
  مثاال

ً
  اف��اضيا

ً
 تلك �� الصندوق  حجم أن  و�اف��اض طوال السنة، تتغ�� لم ألف ر�ال سعودي 100 بمبلغ الصندوق  �� عميل الش��اك وتوضيحيا

تحقيق وع�� السنة، طوال يتغ��  ولم ر�ال سعودي  مليون  10 هو الف��ة   الصندوق  اف��اض 
ً
   عائدا

ً
الف��ة   االش��اك ع��  سنو�ا ��اية  املثال  يو�ح.  %10 بنسبة �� 

 املصار�ف بالر�ال السعودي (ع�� أساس سنوي):  من بالوحدات املش��ك حصةالتا�� االف��ا��ي 

 

  الصندوق االف��ا��ي بيانات  

 سعر الوحدة �� بداية الف��ة ر.س. 10

 عدد وحدات الصندوق  .وحدة 1,000,000

 حجم الصندوق �� بداية الف��ة  ر.س.  10,000,000

 ) %10( العائد السنوي االف��ا��ي عند ��اية الف��ة ر.س. 1,000,000

 حجم الصندوق �� ��اية الف��ة  إجما��  ر.س.  11,000,000

 االف��ا��ياالش��اك بيانات   

 عدد وحدات االش��اك االف��ا��ي  وحدة  10,000

 مبلغ االش��اك االف��ا��ي ر.س. 100,000
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ع�� مستوى االش��اك االف��ا��ي  

 (ر.س.) 
 ع�� مستوى الصندوق (ر.س.)

% أو  النسبة

 ر.س.  القيمة
  

 الرسوم واأل�عاب واملصار�ف     

 مراجع ا�حسابات أ�عاب  35,000 35,000 350,00

 **  أ�عاب أعضاء مجلس اإلدارة املستقل�ن  42,000 42,000 420.00

 الشرعية الرقابة �جنةأ�عاب  15,000 15,000 150.00

 رسوم مزود خدمة املؤشر االس��شادي 22,515 22,515 225.15

 رسوم رقابية  7,500 7,500 75.00

 )تداول (رسوم �شر التقار�ر الدور�ة ع�� موقع  5,000 5,000 50.00

 أ�عاب أم�ن ا�حفظ % 0.10 11,000 110.00

    

108,620 10,861,985  
صا�� قيمة أصول الصندوق قبل خصم أ�عاب  

   مشغل الصندوق اإلدارة وأ�عاب 

 ***  اإلدارة أ�عاب % 0.75 81,465 814.65

 مشغل الصندوق أ�عاب  % 0.20 21,724 217.24

 الرسوم واملصار�ف األخرى  % 0.10 10,862 108.62

2520.66 252,066 
2.29 % 

 
 إجما�� الرسوم واأل�عاب واملصار�ف 

 صا�� قيمة أصول الصندوق �� ��اية الف��ة    10,747,934 107,479.34

7,479.34 747,934 
7.48 % 

 
 صا�� الر�ح  

  ن جميع املصار�ف قد دفعها وتحملها مدير الصندوق إ* بدون حساب ضر�بة القيمة املضافة، مع العلم أن ا�جدول أعاله عبارة عن مثال اف��ا��ي حيث 
ً
من حسابھ ا�خاص �� السنة األو��   مؤقتا

 والثانية والثالثة 

 ** تم اعتماد ا�حد األق��ى 

 يو�ح طر�قة احتساب أ�عاب اإلدارة جدول ***

 من  0.75تتجاوز أ�عاب اإلدارة  أال % من إجما�� قيمة عوائد الصندوق املستلمة، ع�� 10يتقا��ى مدير الصندوق من الصندوق أ�عاب إدارة تبلغ 
ً
% سنو�ا

 صا�� قيمة أصول الصندوق  

ع�� مستوى االش��اك 

 االف��ا��ي (ر.س.)

ع�� مستوى الصندوق  

 (ر.س.) 
 

 % من إجما�� قيمة عوائد الصندوق 10 100,000 1,000

 من صا�� قيمة أصول الصندوق 0.75 81,465 814.65
ً
 % سنو�ا

814.65 81,465 
 من 0.75باعتماد القيمة األد�ى يكون إجما�� أ�عاب اإلدارة املطبقة ما �عادل 

ً
% سنو�ا

 صا�� قيمة أصول الصندوق 

 

 والتسع��  التقييم  )10

 الصندوق  يملكھ أصل �ل  تقييمكيفية مفصل عن  بيان -أ

 طر�قة التقييم االستثمار 

صناديق االستثمار العقار�ة املتداولة  

والطروحات األولية لصناديق االستثمار 

 العقار�ة املتداولة 

الصندوق �� وحدات ال�ي يملكها  للغالق  اإل ع�� أسعار    يتم تقييم صناديق االستثمار العقار�ة املتداولة بناءً  -

 يوم التقو�م.

األولية �� الف��ة ما ب�ن االكتتاب وتداول   العامةيتم تقييم الصناديق ال�ي تمت املشاركة ��ا �� الطروحات   -

 الورقة املالية بناًء ع�� سعر االكتتاب. 
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 . املستثمر بھبل الصندوق علن من قِ امل للوحدةع�� آخر سعر  تقييم بناءً اليتم  صناديق أسواق النقد 

ة للدخل  صناديق االستثمار العقاري املدرّ 

 (املفتوحة أو املغلقة)
 . بل الصندوق املستثمر بھعلن من قِ امل للوحدةع�� آخر سعر  تقييم بناءً اليتم 

 الصندوق املستثمر بھ. بل يتم التقييم بناًء ع�� آخر سعر للوحدة املعلن من قِ  )غ�� عقار�ة(ة للدخل صناديق استثمار�ة مدرّ 

 الص�وك
 يتم تقييم الص�وك املدرجة بحسب آخر أسعار إغالق لها. :الص�وك املدرجة -

 إليھ األر�اح املستحقة للف��ة املنقضية ح�ى يوم التقو�م. : الص�وك غ�� املدرجة -
ً
 مبلغ االستثمار مضافا

 بل الصندوق املستثمر بھ. املعلن من قِ يتم التقييم بناًء ع�� آخر سعر للوحدة  صناديق الص�وك 

 إليھ األر�اح املستحقة للف��ة املنقضية ح�ى يوم التقو�م. صفقات املرابحة 
ً
 مبلغ االستثمار مضافا

 بل الصندوق املستثمر. يتم التقييم بناًء ع�� آخر سعر للوحدة املعلن من قِ  صناديق املرابحة 
 

 عدد نقاط التقو�م وتكرارها -ب

 وا�خميس من �ل أسبوع. وعندما ال ي�ون أي من تلك األيام يوم عمل، فإن يوم التقو�م سي�ون يوم العمل التا��. ثن�ن اإليتم تقو�م أصول الصندوق �� يومي 

  -ج
ُ
 تخذ �� حالة ا�خطأ �� التقو�م أو التسع�� اإلجراءات ال�ي ست

 :الصندوق أو االحتساب ا�خاطئ لسعر الوحدة سيقوم مدير الصندوق بالتا���� حال التقو�م أو التسع�� ا�خاطئ ألي أصل من أصول 

  توثيق أي تقو�م أو �سع�� خاطئ ألصل من أصول الصندوق أو حساب سعر وحدة �ش�ل خاطئ؛ 

  سيتم �عو�ض الوحدات املتضررة عن جميع أخطاء التقو�م أو التسع�� دون تأخ��؛ 

  
ً
 0.5عن أي خطأ �� التقو�م أو التسع�� بما �ش�ل �سبة    إبالغ هيئة السوق املالية فورا

ً
�� املوقع اإللك��و�ي    % أو أك�� من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فورا

  )تداول ـ (ملدير الصندوق واملوقع اإللك��و�ي ل
ً
 من الئحة صناديق االستثمار؛   )76(للمادة  و�� تقار�ر الصندوق ال�ي �عدها مدير الصندوق وفقا

  من الئحة صناديق االستثمار.  )77(تقديم م�خص بجميع أخطاء التقو�م والتسع�� (إن وجدت) لهيئة السوق املالية واملطلو�ة وفقا للمادة 

 طر�قة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االش��اك  -د

   سعر الوحدةيتم حساب  
ً
الثابتة أوال بناًء ع�� صا�� قيمة أصول   بناًء ع�� صا�� قيمة األصول للصندوق ا�خصوم م��ا الرسوم واملصروفات  ثم الرسوم املتغ��ة 

ي رسوم ومصروفات  بما �� ذلك أي ال��امات وأ  - قيمة أصول الصندوق �عد حسم إجما�� ا�خصوم    اآلتية: إجما��الصندوق، وذلك �� يوم التقو�م ا�حدد وفق املعادلة  

مقسومة ع�� إجما�� عدد وحدات الصندوق القائمة �� يوم التقو�م ذي العالقة. و�تم تقو�م صا�� قيمة أصول الصندوق   -  ع�� الصندوق مستحقة وغ�� مدفوعة

 بالر�ال السعودي.

 

 ، وتكرارها�شر سعر الوحدة ووقت م�ان -هـ

 www.alkhabeer.com�� اململكة التا�� ليوم التقو�م من خالل املوقع اإللك��و�ي ا�خاص بمدير الصندوق  �علن مدير الصندوق عن سعر الوحدة �� يوم العمل  

 . www.saudiexchange.sa )السعودية تداول ( وموقع
 

  التعامالت )11

 .األو�� والسعر  واملدة البدء تار�خ مثل ،األو�� الطرح تفاصيل - أ

  سعودي ر�ال10 الطرح بداية عند الوحدة سعري�ون. 

 أي  أوم،  2019نوفم��    3ه املوافق  1441ر�يع األول    6ح�ى    ،م2019سبتم��    1ه املوافق  1441محرم    2يوم عمل تبدأ بتار�خ    )45( مدة األو�� الطرح ف��ة

 تار�خ آخر حسبما يحدده مدير الصندوق.

 م2019نوفم��   4ه املوافق 1441ر�يع األول  7هو  الصندوق  �شغيل لبدء املتوقع التار�خ. 
 

 يوم �عامل ومسؤوليات مدير الصندوق �� شأن طلبات االش��اك   أي��  التار�خ ا�حدد واملواعيد ال��ائية لتقديم طلبات االش��اك -ب

،  وا�خميس من �ل أسبوع  الذي يتم فيھ تنفيذ االش��اك �� وحدات الصندوق وهو يوم العمل التا�� ل�ل يوم تقو�م (يومي االثن�ن  هو اليوم   يوم التعامل اليوم

 وعندما ال ي�ون أي من تلك األيام يوم عمل، فإن يوم التقو�م سي�ون يوم العمل التا��).

 بحد أق��ى �� يوم العمل �� اململكة الذي �سبق   12دفع قبل أو عند الساعة  تقديم طلبات االش��اك �� أي يوم عمل. �ل االش��ا�ات يجب أن تُ   �جوز و 
ً
ظهرا

http://www.saudiexchange.sa/
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 أو    12�عد الساعة  ل�ي تبدأ املشاركة �� الصندوق �� يوم التعامل. أما الطلبات ال�ي يتم تقديمها �� يوم العمل الذي �سبق يوم التعامل    ؛يوم التعامل
ً
ظهرا

االش��اك �� يوم �� اململكة العر�ية السعودية، فسوف يتم تنفيذ طلبات    ملؤسسات السوق املاليةإذا صادف يوم التعامل املس��دف عطلة رسمية للبنوك أو  

 التعامل التا��. 

 

 لطلبات  ، بما �� ذلك م�ان تقديم اإجراءات تقديم الطلبات ا�خاصة باالش��اك �� الوحدات -ج

. و�تع�ن ع�� املش��ك (الواقف) الراغب �� االش��اك �� وحدات الصندوق �عبئة وتوقيع "ا�خب�� املالية"يجب ع�� أي مستثمر فتح حساب استثماري لدى شركة  

   "طلب االش��اك"نموذج  
ً
ما بحوالة إإ�� توقيع الشروط واألح�ام ا�خاصة باالش��اك �� الصندوق و�سليمها إ�� مدير الصندوق مع �سديد مبلغ االش��اك    إضافة

قة إثبات الهو�ة  بنكية لصا�ح حساب الصندوق أو شيك بن�ي من بنك مح�� معتمد وذلك �� أي يوم عمل، مع إلزامية إبراز املش��ك�ن (الواقف�ن) األفراد لبطا

ا�جواز (ل�خليجي�ن) واإلقامة السار�ة (للمقيم�ن). وفيما يتعلق باملش��ك (الواقف) االعتباري، يتع�ن عليھ    /  الوطنية السار�ة (للسعودي�ن) والبطاقة الوطنية

ج االش��اك املستوفاة عن املؤسسة باإلضافة إ�� ��خة من ال�جل التجاري، كما يمكن للمش��ك (الواقف) �سليم نماذ  /  تقديم خطاب معتمد من الشركة

 ع�� امتالك الوحدات من طر�ق ال��يد العادي أو ال��يد السريع أو إرسالها من خالل القنوات اإللك��ونية املرخص ��ا، 
ً
و�تسلم املش��ك، �عد االش��اك، تأكيدا

 مدير الصندوق، و�تضمن هذا التأكيد تفاصيل االش��اك.

 لتقديره ا
ً
ع�� تقار�ر م�افحة غسل األموال أو بناًء ع�� املعلومات الواردة �� نموذج "اعرف عميلك" أو أي �عليمات  ملطلق، أو بناءً و�جوز ملدير الصندوق وفقا

التنفيذية.  تصدر عن أي جهة رقابية، رفض طلبات االش��اك. وملدير الصندوق كذلك رفض أي طلب اش��اك يرى أنھ قد يخالف نظام السوق املالية ولوائحھ 

التدقيق الداخ�� ومتطلبات م�افحة غسل األموملدير   تلبية متطلبات  باملش��ك�ن مع أم�ن ا�حفظ �غرض  تبادل املعلومات املتعلقة   �� وال الصندوق ا�حق 

 وتمو�ل اإلرهاب. 

 قيود التعامل �� وحدات الصندوق  -د

. وسيتعذر ع�� مدير الصندوق تلبية أي طلب  واألح�اميتقيد مدير الصندوق عند تنفيذ طلبات االش��اك بأح�ام ومتطلبات الئحة صناديق االستثمار وهذه الشروط  

 لطبيعة الصندوق الوقفية. 
ً
 اس��داد من املش��ك�ن (الواقف�ن) نظرا

 

 لق، واإلجراءات املتبعة �� تلك ا�حاالت �ع ا�حاالت ال�ي يؤجل معها التعامل �� الوحدات أو  -ه

 :اآل�ي�شأن �عليق التعامل �� وحدات الصندوق وال�ي تنص ع�� "�عليق االش��اك أو اس��داد الوحدات" من الئحة صناديق االستثمار  )67(سيتم االل��ام باملادة  

 طلبت الهيئة ذلك.  إذا االش��اك �عليق الصندوق  مدير ع�� يجب .أ

 :اآلتية ا�حاالت �� إال االش��اك �عليق الصندوق  ملدير يجوز  ال .ب

 .وحدات الصندوق  مال�ي مصا�ح يحقق التعليق أن  معقول  �ش�ل الصندوق  رأى مدير إذا .1

 و�ما عام إما �ش�ل الصندوق، يملكها ال�ي  األصول األخرى  أو املالية األوراق �� التعامل يتم ف��ا ال�ي  الرئيسة السوق  �� التعامل ُعلق إذا .2

 .أصول الصندوق  قيمة لصا�� أ��ا جوهر�ة معقول  �ش�ل يرى مدير الصندوق  ال�ي  أصول الصندوق  إ�� بالنسبة

  مدير الصندوق  يفرضھ  �عليق أي حالة �� التالية اإلجراءات اتخاذ الصندوق  مدير ع�� يجب . ج
ً
 :املادة هذه للفقرة (ب) من وفقا

 .املش��ك�ن (الواقف�ن) مصا�ح  مراعاة مع وامل��رة الضرور�ة للمدة إال �عليق أي استمرار عدم من التأكد .1

 .منتظمة  بصورة حول ذلك ا�حفظ وأم�ن  الصندوق  إدارة مجلس مع والتشاور  منتظمة بصورة التعليق مراجعة .2

  املش��ك�ن (الواقف�ن)و  الهيئة إشعار .3
ً
 التعليق إن��اء فور  املش��ك�ن (الواقف�ن)و  و�شعار الهيئة التعليق، أسباب توضيح مع �عليق بأي فورا

أي موقع آخر متاح ل�جمهور و  الصندوق  ملدير اإللك��و�ي املوقع �� ذلك عن واإلفصاح عن التعليق اإلشعار �� املستخدمة نفسها بالطر�قة

 .بحسب الضوابط ال�ي تحددها الهيئة 

 .املش��ك�ن (الواقف�ن) مصا�ح يحقق ذلك أن  رأت إذا التعليق رفع صالحية للهيئة . د

سيؤدي   – من ضمن أمور أخرى   –كما أنَّ مدير الصندوق يحتفظ با�حق �� رفض طلب اش��اك أي مش��ك �� الصندوق إذا �ان ذلك االش��اك 

لية أو الهيئة العامة  بل هيئة السوق املافرض من وقت آلخر من قِ إ�� اإلخالل �شروط وأح�ام الصندوق أو األنظمة أو اللوائح التنفيذية ال�ي قد تُ 

 لألوقاف أو ا�جهات التنظيمية األخرى باململكة العر�ية السعودية. 

 

 اإلجراءات ال�ي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االس��داد ال�ي ستؤجل  -و

 لطبيعتھ الوقفية. 
ً
 الصندوق ال يقبل أي طلبات اس��داد نظرا

 

 األح�ام املنظمة لنقل ملكية الوحدات إ�� مستثمر�ن آخر�ن  -ز
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 لطبيعتھ الوقفية. 
ً
 الصندوق ال يقبل وال ينفذ أي طلبات نقل ملكية وحدات نظرا

 

 قيمة الوحدات ال�ي يجب ع�� مالك الوحدات االش��اك ف��الا�حد األد�ى  -ح

 .ر�ال سعودي 100 هو اش��اك إضا��ي ا�حد األد�ى أل ، ر�ال سعودي 1,000 �� الصندوق هوا�حد األد�ى لالش��اك 

 لطبيعة الصندوق الوقفية.
ً
   وال �سمح الصندوق باالس��داد أو التنازل عن الوحدات أو ره��ا نظرا

 ألد�ى �� الصندوق عدم الوصول إ�� ذلك ا�حد اواإلجراء املتخذ �� حال ا�حد األد�ى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعھ،   -ط

و�خضع ا�حد األد�ى لبدء و�شغيل الصندوق إ�� الئحة صناديق   ر�ال سعودي كحد أد�ى لرأس مال الصندوق.  مليون   10��دف مدير الصندوق إ�� جمع مبلغ  

 االستثمار و�عليمات هيئة السوق املالية ��ذا ا�خصوص. 

 

 سياسة التوزيع  -12

 . ��ا طالبيُ   ال  ال�ي  التوزيعات عن تفاصيل ذلك ��  بما ،واألر�احالدخل  سياسة توزيع - أ

 –وجودها و/أو توزيع األر�اح الرأسمالية ا�حققة يحتفظ مدير الصندوق بحق إجراء توزيع �امل أو جزئي لألر�اح املتحصلة من استثمارات الصندوق حال 

بل الصندوق وفق ما يقرره مدير الصندوق. و�تم توزيع تلك األر�اح مرة واحدة �� السنة وذلك �عد ا�حصول ع�� موافقة مجلس إدارة من قِ  –إن وجدت 

 ��استثمارات الصندوق املستلمة من   األر�اح إعادة استثمار و�جوز ملدير الصندوق  .جراء أك�� من توزيعإالصندوق. و�حق ملدير الصندوق 
ً
صناديق  مؤقتا

استحقاق   ح�ن  إ�� كوذل اململكة،خارج  مماثلة رقابية لهيئة أو البنك املركزي السعودي لتنظيم خاضع طرف مع امل��مة املرابحةوصفقات املرابحة 

وعند إقرار التوزيع، سيتم صرف �سبة  . املستفيدة ا�جهة لصا�حالقابلة للتوزيع األر�اح  إجما�� إ�� أر�احها إضافةسيتم و  ،التوزيعات ع�� ا�جهة املستفيدة

استثمار  إعادة ا�خ��ية ا�خاصة با�جمعية، ع�� أن يتم األعمالوذلك لدعم  ةاملستفيد ا�جهة كحد أد�ى لصا�ح من صا�� عوائد الصندوق املستلمة % 75

 ."1ا�خب�� الوقفي "صندوق  إ��وزعة امل غ��  العوائدالنسبة املتبقية من 

 التقر��ي لالستحقاق والتوزيعالتار�خ  -ب

جراء أك�� من إأيام عمل من ��اية شهر د�سم�� من �ل عام. و�حق ملدير الصندوق  )10( يتم توزيع األر�اح، �� الظروف العادية، مرة واحدة �� السنة خالل 

 .توزيع أو القيام بالتوزيع �� توار�خ مختلفة

 دفع التوزيعات  كيفية -ج

استثمار  إعادة ، ع�� أن يتمةاملستفيدا�جهة كحد أد�ى لصا�ح  – إن وجدت –من صا�� عوائد الصندوق املستلمة % 75يتم توزيع �سبة معينة ال تقل عن 

 ."1ا�خب�� الوقفي "صندوق وزعة �� امل غ��  العوائدالنسبة املتبقية من 

 

 قف�ن) ا (الو  تقديم التقار�ر إ�� املش��ك�ن -13

 والسنو�ة األولية املالية والقوائم سنوي ال الر�ع البيان، بما �� ذلك السنو�ةاملعلومات املتعلقة بالتقار�ر  - أ

 

  12 للصندوق  املالية  والسنة  ا�حاسبية الف��ة تبلغ •
ً
  شهرا

ً
 �شغيل بدء تار�خ  من  للصندوق  األولية ا�حاسبية  الف��ة وتبلغ د�سم��، 31 �� تنت�ي تقو�ميا

 املراجعة السنو�ة املالية والقوائم األولية والتقار�ر املوجزة السنو�ة التقار�ر و�صدار بإعداد الصندوق  مدير . و�قومم2020  د�سم��  31  ح�ى  الصندوق 

 .مقابل أي  دون  الطلب عند(الواقف�ن)  للمش��ك�ن  توفر وال�ي  للصندوق 

األولية   التقار�ر بإعداد الصندوق  مدير سيقوم  .بالتقر�ر املعنية الف��ة ��اية من  أشهر  3 أقصاه موعد �� ل�جمهور  للصندوق  السنو�ة التقار�ر تتاح •

  )30(  خالل ل�جمهور  وسيوفرها
ً
 عند(الواقف�ن)    املش��ك�ن  إ�� األولية والتقار�ر  السنو�ة التقار�ر تقديم يمكن كما  .بالتقر�ر املعنية الف��ة ��اية من يوما

 يقوم  )تداول (  ـل اإللك��و�ي واملوقع الصندوق  ملدير اإللك��و�ي املوقع ع�� �شرها وسيتم مطبوعة ��خة �ش�ل أو/و اإللك��و�ي ال��يد طر�ق طل��م عن

 الوحدات  ع��  أجر�ت  ال�ي   للعمليات  و�جل  لھ  اململوكة   للوحدات  األصول   قيمة  صا��  عن   تفصيلية  بمعلومات  وحدات  مالك  �ل   ب��و�د  الصندوق   مدير

  مرة بھ  ا�خاصة
ً
 خالل  وحدات امتل�وا الذين السابق�ن (الواقف�ن)  املش��ك�ن ذلك  �� بما ((الواقف�ن)  للمش��ك�ن الصندوق  مدير يرسل كما.  واحدة سنو�ا

 .  السنة خالل  الوحدات ع�� أجر�ت ال�ي  الصفقات فيھ ي�خص يوم من إصدار القوائم املالية السنو�ة )30(خالل  سنوي   بيان ) املعنية املالية السنة

(ل اإللك��و�ي واملوقع اإللك��و�ي موقعھ ع�� سنوي، ر�ع أساس  ع�� الصندوق، مدير و�ف�ح املعلومات  الهيئة، تحددها أخرى  وسيلة وأي ،)تداول ـ 

 . من الئحة صناديق االستثمار )4( املتضمنة �� امل�حق  املعلومات تتضمن أن  يجبوال�ي  .االستثمار  صناديق الئحة  من )76(املادة  بموجب املطلو�ة
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 أماكن ووسائل إتاحة تقار�ر الصندوق ال�ي �عدها مدير الصندوق  -ب

السوق املالية ب لك��و�ي  واملوقع اإل   www.alkhabeer.comتتاح التقار�ر السنو�ة للصندوق بما �� ذلك القوائم املالية �� املوقع اإللك��و�ي ملدير الصندوق:  

ع�� العنوان ال��يدي و/أو ال��يد اإللك��و�ي كما هو مب�ن �� �جالت   –  إن وجدت   –وترسل اإلشعارات األخرى  www.saudiexchange.sa   :  السعودية  تداول 

 مدير الصندوق.

اقف�ن)وسائل تزو�د  -ج  بالقوائم املالية السنو�ة  املش��ك�ن (الو

�خاصة بالصندوق للمش��ك�ن (الواقف�ن) وللمستثمر�ن ا�حتمل�ن  تتاح القوائم املالية السنو�ة للصندوق بما �� ذلك القوائم املالية السنو�ة املراجعة ا

 . www.saudiexchange.sa:  (تداول)  تداول السعوديةللك��و�ي  اإلواملوقع    www.alkhabeer.comبدون مقابل ع�� املوقع اإللك��و�ي ملدير الصندوق:  

 م. 2019د�سم��  31وسيتم توف�� أول قوائم مالية مراجعة للسنة املالية األو�� املن��ية 

 

افر أول قائمة مالية مراجعة �� ��اية السنة املالية للصندوق  -د د�سم��   31و��اية الف��ة ا�حاسبية األولية للصندوق ��  ،يقر مدير الصندوق بتو

 .م 2021

 

 عند طل��ا. -ه
ً
 يقر مدير الصندوق بتقديم القوائم املالية السنو�ة املراجعة للصندوق ملال�ي الوحدات مجانا

 

اقف�ن)  املش��ك�ن �جل  -14  (الو

 .اململكة ��  وحفظھ  الوحدات، ملال�ي  محدث  �جل بيان �شأن إعداد  )أ 

 �عد  
ً
   مدير الصندوق مسؤوال

ً
و�تم التعامل مع   ، ملتطلبات الئحة صناديق االستثمار، وحفظھ �� اململكة  عن إعداد �جل محدث للمش��ك�ن (الواقف�ن)، وفقا

 
ً
   هذا ال�جل بمنت�ى السر�ة. يمثل �جل املش��ك�ن (الواقف�ن) دليال

ً
وسيتم إتاحة ال�جل ملعاينة ا�جهات ا�ختصة عند طل��ا،   ع�� الوحدات املثبتة فيھ.  قاطعا

 عند الطلب
ً
 قيمة صا��و  لھ اململوكة  تعدد الوحدا  عن تفصيليةع�� معلومات    وال�ي �شمل  وسيتم تقديم م�خص لل�جل إ�� أي مش��ك بالوحدات مجانا

 . واألر�اح املوزعة ل�جهة املستفيدة للوحدات األصول 

اقف�ن)   املش��ك�ن(   الوحدات  مال�ي  �جل  عن  معلومات  بيان)  ب   ع��   منھ  ا�حصول   الوحدات  ملال�ي  يمكن  الذي  امل�ان  مثل(   ) (الو

 ) ال�جل

 .الرئي��ي   مقره �� الوحدات  مال�ي  ��جل الصندوق   مدير يحتفظ

 

اقف�ن(  املش��ك�ن( الوحدات  مال�ي اجتماع  -15  )) الو

اقف�ن)الظروف ال�ي يُ  ) أ  د�� ف��ا إ�� عقد اجتماع للمش��ك�ن (الو

 يحق ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع للمش��ك�ن (الواقف�ن) وذلك �� ا�حاالت التالية:

 مبادرة من مدير الصندوق؛ 

  أيام عمل من �سلم ذلك الطلب من أم�ن ا�حفظ؛ )10(خالل  مدير الصندوق بالدعوة الجتماع املش��ك�ن (الواقف�ن)طلب كتا�ي من أم�ن ا�حفظ، و�قوم 

   ع�� األقل من قيمة    %25مش��ك (واقف) أو أك�� من املش��ك�ن (الواقف�ن) الذين يمل�ون مجتمع�ن أو منفردين أك�� من  من ا�جهة املستفيدة أو  طلب كتا�ي

أو املش��ك�ن    الوحدات  مال�يأيام عمل من �سلم ذلك الطلب من  )  10(خالل  و�قوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع املش��ك�ن (الواقف�ن)  وحدات الصندوق،  

 (الواقف�ن). 

اقف�ن) )ب  إجراءات الدعوة إ�� عقد اجتماع للمش��ك�ن (الو

 )تداول السوق املالية (الدعوة ع�� املوقع اإللك��و�ي ا�خاص بھ وع�� املوقع اإللك��و�ي ا�خاص بمن خالل إعالن    املش��ك�ن (الواقف�ن) يدعو مدير الصندوق الجتماع  

 من تار�خ ا�عقاد االجتماع.   )21(أيام وال تز�د عن    )10(أم�ن ا�حفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن  و   املش��ك�ن (الواقف�ن)إ�� جميع  خالل إرسال إشعار خطي    ومن  السعودية
ً
يوما

ق�َ�ح ا�خاص بھ والقراراتتار�خ ا�عقاد االجتماع وم�انھ ووقتھ وجدول األعمال  واإلشعارو�تع�ن أن يحدد اإلعالن 
ُ
وقت إرسال  ال. كما يتع�ن ع�� مدير الصندوق �� نفس ةامل

 إشعار إ�� هيئة السوق املالية. 

اقف�ن)املش��ك�ن بيان يو�ح طر�قة تصو�ت  )ج اقف�ن)وحقوق التصو�ت �� اجتماعات  (الو  املش��ك�ن (الو

ع�� األقل من قيمة وحدات الصندوق. ولتجنب    %25الذين يمل�ون مجتمع�ن    املش��ك�نمن عدد    املش��ك�ن (الواقف�ن)يت�ون النصاب الالزم لعقد اجتماع   .أ

 حدات ال�ي يمل�و��ا.الشك، ال يملك مدير الصندوق وشر�اتھ الزميلة أي حقوق تصو�ت عن الو 

http://www.alkhabeer.com/
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ع�� املوقع  �� حال عدم استيفاء شروط النصاب الواردة أعاله، يجب ع�� مدير الصندوق الدعوة الجتماع ثاٍن من خالل اإلعالن ع�� موقعھ اإللك��و�ي و  .ب

أيام من تار�خ    خمسةكما يجب عليھ إرسال إشعار خطي إ�� أم�ن ا�حفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن    ،السعودية  )تداول السوق املالية (باإللك��و�ي ا�خاص  

الذين يمل�ون أي عدد من الوحدات، ا�حاضر�ن بصفة �خصية    املش��ك�ن (الواقف�ن)ا�عقاد االجتماع الثا�ي. وخالل االجتماع الثا�ي، �ش�ل أي عدد من  

 
ً
 قانونيا

ً
 .أو من خالل ممثل�ن، نصابا

   املش��ك�ن (الواقف�ن)يحق ل�ل مالك وحدات �عي�ن وكيل لتمثيلھ �� اجتماع  .ج

 �� اجتماع  . د
ً
 واحدا

ً
 . املش��ك�ن (الواقف�ن)تمثل �ل وحدة يملكها مالك الوحدات صوتا

    املش��ك�ن (الواقف�ن)يجوز عقد اجتماعات   . ه
ً
للضوابط ال�ي تحددها هيئة السوق  ومداوال��ا والتصو�ت ع�� القرارات باستخدام وسائل تقنية حديثة وفقا

 املالية.

 ملتطلبات  الوحداتيحق ملالك  . و
ً
ممارسة جميع ا�حقوق املرتبطة بالوحدات بما �� ذلك ا�حصول ع�� موافقتھ ع�� أي �غ��ات تطلب املوافقة وفقا

 الئحة صناديق االستثمار. 

 .واقف�ن والقرارات ال�ي تصدر ع��ايحق ملالك الوحدات تفو�ض ا�جهة املستفيدة بممارسة �افة حقوقھ �� اجتماعات ال .ز

 ش��ك (الواقف) سيتم انتقال �افة حقوق التصو�ت �� االجتماعات ل�جهة املستفيدة.�� حالة وفاة امل .ح

 

اقف�ن)  املش��ك�ن حقوق  -61  (الو

اقف�ن)  املش��ك�ن بحقوق  قائمة )أ   (الو

 حصول ع�� ��خة محدثة من شروط وأح�ام الصندوق باللغة العر�ية بدون مقابل؛ ا� 

   13(ا�حصول ع�� التقار�ر والبيانات ا�خاصة بالصندوق حسب ما ورد �� الفقرة(   
ً
من الئحة صناديق االستثمار   )76(للمادة    من الشروط واألح�ام ووفقا

 "؛املش��ك�ن (الواقف�ن)"تقديم التقار�ر إ�� 

   غي��ات� بأي  (الواقف�ن)  املش��ك�ن   غ�� أساسية  أو    أساسيةإشعار 
ً
قبل سر�انھ وفقا التغي��  ��ذا  الصندوق و�رسال م�خص  لنوعھ   �� شروط وأح�ام 

 وحسب املدة ا�حددة �� الئحة صناديق االستثمار؛

  
ً
وفقا املش��ك�ن  اجتماعات  عقد  يتم  الجتماع:  الدعوة  السار�ة  حقوق  والتعليمات  ا�خصوص  للوائح  املعنوَ .  ��ذا  البند  انظر  املعلومات  من  ن  وملز�د 

 هذه. الشروط واألح�ام" من اجتماع املش��ك�ن (الواقف�ن) – أخرى  معلومات"

 ا�حصول ع�� موافقة املش��ك�ن (الواقف�ن) من خالل قرار صندوق عادي ع�� أي �غي�� أسا��ي �� شروط وأح�ام الصندوق؛ 

 باألنظ �� ا�حاالت الضرور�ة الالزمة لفتح حساب املستثمر وتنفيذ عملياتھ واالل��ام  تتم مشاركة معلومات املش��ك�ن (الواقف�ن) إال  مة املطبقة مع لن 

 ما يحقق مص�حة للمش��ك�ن (الواقف�ن)؛  املعلوماتا�جهات الرقابية ا�ختصة أو إذا �ان �� مشاركة 

 (الواقف�ن) إشعار املش��ك�ن   
ً
   )21(�� حال رغبة مدير الصندوق �� إ��اء الصندوق قبل مدة ال تقل عن    كتابيا

ً
من التار�خ املزمع إ��اء الصندوق فيھ    يوما

 دون اإلخالل �شروط وأح�ام الصندوق؛

   املالية والتعليمات السار�ة باململكة العر�ية  أي حقوق أخرى للمش��ك�ن (الواقف�ن) تقرها األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق

 السعودية ذات العالقة.

 يديره  الذي  العام  للصندوق  أصول  بأي املرتبطة  التصو�ت بحقوق  يتعلق فيما الصندوق   مدير  سياسة) ب

  :(الواقف�ن) حقوق التصو�ت �� اجتماعات املش��ك�ن 

 ملتطلبات  تيحق ملالك الوحدات ممارسة جميع ا�حقوق املرتبطة بالوحدات بما �� ذلك ا�حصول ع�� موافقتھ ع�� أي �غ��ات   -
ً
تطلب املوافقة وفقا

 الئحة صناديق االستثمار. 

 ع��ا؛يحق ملالك الوحدات تفو�ض ا�جهة املستفيدة بممارسة �افة حقوقھ �� اجتماعات الواقف�ن والقرارات ال�ي تصدر  -

 �� حالة وفاة املش��ك (الواقف) سيتم انتقال �افة حقوق التصو�ت �� االجتماعات ل�جهة املستفيدة. -

 

اقف�ن)  املش��ك�نمسؤولية  -17  (الو

 يقر و�وافق املش���ون (الواقفون) �ش�ل وا�ح ع�� اآل�ي:

 دوق ولن ي�ون ع�� مدير الصندوق أي مسؤولية قانونية أو تبعية  ال يقدم مدير الصندوق أي �عهد أو ضمان ألداء أو ر�حية ألي استثمار مدار �� الصن

 التقص��؛ ألي انخفاض �� قيمة االستثمارات املدارة أو انخفاض �� أصول الصندوق باستثناء تلك ا�حاالت الناتجة عن اإلهمال ا�جسيم أو التعدي أو 



 52من   34صفحة 
 

  ،فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره �� الصندوق أو جزء منھ 
ً
 عن ديون وال��امات الصندوق؛ ال ي�ون مالك الوحدات مسؤوال

 ال��يدي و/أو اإل بالعنوان  ب��و�د مدير الصندوق  و�يانات االتصال األخرى ال�حيحة، فبموجب هذا �� حال عدم قيام املش��ك�ن (الواقف�ن)  لك��و�ي 

نازل عن جميع حقوقھ وأي مطالبات من مدير الصندوق ناشئة �ش�ل يوافق مالك الوحدات ع�� تجنيب مدير الصندوق و�عفائھ من أي مسؤولية و�ت

عدم   مباشر أو غ�� مباشر عن عدم تزو�د مالك الوحدات بكشف ا�حساب واإلشعارات أو أي معلومات أخرى تتعلق باالستثمارات أو تلك ال�ي تنشأ عن

 يح أي أخطاء مزعومة �� كشف ا�حساب أو اإلشعارات أو أي معلومات أخرى؛ قدرة املش��ك�ن (الواقف�ن) ع�� الرد أو التأكد من �حة املعلومات أو ت�ح

  
ً
لقوان�ن سلطة غ�� اململكة العر�ية السعودية فإنھ يتع�ن عليھ أن يخضع لتلك القوان�ن دون أن ي�ون هناك أي ال��ام   إذا �ان املش��ك (الواقف) خاضعا

 الصندوق.  ع�� الصندوق أو مدير

 خصائص الوحدات   -18

لون واحدة، و�تمتع مال�وها بحقوق متساو�ة ويعامَ  يجوز ملدير الصندوق إصدار عدد غ�� محدود من الوحدات ت�ون جميعها موقوفة لذات الغرض ومن فئة

 حصة مشاعة متساو�ة �� أصول الصندوق و�� غ�� قابلة للتحو�ل.  بل مدير الصندوق، حيث تمثل �ل وحدةباملساواة من قِ 
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افقات واإلشعارات ا�حددة بموجب الئحة صناديق االستثمار  ) أ  األح�ام املنظمة لتغي�� شروط وأح�ام الصندوق واملو

العامة وتنقسم يتقيد مدير الصندوق باألح�ام ال�ي نظم��ا الئحة صناديق االستثمار بخصوص التغي��ات ال�ي يتم إجراؤها ع�� شروط وأح�ام الصناديق  

 ع�� التوا�� من الئحة صناديق االستثمار:  )63) و(62(حسب املواد  وغ�� أساسيةو�� �غي��ات أساسية،  �ن رئيسي ين�غي�� ت إ�� االتغي�� تلك 

 التغي��ات األساسية: •

 . خالل قرار صندوق عادييجب ع�� مدير الصندوق ا�حصول ع�� موافقة مال�ي وحدات الصندوق ع�� التغي�� األسا��ي املق��ح من 

الشرعية ا�حصول ع�� موافقة هيئة السوق املالية ع��   الرقابة  �جنةيجب ع�� مدير الصندوق �عد ا�حصول ع�� موافقة املش��ك�ن (الواقف�ن) وموافقة  

للصندوق. املق��ح  األسا��ي  إشعار    التغي��  الصندوق  مدير  ع��  يجب  (الواقف�ن)كما  تفا  املش��ك�ن  عن  موقعھ واإلفصاح   �� األساسية  التغي��ات  صيل 

و�جب بيان تفاصيل التغي��ات األساسية    ) أيام من سر�ان التغي�� 10اإللك��و�ي وأي موقع آخر متاح ل�جمهور بحسب الضوابط ال�ي تحددها الهيئة قبل (

 من الئحة صناديق االستثمار.  )76(�� تقار�ر الصندوق العام ال�ي �عدها مدير الصندوق وفقا للمادة 

 :ساسيةاأل  غ��  التغي��ات •

و  الهيئة  إشعار  الصندوق  مدير  ع��  (الواقف�ن)يجب  بحسب   املش��ك�ن  ل�جمهور  متاح  آخر  موقع  وأي  الصندوق  ملدير  اإللك��و�ي  املوقع   �� واإلفصاح 

 أيام من سر�ان التغي��.  ) 10(يديره قبل  الضوابط ال�ي تحددها الهيئة عن أي �غي��ات غ�� أساسية �� الصندوق العام الذي

 بل إجراء أي �غي�� غ�� أسا��ي.  ق الشرعية الرقابة و�جنةيجب ع�� مدير الصندوق ا�حصول ع�� موافقة مجلس إدارة الصندوق 

 ايجب بيان تفاصيل التغي��ات غ�� األساسية �� تقار�ر الصندوق الع
ً
 ) من الئحة صناديق االستثمار. 76للمادة ( م الذي �عدها مدير الصندوق وفقا

 

  )ب
ُ
 تبع لإلشعار عن أي �غي�� �� شروط وأح�ام الصندوق اإلجراءات ال�ي ست

  األساسية    :التغي��ات 
ً
إشعارا الصندوق  مدير  واملوق   يرسل  اإللك��و�ي  موقعھ   �� األساسية  التغي��ات  تفاصيل  عن  و�ف�ح  (الواقف�ن)  ع للمش��ك�ن 

 أيام من سر�ان التغي��؛ ) 10(اإللك��و�ي للسوق وذلك قبل 

  ملدير الصندوق وأي موقع آخر   لك��و�يواإلفصاح �� املوقع اإل  املش��ك�ن (الواقف�ن)يجب ع�� مدير الصندوق إشعار الهيئة و   :التغي��ات غ�� األساسية

 أيام من سر�ان التغي��.  ) 10(متاح ل�جمهور بحسب الضوابط ال�ي تحددها الهيئة عن أي �غي��ات غ�� أساسية �� الصندوق العام قبل 

�� ذلك التقار�ر السنو�ة    سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن جميع التغي��ات �� شروط وأح�ام الصندوق �� التقار�ر السنو�ة ا�خاصة بالصندوق بما

 للمادة (
ً
 ) من الئحة صناديق االستثمار. 76املوجزة والقوائم املالية األولية ال�ي يتم إعدادها وفقا

 

 ثة  ��خة  تقديم  الصندوق   مدير  ع��  يجب   ا�حفظ  أم�ن   إ��  وكذلك  عل��ا،  �غي��  أي  إجراء  من  أيام)  10(  خالل  الهيئة  إ��  الصندوق   وأح�ام  شروط  من  محدَّ

 .تحدي��ا فور 
 

  بحسب ل�جمهور  متاح موقع آخر أّي  أو للسوق  اإللك��و�ي واملوقع موقعھ اإللك��و�ي، �� الصندوق  وأح�ام شروط من ��خة  �شر الصندوق  مدير ع�� يجب

 واملوقع موقعھ اإللك��و�ي، �� الصندوق  وأح�ام من شروط محدثة ��خة عن اإلعالن  كذلك عليھ و�جب  ينطبق)،  (حيثما الهيئة تحددها الضوابط ال�ي 

 عل��ا. تحديث أي إجراء من أيام) 10( خالل ينطبق) وذلك الهيئة (حيثما  تحددها ال�ي  الضوابط بحسب ل�جمهور  متاح موقع آخر أّي  أو للسوق  اإللك��و�ي
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 : واإلجراءات ا�خاصة بذلك بموجب الئحة صناديق االستثمار  ا�حاالت ال�ي �ستوجب إ��اء صندوق االستثمار  )أ (

 إ��اء حالة"  بـ م��ا �ّلٍ  إ��(ويشار  التالية ا�حاالت من أي ��  الصندوق  إ��اء يتم :(" 

 استمراره؛ وعدم الصندوق  إ��اء �� الصندوق  مدير رغبة 

 هذه  من  العائدات  جميع  وتوزيع  أصولھ  جميع  بيع  أو  الصندوق   من  التخارج  حالة  ��  الصندوق   إدارة   مجلس  موافقة  ع��  ا�حصول   �عد 

 ؛ من الوقفا�جهة املستفيدة  ع�� التصرفات

 ��  اململكة   ��  السوق   أوضاع  ��  جوهر�ة  �غي��ات  حصول   حال  ��  أو  األخرى   القانونية  الشروط  أو  اللوائح  أو  األنظمة  ��  �غي��   أي   حصول   حال  

  ذلك  الصندوق   مدير  واعت��  السعودية،  العر�ية
ً
   سببا

ً
   صندوق ال  إ��اء  �ان  إذا   أو  الصندوق   إل��اء  م��را

ً
  السوق   هيئة  من  قرار   ع��  بناءً   مطلو�ا

 ؛ا�حدث ك مدير الصندوق إ��اء الصندوق العام فور حصول ذل �ع� بهذه ا�حال، يج  و��. لوائحها بمقت��ى أو املالية

  ؛استمراره  وعدم الصندوق  بإ��اء  الصندوق  مدير ورأى الصندوق  من  االستثماري  الهدف تحقق 

 مع�ن حدث حصول  عند ان��ائھ ع��  تنص الصندوق  وأح�ام  شروط �انت إذا . 

  بموجب الئحة صناديق االستثمار   الصندوق  إ��اءباإلجراءات ا�خاصة 

  ��يجب ع�� مدير الصندوق �� حال رغبتھ إ��اء الصندوق أح�ام إ��اء الصندوق �� شروط وأح�ام الصندوق  تحديدالصندوق  مديريجب ع

مدير الصندوق إعداد   يل��ملغرض إ��اء الصندوق،    إتمام مرحلة بيع أصول الصندوق وتوزيع مستحقاتھ ع�� ا�جهة املستفيدة من الوقف

هذه ا�خطة    ع��  الصندوق ا�حصول ع�� موافقة مجلس إدارة  ب  و�ل��م،  (الواقف�ن)  ش��ك�ناملخطة و�جراءات إ��اء الصندوق بما يحقق مص�حة  

 .قبل القيام بأي إجراء �� هذا الشأن

   بتفاصيل خطة و�جراءات إ��ا هيئة السوق املالية واملش��ك�ن (الواقف�ن)شعار  إيجب ع�� مدير الصندوق 
ً
تقل   الالصندوق قبل مدة    ءكتابيا

 . ح�ام الصندوق أخالل بطبيعة الصندوق الوقفية أو شروط و دون اإل . التار�خ املزمع إ��اء الصندوق فيھيوم من ) 21(عن 

 ��مدير الصندوق االل��ام بخطة و�جراءات إ��اء الصندوق املوافق عل��ا يجب ع . 

 املش��ك�ن (الواقف�ن)  و ع�� مدير الصندوق إشعار الهيئة    يجب 
ً
 للمتطلبات  10بان��اء الصندوق خالل (  كتابيا

ً
) أيام من ان��اء مدة الصندوق وفقا

 .االستثمار صناديق الئحة  من) 10( امل�حق من(د)  الفقرة  �� الواردة 

   إذا �انت شروط وأح�ام الصندوق تنص ع�� ان��ائھ عند حصول حدث مع�ن، فيجب ع�� مدير الصندوق إ��اء الصندوق فور حصول ذلك

  ) (الواقف�ن ش��ك�نواملالهيئة ا�حدث و�شعار 
ً
 أيام من وقوع ا�حدث الذي يوجب إ��اء الصندوق.  خمسة خالل كتابيا

 بخطة و�جراءات تصفية الصندوق املوافق عل��ا  يجب ع�� مدير الصندوق االل��ام  
ً
 للفقرة الواردة أعاله.  وفقا

 ��املش��ك�ن (الواقف�ن) و  مدير الصندوق إشعار الهيئة  يجب ع   
ً
 للمتطلبات الواردة   أيام)  10(خالل    كتابيا

ً
من ان��اء تصفية الصندوق وفقا

 . ) من الئحة صناديق االستثمار10حق (��� الفقرة (د) من امل

  الصندوق أو تصفيتھ أثناء عملية إ��اء املش��ك�ن (الواقف�ن)أن �عامل باملساواة جميع ع�� الصندوق مدير جب ع�� ي. 

   ��دون تأخ�� و�ما ال يتعارض مع مص�حة  ة الصندوق فور تصفيالوقف  من  ع�� ا�جهة املستفيدة  ستحقات  املمدير الصندوق توزيع    يجب ع

 الصندوق.  وشروط وأح�ام املش��ك�ن (الواقف�ن)

   للسوق أو أ ي موقع آخر متاح ل�جمهور بحسب الضوابط ال�ي    اإللك��و�ي، واملوقع  اإللك��و�ي�� موقعھ    اإلعالنيجب ع�� مدير الصندوق

 .تحددها الهيئة، عن ان��اء مدة الصندوق 

 ��ملتطلبات  املش��ك�ن (الواقف�ن)مدير الصندوق تزو�د    يجب ع 
ً
خالل    االستثمار  قالئحة صنادي   ) من14(امل�حق    بتقر�ر إ��اء الصندوق وفقا

  )70(مدة ال تز�د ع�� 
ً
  من تار�خ اكتمال إ��اء يوما

ً
 القوائم املالية ال��ائية املراجعة للصندوق عن الف��ة الالحقة الصندوق أو تصفيتھ، متضمنا

 آلخر قوائم مالية سنو�ة مراجعة.

   ن  ع�ّ الصندوق، ع�� أن �ُ ��    (الواقف�ن)ملش��ك�ن  اللهيئة عزل مدير الصندوق عن عملية التصفية �� حال صدور قرار خاص للصندوق من

 ع�� عزل مدير الصندوق    املش��ك�ن (الواقف�ن)املصفي البديل �� نفس االجتماع الذي تم فيھ تصو�ت 

  ،املع�َّن  �ش�ل �امل ع�� نقل مسؤوليات التصفية إ�� املصفي  التعاون بمدير الصندوق  يل��م�� حال عزل مدير الصندوق عن أعمال التصفية

 من صدور    )20(خالل    املستندات املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة وال�ي تمكنھ من إتمام أعمال التصفية  وأن ينقل إليھ جميع
ً
يوما

 ٍ
ّ

 بديل.  قرار الهيئة �عزل مدير الصندوق و�عي�ن مصف

  ��املش��ك�ن (الواقف�ن)مدير الصندوق إشعار يجب ع   
ً
ٍ  قرار الهيئة �عزل �� حال صدور  كتابيا

ّ
 . بديل مدير الصندوق و�عي�ن مصف
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 ��ع يجب  األحوال،  جميع  الصندوق   ��  الهيئةمدير  (الواقف�ن)و  إشعار     املش��ك�ن 
ً
أو    كتابيا أحداث  بأي  تأخ��  أي  ودون  فوري  �ش�ل 

 مستجدات جوهر�ة خالل ف��ة تصفية الصندوق. 

 ا�جهة املستفيدة ديد ال��اماتھ �أصول وقفية خاصة ب�� حال إ��اء الصندوق سيتم نقل أصول الصندوق �عد �س. 

 ) بطبيعة    اإلخاللدون    لألوقافستثمار�ة الوقفية الصادرة عن الهيئة العامة  ال من �عليمات املوافقة ع�� إ�شاء الصناديق ا  )8-1وفقا للمادة

عند رغبتھ   لألوقافواللوائح والتعليمات السار�ة ع�� الصندوق، يجب ع�� مدير الصندوق إشعار الهيئة العامة   واألنظمةالصندوق الوقفية 

 .الداعية لذلك األسبابإ��اء الصندوق مع بيان 

  
ً
ن�ى الصندوق �عد  يُ   لألوقافستثمار�ة الوقفية الصادرة عن الهيئة العامة  اال من �عليمات املوافقة ع�� إ�شاء الصناديق    )8-2 (للمادة   وفقا

 .لألوقاف بما �� ذلك موافقة الهيئة العامة   الالزمةا�حصول ع�� املوافقات النظامية 

  تؤول أصول الصندوق   لألوقافالوقفية الصادرة عن الهيئة العامة  االستثمار�ة) من �عليمات املوافقة ع�� إ�شاء الصناديق 8-3( وفقا للمادة

 ال  بماھ ملا هو محدد �� شروط وأح�ام الصندوق، و�� حال �عذر ذلك للهيئة وفق تقديرها ا�حض تحو�لها �جهة مستفيدة أخرى  ئ�عد إ��ا

 .يتعارض مع شرط الواقف

 

 

 املتبعة لتصفية صندوق االستثمار:   اإلجراءات ) ب(

 ��ع�� خطة و�جراءات تصفية    (حيثما ينطبق)الصندوق    ا�حصول ع�� موافقة مجلس إدارة مدير الصندوق    لغرض تصفية الصندوق، يجب ع

 الشأن.  الصندوق قبل القيام بأي إجراء �� هذا

 بخطة و�جراءات تصفية الصندوق املوافق عل��ا  يجب ع�� مدير الصندوق االل��ام  
ً
 للفقرة الواردة أعاله.  وفقا

 ��ع إشعا  يجب  الصندوق  الهيئةمدير     ر 
ً
(الواقف�ن)و  كتابيا ��  املش��ك�ن  اإلعالن  خالل  واملوقع    من  الصندوق  ملدير  اإللك��و�ي  املوقع 

 للمتطلبات الواردة �� الفقرة (د) من    أيام)  10(خالل    اإللك��و�ي للسوق بان��اء تصفية الصندوق 
ً
)  10( امل�حقمن ان��اء تصفية الصندوق وفقا

 . من الئحة صناديق االستثمار

   ��الصندوق أو تصفيتھ أثناء عملية إ��اء املش��ك�ن (الواقف�ن) الصندوق أن �عامل باملساواة جميع مدير يجب ع . 

  ��توزيع مستحقات    يجب ع الصندوق  (الواقف�ن)مدير  تصفي  املش��ك�ن  فور  الصندوق عل��م  مع مص�حة   ة  يتعارض  و�ما ال  تأخ��  دون 

 الصندوق.  وأح�اموشروط  املش��ك�ن (الواقف�ن)

 ع�� مدير الصندوق العام اإلعالن �� موقعھ اإللك��و�ي، واملوقع اإللك��و�ي للسوق أو أي موقع آخر متاح ل�جمهور بحسب الضوابط    يجب

 ال�ي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)، عن ان��اء مدة تصفيتھ.

 ��ملتطلباتبتقر�ر    املش��ك�ن (الواقف�ن)مدير الصندوق تزو�د    يجب ع 
ً
خالل    االستثمار  قالئحة صنادي   ) من14(امل�حق    إ��اء الصندوق وفقا

  )70(مدة ال تز�د ع�� 
ً
  من تار�خ اكتمال إ��اء يوما

ً
 القوائم املالية ال��ائية املراجعة للصندوق عن الف��ة الالحقة الصندوق أو تصفيتھ، متضمنا

 آلخر قوائم مالية سنو�ة مراجعة.

 ا �ع�َّ للهيئة عزل مدير  �� حال صدور قرار خاص للصندوق من مال�ي وحدات الصندوق، ع�� أن  التصفية  ن املصفي  لصندوق عن عملية 

 . ع�� عزل مدير الصندوق   املش��ك�ن (الواقف�ن)البديل �� نفس االجتماع الذي تم فيھ تصو�ت 

   ،ن وأن  ل�ش�ل �امل    التعاون بمدير الصندوق    يل��م�� حال عزل مدير الصندوق عن أعمال التصفية نقل مسؤوليات التصفية إ�� املصفي املع�َّ

 من صدور قرار    )20(خالل    املستندات املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة وال�ي تمكنھ من إتمام أعمال التصفية  ينقل إليھ جميع
ً
يوما

ٍ الهي
ّ

 بديل.  ئة �عزل مدير الصندوق و�عي�ن مصف

  ��لك��و�ي للسوق  من خالل اإلعالن �� املوقع اإللك��و�ي ملدير الصندوق واملوقع اإل  املش��ك�ن (الواقف�ن)مدير الصندوق إشعار  يجب ع  ��

ٍ  حال صدور قرار الهيئة �عزل 
ّ

 .بديل مدير الصندوق و�عي�ن مصف

 ��ع يجب  األحوال،  جميع  الصندوق   ��  الهيئة  مدير   إشعار 
ً
(الواقف�ن)و  كتابيا ملدير   املش��ك�ن  اإللك��و�ي  املوقع   �� اإلعالن  خالل  من 

 �ش�ل فوري ودون أي تأخ�� بأي أحداث أو مستجدات جوهر�ة خالل ف��ة تصفية الصندوق.  لك��و�ي للسوق الصندوق واملوقع اإل

 

 أأي الصندوق  مدير �� حال ان��اء مدة الصندوق، ال يتقا��ى  )ج(
ُ
 . خصم من أصول الصندوق �عاب ت

 

 مدير الصندوق  -21
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 الصندوق وواجباتھ ومسؤولياتھ مدير اسم - أ

   الصندوق  مدير اسم

 شركة ا�خب�� املالية 

 مدير الصندوق تجاه الصندوق  أدوار ومسؤوليات

 لالئحة صناديق االستثمار، والئحة  املش��ك�ن (الواقف�ن)يتصرف مدير الصندوق لصا�ح  .1
ً
 . واألح�ام، والشروط مؤسسات السوق املاليةوفقا

والذي    املش��ك�ن مانة تجاه  األ   واجب، بما �� ذلك  مؤسسات السوق املاليةيل��م مدير الصندوق باالمتثال باملبادئ والواجبات املنصوص عل��ا بموجب الئحة   .2

   املعقول.رص  حو�ذل ا�هم  مصا�ح  حققيتضمن العمل بما ي
ً
عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتيالھ أو إهمالھ    املش��ك�نتجاه    و��ون مدير الصندوق مسؤوال

 أو سوء تصرفھ أو تقص��ه املتعمد. 

 �ش�ل أسا��ي عن   .3
ً
بل أي ت�ليف من قِ   . ولن يحد أو يقلل أو يفيمؤسسات السوق املالية  بالئحة صناديق االستثمار والئحة  االل��امي�ون مدير الصندوق مسؤوال

 مؤسسات السوق املالية.  مدير الصندوق ملسؤولياتھ وواجباتھ ألي �خص آخر من مسؤوليات مدير الصندوق بموجب الئحة صناديق االستثمار والئحة

 تتضمن مسؤوليات مدير الصندوق تجاه الصندوق ما ي��:  .4

 االستثمار�ة وعملياتھ  الصندوق  أصول  إدارة. 

 اإلدار�ة الصندوق  �عمليات القيام. 

  التخصيص عمليات و�دارة الصندوق  وحدات طرح. 

 مضللة وغ�� و�حيحة ووا�حة �املة وأ��ا واكتمالها الصندوق  وأح�ام شروط  دقة من التأكد. 

 تتضمن أن ع�� معها،  التعامل سرعة وضمان  استثمارات الصندوق،  �� تؤثر ال�ي  ا�خاطر لرصد واإلجراءات السياسات يضع أن الصندوق  مدير ع�� يجب 

 .األقل ع��  سنوي  �ش�ل ا�خاطر تقو�م �عملية القيام واإلجراءات السياسات تلك

  صرفها وآلية وكيفية الوقف مصارف عن مسؤولة املستفيدة ا�جهة ت�ون . 

 

 املالية وتار�خھ السوق  هيئة عن الصادر ال��خيص رقم -ب

37 -07074 

 م 2007يوليو  4

 

 املكتب الرئيس ملدير الصندوق عنوان  -ج

 شركة ا�خب�� املالية 

  128289ص.ب 

 21362جدة 

 اململكة العر�ية السعودية 

 +966- 12  658 8888رقم الهاتف: 

 + 966-12 658  6663رقم الفاكس: 

 www.alkhabeer.comلك��و�ي: املوقع اإل

 

 االستثمار  عنوان املوقع اإللك��و�ي ملدير الصندوق، وعنوان أي موقع إلك��و�ي مرتبط بمدير الصندوق يتضمن معلومات عن صندوق  -د

 www.alkhabeer.com: ملدير الصندوق  لك��و�ياملوقع اإل

 www.saudiexchange.sa :السعودية لتداول  لك��و�ياإل املوقع

 

 الصندوق  ملدير املدفوع املال رأس بيان -ه

 ر�ال سعودي مدفوعة بال�امل.   813,202,930 "ا�خب�� املالية"يبلغ رأس مال شركة 

 

 الصندوق  ملدير املالية املعلومات م�خص -و 

 سعودي ر�ال مليون  61.1، و�لغت األر�اح قبل خصم الز�اة سعودي  ر�ال مليون  187.5 مبلغم 2017 لسنة املدققة الشركة إيرادات بلغت . 

http://www.alkhabeer.com/
http://www.alkhabeer.com/
http://www.saudiexchange.sa/
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 سعودي ر�ال مليون  56.9و�لغت األر�اح قبل خصم الز�اة  ،سعودي  ر�ال مليون  188.2 مبلغم 2018 لسنة املدققة الشركة إيرادات بلغت . 

 (خسارة).  سعودي ر�ال مليون 123.9-، و�لغت األر�اح قبل خصم الز�اة سعودي  ر�ال مليون  25.08 مبلغم 2019 لسنة املدققة الشركة إيرادات بلغت 

 سعودي ر�ال مليون  63.5و�لغت األر�اح قبل خصم الز�اة  ،سعودي  ر�ال مليون  200.6 مبلغم 2020 لسنة املدققة الشركة إيرادات بلغت . 

 
 
 االستثمار  بصندوق  يتعلق فيما ومسؤولياتھ الصندوق  ملدير  األساسية األدوار  -ز

 لالئحة صناديق االستثمار، والئحة  املش��ك�ن (الواقف�ن)يتصرف مدير الصندوق لصا�ح . 1
ً
 . واألح�ام، والشروط مؤسسات السوق املاليةوفقا

والذي   املش��ك�ن مانة تجاه  األ   واجب، بما �� ذلك  مؤسسات السوق املاليةيل��م مدير الصندوق باالمتثال باملبادئ والواجبات املنصوص عل��ا بموجب الئحة  .  2

   املعقول.حرص  و�ذل ا�هم  مصا�ح  حققيتضمن العمل بما ي
ً
عن احتيالھ أو إهمالھ    عن خسائر الصندوق الناجمة  املش��ك�نتجاه    و��ون مدير الصندوق مسؤوال

 أو سوء تصرفھ أو تقص��ه املتعمد. 

 �ش�ل أسا��ي عن  .  3
ً
بل  . ولن يحد أو يقلل أو يفي أي ت�ليف من قِ مؤسسات السوق املاليةبالئحة صناديق االستثمار والئحة    االل��امي�ون مدير الصندوق مسؤوال

 . مؤسسات السوق املاليةمدير الصندوق ملسؤولياتھ وواجباتھ ألي �خص آخر من مسؤوليات مدير الصندوق بموجب الئحة صناديق االستثمار والئحة 

 تتضمن مسؤوليات مدير الصندوق تجاه الصندوق ما ي��: .4

 االستثمار�ة وعملياتھ  الصندوق  أصول  إدارة. 

 اإلدار�ة الصندوق  �عمليات القيام. 

  التخصيص عمليات و�دارة الصندوق  وحدات طرح. 

 مضللة وغ�� و�حيحة ووا�حة �املة وأ��ا واكتمالها الصندوق  وأح�ام شروط  دقة من التأكد. 

 تتضمن أن ع�� معها،  التعامل سرعة وضمان  استثمارات الصندوق،  �� تؤثر ال�ي  ا�خاطر لرصد واإلجراءات السياسات يضع أن الصندوق  مدير ع�� يجب 

 .األقل ع��  سنوي  �ش�ل ا�خاطر تقو�م �عملية القيام واإلجراءات السياسات تلك

  صرفها وآلية وكيفية الوقف مصارف عن مسؤولة املستفيدة ا�جهة ت�ون . 

 

 الصندوق وصف ألي تضارب جوهري �� املصا�ح من طرف مدير الصندوق يحتمل أن يؤثر ع�� تأدية ال��اماتھ تجاه   -ح

 ال يوجد أي تضارب مصا�ح جوهري من طرف مدير الصندوق يحتمل أن يؤثر ع�� تأدية ال��اماتھ تجاه الصندوق. 

 حق مدير الصندوق �� �عي�ن مدير صندوق من الباطن  -ط

  بالعمل تا�عيھ من أو أّيٍ  أك�� أو ثالث طرف ت�ليف الصندوق  ملدير يجوز 
ً
 يراه حسبما صالحياتھ، عن التنازل  أو التفو�ض لھ  كما يجوز  .الباطن من للصندوق  مديرا

 
ً
، مناسبا

ً
 للصندوق.   مراجع حسابات أو حفظ أو أم�ن  كمستشار للعمل تا�عيھ، أو أي من أك�� أو ثالث لطرف ومالئما

ويعد مدير الصندوق   .اختيار أي طرف ثالث فيما يخص الصندوق و�� حالة التفو�ض أو التنازل عن صالحياتھ يجب أن يبذل مدير الصندوق العناية املعقولة عند 

 عن ال��ام أح�ام الئحة صناديق االستثمار، سواء أدى مسؤولياتھ وواجباتھ �ش�ل مباشر أم �لف ��ا جهة خارجية بموجب أح�ام الئح
ً
ة صناديق االستثمار مسؤوال

 . مؤسسات السوق املاليةوالئحة 

 :�اآل�ي وهم لھ، ا�خّولة باملهام للقيام وذلك  ةثالث  أطراف مع صندوق ال يتعاملو�ش�ل أسا��ي، 

  ا�حفظ (شركة البالد املالية)؛ بمهام للقيام ا�حفظ أم�ن  -

  واملراجعة (شركة طالل أبو غزالھ وشر�اه الدولية)؛ التدقيق بمهام للقيام مراجع ا�حسابات -

الشرعية (شركة دار املراجعة الشرعية  الرقابة �جنة ضوابط  مع توافقها لضمان  الصندوق  أ�شطة ع�� والرقابة لإلشراف الشرعية �جنة الرقابة -

 ذ.م.م.). 

 

 األح�ام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدالھ  -ي
 لتعي�ن مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو اتخاذ أي   للهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثماري محدد واتخاذ أي إجراء تراه

ً
مناسبا

، آتدب�� 
ً
 وذلك �� حال وقوع أي من ا�حاالت اآلتية:  خر تراه مناسبا

إدارة االستثمارات دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة    توقف مدير الصندوق عن ممارسة �شاط إدارة االستثمارات و�شغيل الصناديق أو �شاط .1

 .وق املاليةمؤسسات الس

 .بل الهيئةأو �شاط إدارة االستثمارات، أو �حبھ، أو �عليقھ من قِ   إلغاء ترخيص مدير الصندوق �� ممارسة �شاط إدارة االستثمارات و�شغيل الصناديق .2

 .إدارة االستثماراتاالستثمارات و�شغيل الصناديق أو �شاط  تقديم طلب إ�� الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصھ �� ممارسة �شاط إدارة .3
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  –إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .4
ً
 .بالنظام أو لوائحھ التنفيذية باالل��ام –�ش�ل تراه الهيئة جوهر�ا

مدير الصندوق   ىخر م�جل لدآاستقالتھ مع عدم وجود �خص    وفاة مدير ا�حفظة االستثمار�ة الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو �جزه أو .5

 .صندوق االستثمار أو أصول الصناديق ال�ي يديرها مدير ا�حفظة االستثمار�ة إدارة أصول  قادر ع��

 .عزل مدير الصندوق  صدور قرار خاص للصندوق من مال�ي وحدات الصندوق املغلق يطلبون فيھ من الهيئة .6

 أ��ا ذات أهمية جوهر�ة. –بناًء ع�� أسس معقولة  –الهيئة  أخرى ترى أي حالة  .7

 حدو��ا.  من ن يوم� أعاله خالل )5الفقرة ( �� ذكرها الوارد ا�حاالت من بأي الهيئة إشعار الصندوق  مدير ع�� يجب

 من تار�خ صدور قرار الهيئة بالعزل؛ وذلك لتعي�ن أم�ن   )15( خالل(الواقف�ن)   املش��ك�ن الهيئة مدير الصندوق املعزول للدعوة الجتماع  توجھ -
ً
يوما

 ا�حفظ أو جهة أخرى، من خالل قرار صندوق عادي، للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد املدة ا�حددة للبحث والتفاوض. 

 ل�حالة املنصوص عل��ا �� الفقرة الفرعية ( عند -
ً
ليھ استصدار قرار صندوق عادي �� نفس االجتماع الذي ) أعاله، يجب ع6عزل مدير الصندوق وفقا

للبحث والتفاوض مع مدير صندوق  أخرى،طلب عزل مدير الصندوق؛ وذلك لتعي�ن أم�ن ا�حفظ أو جهة  ع��(الواقف�ن)   املش��ك�ن تم فيھ تصو�ت 

 بديل وتحديد املدة ا�حددة للبحث والتفاوض.  

 يوم�ن من تار�خ ا�عقاده.   خالل(الواقف�ن)  املش��ك�ن ائج اجتماع ع�� مدير الصندوق أن �شعر الهيئة بنت يجب -

ق ع�� مدير الصندوق التعاون وتزو�د أم�ن ا�حفظ أو ا�جهة املعينة ا�خولة بالبحث والتفاوض بأي مستندات تطلب منھ لغرض �عي�ن مدير صندو   يجب -

 ع�� سر�ة املعلومات.   من تار�خ الطلب، و�جب ع�� كال الطرف�ن ا�حفاظ أيام) 10(وذلك خالل 

يرسل موافقة مدير الصندوق   أن   إليھ  الصندوق   إدارة  وتحو�لع�� مدير الصندوق، عند موافقة مدير الصندوق البديل ع�� إدارة الصندوق    يجب -

 الهيئة فور �سلمها.  إ��البديل الكتابية 

 

  الهيئة مارست  إذا) من الئحة صناديق االستثمار، 20مع مراعاة املادة (
ً
  صالحيا��ا من أيا

ً
 �ش�ل التعاون  مدير الصندوق  ع�� للفقرة هذه، فيتع�ن  وفقا

 يوم )60(  ـال  خالل وذلك البديل الصندوق  مدير إ��  للمسؤولياتالسلس   النقل ع�� �سهيل املساعدة أجل من �امل
ً
الصندوق  مدير األو�� من �عي�ن   ا

 لتقدير الهيئة ا�حض، إ�� مدير الصندوق البديل جمو�جب ع�� مدير الصندوق املعزول أن  البديل.  
ً
 ووفقا

ً
 ومناسبا

ً
ع العقود يينقل، حيثما �ان ضرور�ا

 املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.
 

 قت سابقو  أي �� أو  البديل الصندوق  مدير �عي�ن  بمجرد  الصندوق  تخص استثمار�ة  أي قرارات  اتخاذ  عن يتوقف أن فيجب  مدير الصندوق، إذا ُعزل 

 .الهيئة  تحدده
 

طلب تصفية    لمش��ك�ن (الواقف�ن) ل�� حال لم �ع�ن مدير الصندوق بديل خالل املدة ا�حددة للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل، فإنھ يحق  

 الصندوق من خالل قرار خاص للصندوق. 
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   الصندوق  مشغل  -22

 الصندوق  مشغل اسم - أ

 شركة ا�خب�� املالية. 

 

 الصادر عن هيئة السوق املالية وتار�خھ  ال��خيص رقم -ب

37-07074 

 م2007يوليو  4

 

 امل�جل وعنوان املكتب الرئي��ي ملشغل الصندوق  العنوان -ج

 املالية  ا�خب�� شركة

  128289.ب ص

 21362 جدة

 العر�ية السعودية  اململكة

 +966- 12  658 8888الهاتف:  رقم

 + 966-12 658  6663الفاكس:  رقم

 

 بيان األدوار األساسية ملشغل الصندوق ومسؤولياتھ -د

املطلو�ة بموجب الئحة صناديق االستثمار وغ��ها من التعهدات ال�ي  اإلدار�ة  يجب ع�� مشغل الصندوق، فيما يتعلق بالصندوق، أداء جميع الواجبات واالل��امات
 :قد ت�ون ضرور�ة من أجل تنفيذ وتحقيق أغراض الصندوق وسياساتھ وأهدافھ. فع�� سبيل املثال ال ا�حصر

  االحتفاظ بالــدفاتر وال�جالت ذات الصلة بتشغيل الصندوق. 

  .تقييم أصول الصندوق 

 الصندوق �� �عي�ن مدير صندوق من الباطن بيان حق مشغل  -ه

ما يراه يجوز ملشغل الصندوق �عي�ن مشغل�ن للصندوق من الباطن متخصص�ن وذلك �شرط ا�حصول ع�� موافقة مجلس إدارة الصندوق. و�مكن استبدالهم حسب

 لتقديره و�عد ا�حصول ع�� موافقة مجلس إدارة الصندوق.  
ً
 وفقا

ً
للصندوق من الباطن   شغلومصار�ف أي م  الصندوق أ�عاب  شغلمو�دفع  مدير الصندوق مناسبا

 . من موارده ا�خاصة

 

 فيما يتعلق بالصندوق  -و
ً
 ثالثا

ً
 املهام ال�ي �لف ��ا مشغل الصندوق طرفا

 .ال ينطبق

 

 ا�حفظ  م�ن أ -23 -23

 ا�حفظ  أم�ن اسم -أ

 شركة البالد املالية  

 

 أم�ن ا�حفظ وتار�خھ ترخيصرقم  -ب

37 -08100 

 م 2011يناير  30

 

 ا�حفظ ألم�ن امل�جل العنوان -ج

 8162العنوان: ص.ب. 
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 3701-12313الر�اض 

     اململكة العر�ية السعودية 

 + 966 92000 3636هاتف: 

  + 966 11 290  6299فاكس: 

 www.albilad-capital.comاملوقع اإللك��و�ي: 

 

  بالصندوق  يتعلق فيما ا�حفظ أم�ن ومسؤوليات األساسية األدوار  بيان -د

  ي�ون  ،السوق املاليةمؤسسات   الئحة أو االستثمار صناديق الئحة أح�ام بموجب أك�� أو ثالث طرف ألي ا�حفظ أم�ن  بل قِ  من ت�ليف بأي اإلخالل دون 

  ا�حفظ أم�ن 
ً
 .االستثمار صناديق بالئحة االل��ام عن بال�امل مسؤوال

  ا�حفظ أم�ن  ي�ون  
ً
 .املتعمد تقص��ه أو تصرفھ سوء أو  إهمالھ أو احتيالھ عن الناجمة الصندوق  خسائر عن  املش��ك�ن (الواقف�ن) تجاه مسؤوال

  ا�حفظ أم�ن  ي�ون  
ً
  و��ون  ،املش��ك�ن (الواقف�ن)  عن  بالنيابة الصندوق  أصول وحماية   حفظ عن  مسؤوال

ً
 اإلدار�ة الالزمة التداب��  �افة اتخاذ  عن  مسؤوال

 .الصندوق  أصول  بحفظ يتعلق فيما

 

 بيان حق أم�ن ا�حفظ �� �عي�ن أم�ن حفظ من الباطن -ه

أم�ن  للصندوق. و�جب ع��    من الباطن ألم�ن ا�حفظ �عي�ن طرف ثالث واحد أو أك�� أو أي من تا�عيھ �أم�ن حفظ    يجوز لم يتم �عي�ن أم�ن حفظ من الباطن ولكن  

 �� حال �عي�ن أي طرف (بما �� ذلك تا�عيھ) للقيام بأي من مسؤولياتھ من الباطنسداد أي أ�عاب ومصار�ف تتعلق بأم�ن ا�حفظ    ا�حفظ
ً
. ي�ون أم�ن ا�حفظ مسؤوال

 املذ�ورة.

 

  ا�حفظ أم�ن ��ا �لف ال�ي  املهام -و
ً
  طرفا

ً
 االستثمار  بصندوق  يتعلق  فيما ثالثا

ا�حفظ أم�ن  بمهام  ليقوم  تا�عيھ  أي من  إ��  أو  أك��  أو  ثالث واحد  إ�� طرف  الصندوق  تجاه  يفوض واجباتھ ومسؤولياتھ  أن  ا�حفظ  الباطن    يجوز ألم�ن  من 

 ألح�ام الئحة صناديق االستثمار سواًء أدى مسؤولياتھ �ش�ل
ً
 مسؤولية �املة عن ال��اماتھ وفقا

ً
   للصندوق. و�ظل أم�ن ا�حفظ مسؤوال

ً
مباشر أو فوض ��ا طرفا

 بموجب أح�ام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة  
ً
 أمام مدير الصندوق و مؤسسات السوق املاليةثالثا

ً
عن أي   املش��ك�ن (الواقف�ن) . و��ون أم�ن ا�حفظ مسؤوال

التصرف املتعمد، و�تحمل أم�ن ا�حفظ، من موارده   خسائر قد ت�حق بالصندوق �سبب إهمال أم�ن ا�حفظ أو ارت�ابھ ألي فعل من أفعال االحتيال أو سوء

 ا�خاصة، أ�عاب أم�ن ا�حفظ من الباطن. 

 

 بيان ألح�ام املنظمة لعزل أم�ن ا�حفظ أو استبدالھ  -ز

   ي�ون  حسبما ضرور�ة تراها أخرى  تداب��  أي  واتخاذ  ا�حفظ أم�ن عزل  صالحية املالية السوق  لهيئة ت�ون 
ً
 : التالية  ا�حاالت �� مناسبا

 ؛ مؤسسات السوق  الئحة بمقت��ى املالية السوق  هيئة إشعار دون  ا�حفظ أمانة بأعمال القيام عن ا�حفظ أم�ن توقف 

 ؛ا�حفظ  أمانة بأعمال القيام ملواصلتھاملالية بإلغاء أو �حب أو �عليق ترخيص أم�ن ا�حفظ املطلوب   السوق هيئة  قيام 

 ؛ا�حفظ أمانة بأعمال للقيام  املطلوب ترخيصھ إلغاء املالية السوق  هيئة من  ا�حفظ أم�ن طلب   

 االل��ام بنظام السوق املالية أو لوائحھ التنفيذية هيئةرأت  إذا �� 
ً
 ؛السوق املالية أن أم�ن ا�حفظ قد أخفق بأي ش�ل تراه الهيئة جوهر�ا

 افية أهمية ذو  أنھ - معقولة أسس ع�� بناءً  - املالية السوق  هيئة ترى  آخر حدث أي�. 

   بديل  حفظ  أم�ن   �عي�ن   العالقة  ذي  الصندوق   مدير  ع��  يجب   أعاله،  ورد  ما  ع��  بناءً   لصالحي��ا  املالية  السوق   هيئة  ممارسة  حالة  ��
ً
 املالية،  السوق   هيئة  لتعليمات  وفقا

 )  60(  الست�ن  ف��ة   خالل   البديل   ا�حفظ  أم�ن  إ��  �سالسة  مسؤولياتھ  نقل  �سهيل  ع��  للمساعدة   التام  التعاون   املعزول  ا�حفظ   وأم�ن  الصندوق   مدير  ع��   و�جب
ً
 األو��  يوما

   ي�ون   وال�ي   بالصندوق   املتعلقة  العقود  جميع   نقل   ا�حفظ  أم�ن   ع��  و�جب .  البديل  ا�حفظ  أم�ن   �عي�ن   �عد
ً
 املالية  السوق   هيئة  قررت   إذا  البديل   ا�حفظ   أم�ن  إ��  ف��ا،  طرفا

 . ذلك ضرورة 

http://www.albilad-capital.com/
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 الصندوق  إدارة مجلس  -24

 ، مع بيان نوع العضو�ة:  أعضاء مجلس إدارة الصندوق أسماء  -أ

 )عضو غ�� مستقل  -شطا (رئيس مجلس اإلدارة صا�ح عمار أحمدالسيد/  .1

 . الشركة إدارة مجلس ورئيس" ا�خب�� املالية"ؤسس شركة مالسيد/ عمار هو  -

 �� قطاعات تمو�ل الشر�ات والتمو�ل املش��ك   30عن    تز�د  خ��ة  ع��  حاصل  وهو رائد �� تطو�ر األوراق املالية واملنتجات املالية اإلسالمية،   -
ً
عاما

 و�دارة األصول وا�خدمات االستثمار�ة واملصرفية اإلسالمية.  

 .صل ع�� درجة املاجست�� �� التخطيط االقتصادي ودرجة الب�الور�وس �� الهندسة الكهر�ائية من جامعة جنوب �اليفورنيا بالواليات املتحدةاح -

 محلل ما�� معتمد من معهد ا�حلل�ن املالي�ن املعتمدين بالواليات املتحدة.كما أنھ حاصل ع�� شهادة  -

 

 ) غ�� مستقل (عضو  غوث حمزة سعود أحمدالسيد/  .2

 ، وعضو مجلس إدارة الشركة. املالية ا�خب�� لشركة التنفيذي الرئيس هو أحمد /السيد -

   �شغل  وهو.  ا�خاصة  واألسهم  األصول   و�دارة  اإلسالمي،  والتمو�ل  للشر�ات،  املصرفية  ا�خدمات  ��  سنة  20  عن  تز�د   خ��ة  ع��  حاصل -
ً
 عضو�ة   حاليا

 . ا�خاصة األسهم وصناديق العقاري  االستثمار صناديق من عدد إدارة مجالس

  خالل   من  اكتسب  كما.  اإلسالمية  القروض  وهي�لة  القروض  محافظ  إدارة  ��  شاملة  خ��ة  اكتسب  ،السعودي  األه��  البنك  لدى  السابق  عملھ  خالل -

   "املالية  ا�خب��"  �شركة  األصول   إدارة  ع��  اإلشرافية  مسؤولياتھ
ً
درّ   والصناديق  العقاري   التطو�ر  صناديق  ��  املتنوعة  ا�خ��ات  من  مز�دا

ُ
  للدخل   ةامل

 . األسهم  وصناديق

 .  السعودية العر�ية باململكة الظهران  مدينة �� واملعادن   للب��ول فهد امللك جامعة من ا�حاسبة �� الب�الور�وس درجة ع�� حاصل -

 

 ) مستقل (عضو ياسر محمد صا�ح باحارث السيد/  .3

للتنمية    /السيد - املا�� وعضو �جنة االستدامة االقتصادية �� جمعية ماجد بن عبدالعز�ز  ياسر هو رجل أعمال وعضو مجلس اإلدارة واملشرف 

  ، عضو مجلس إدارة واستشاري �� عدة شر�ات وم��ا: شركة محمد باحارث وشر�اهياسر منصب شر�ك و   /السيدوا�خدمات االجتماعية. كما �شغل  

 . وعدة شر�ات أخرى �� مجاالت مختلفة  ،وشركة املكعبات الهندسية  ،وشركة التقنية ا�حديثة

التجار�ة بجدة وعضو�ة �جنة أصدقاء    /السيدويشغل   - بالغرفة  يتام  األ ياسر عدة مناصب �� مؤسسات غ�� ر�حية وم��ا عضو�ة �جنة اإلس�ان 

 
ً
وعضو �جنة التطو�ر العمرا�ي بالغرفة    األفرادمنصب عضو �� ال�جنة التنفيذية لشبكة سرب للمستثمر�ن    بجمعية ال��. كما �ان �شغل سابقا

 عمال وعضو منظمة املدراء الشباب بالسعودية. ھ عضو �� جمعية املنارة لرجال األ أنالتجار�ة بجدة. كما 

 التسو�ق من جامعة جورج واشنطن بالواليات املتحدة االمر�كية. -عمال �� درجة الب�الور�وس �� إدارة األ ياسر حاصل ع /السيد -

 

 )عضو مجلس إدارة مستقل( ع�� محمد عم�� آل قوت قحطا�ي /السيد .4

 .قيةمهندس �� شركة أرام�و السعودية بمدينة الظهران �� املنطقة الشر  هو ع�� /السيد -

 . واالقتصادي املا�� والتحليل االستثمار لمجا��  سنوات 10تز�د عن خ��ة السيد ع��   لدى -

الكهر�ائية    الهندسةالب�الور�وس ��    ودرجة  األمر�كية�� الواليات املتحدة    م��يالند جامعة    من  املعلوماتأمن    هندسةحاصل ع�� درجة املاجست�� ��   -

 . األمر�كية املتحدة الواليات ��من جامعة م��وري 
 

  السيد/ فاروق فؤاد أحمد غالم (عضو مجلس إدارة مستقل) .5

الشر�ات ا�حلية والدولية للمجموعة. و�اإلضافة  السيد/ فاروق هو نائب رئيس مجموعة رصد الدولية القابضة ومستشار رئيسها، ويشارك �� إدارة   -

 إ�� ذلك، �شارك �� اتخاذ قرارات متعلقة باالستثمار وا�خاطر ا�خاصة با�جموعة. 

 من ا�خ��ة الشاملة �� الشؤون القانونية، التمو�ل اإلسالمي واالستثمار والهي�لة املالية.  20لديھ أك�� من  -
ً
 عاما

). وقبل ذلك، �ان رئيس م2009ح�ى أغسطس    م2006(من أغسطس    " ا�خب�� املالية"م إدارة األصول لشركة  �ان الشر�ك التنفيذي ورئيس قس -

 تطو�ر املنتجات وا�خاطر التشغيلية �� البنك األه�� السعودي حيث �ان املسؤول عن إطالق وتنظيم الصناديق االستثمار�ة. 
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للقانون حاصل ع�� درجة املاجست�� �� الدراسات القانونية الدولية املتخصصة �� مجال األعمال والصفقات التجار�ة العاملية من �لية واشنطن   -

 �� الواليات املتحدة األمر�كية، وشهادة �� القانون من جامعة امللك عبدالعز�ز �� مدينة جدة باململكة العر�ية السعودية. 

 

 مؤهالت األعضاء  -ب

 يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق: 

  غ�� خاضع�ن ألي إجراءات إفالس أو تصفية؛ و 

  ارت�اب أي أعمال احتيالية أو مخلة بالشرف أو تنطوي ع�� الغش؛ ولم �سبق لهم 

  .يتمتعون باملهارات وا�خ��ات الالزمة ال�ي تأهلهم لي�ونوا أعضاًء بمجلس إدارة الصندوق 

�� لوائح هيئة السوق    الوارد �� قائمة املصط�حات املستخدمة  )"العضو املستقل"(من العضو�ن املستقل�ن لتعر�ف    و�قر مدير الصندوق بمطابقة �ّلٍ 

 املالية وقواعدها. 

 

 مجلس إدارة الصندوق  مسؤوليات -ج

 يتو�� أعضاء مجلس إدارة الصندوق املسؤوليات التالية: 

   ف��ا ويشمل ذلك 
ً
املوافقة ع�� عقود تقديم    - ا�حصر العل سبيل املثال    -املوافقة ع�� جميع العقود والقرارات والتقار�ر ا�جوهر�ة ال�ي ي�ون الصندوق طرفا

 للقرارات االستثمار�ة �� شأن أ  ا�حفظ،خدمات اإلدارة للصندوق، وعقود تقديم خدمات  
ً
ي استثمارات قام ��ا الصندوق أو  وال �شمل ذلك العقود امل��مة وفقا

 سيقوم ��ا �� املستقبل. 

  .اعتماد سياسة مكتو�ة فيما يتعلق بحقوق التصو�ت املتعلقة بأصول الصندوق 

  ��املوافقة أو املصادقة ع ،
ً
 مصا�ح يف�ح عنھ مدير الصندوق.  أي �عارض اإلشراف، وم�ى �ان ذلك مناسبا

  ع�� األقل مع مسؤو 
ً
األنظمة واللوائح ذات العالقة، ويشمل ذلك    الصندوق بجميع  ملراجعة ال��امل املطابقة واالل��ام لدى مدير الصندوق  االجتماع مرت�ن سنو�ا

 املتطلبات املنصوص عل��ا �� الئحة صناديق االستثمار. –ع�� سبيل املثال ال ا�حصر   -

 وذلك قبل حصول مدير الصندوق   ) من الئحة صناديق االستثمار63) و(62ملادت�ن (املوافقة ع�� جميع التغي��ات األساسية وغ�� األساسية املنصوص عل��ا �� ا

 والهيئة أو إشعارهم. املش��ك�ن (الواقف�ن)ع�� موافقة 

   مستند وأي  واألح�ام  الشروط  ودقة  اكتمال  من  يتضمن  آخرالتأكد  غ��ه،  أم   
ً
عقدا �ان  سواء  الصندوق    إفصاحات،  مدير  و/أو  بالصندوق  و�دارتھ تتعلق 

 للصندوق 
ً
 إ�� التأكد من توافق ما سبق مع أح�ام الئحة صناديق االستثمار. ، إضافة

  ألح�ام الئحة صناديق االستثمار والشروط واألح�ام وقرارات  املش��ك�ن (الواقف�ن)التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياتھ بما يحقق مص�حة 
ً
 �جنة وفقا

 الشرعية. الرقابة

 � الفقرة (ل) من املادة  االطالع ع�� التقر�ر املتضمن تقييم أداء وجودة ا�خدمات املقدمة من األطراف املعنية بتقديم ا�خدمات ا�جوهر�ة للصندوق املشار إليھ �

   املش��ك�ن (الواقف�ن)ثمار، وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياتھ بما يحقق مص�حة  ) من الئحة صناديق االست9(
ً
لشروط وأح�ام الصندوق    وفقا

 وما ورد �� الئحة صناديق االستثمار.  

 لسياسات و�جراءات مدير الصندوق حيال رص 
ً
د ا�خاطر املتعلقة بالصندوق  تقييم آلية �عامل مدير الصندوق مع ا�خاطر املتعلقة بأصول الصندوق وفقا

 وكيفية التعامل معها.

  املش��ك�ن (الواقف�ن)العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص و�ما يحقق مص�حة . 

  .تدو�ن محاضر االجتماعات ال�ي تب�ن جميع وقائع االجتماعات والقرارات ال�ي اتخذها ا�جلس 

 ) من الئحة صناديق االستثمار وذلك للتأكد من  9االطالع ع�� التقر�ر املتضمن جميع الش�اوى واإلجراءات املتخذة حيالها املشار إليھ �� الفقرة (م) من املادة (

 وفقا لشروط وأح�ام الصندوق وما ورد �� الئحة صناديق االستثمار.  املش��ك�ن (الواقف�ن) ولياتھ بما يحقق مص�حة قيام مدير الصندوق بمسؤ 

  الذي ير�حھ مدير الصندوق  للصندوق  مراجع ا�حساباتاملصادقة ع�� �عي�ن . 
  

وال ي�ون أي عضو من   جلس إدارة الصندوق لتمكي��م من القيام بواجبا��م.و�قدم مدير الصندوق �افة املعلومات الضرور�ة املتعلقة �شؤون الصندوق إ�� جميع أعضاء م

 مالك الوحداتال��امات أخرى يتعرض لها  أوعن أي أضرار أو خسائر أو ت�اليف أو مصار�ف  املش��ك�ن (الواقف�ن)ن أعضاء مجلس إدارة الصندوق مسؤول�ن تجاه أي م

 عن سوء تصرف متعمد أو سوء نية أو إهمال ماأو أصول الصندوق، 
ً
 مقصود من جان��م. جسيم لم يكن ذلك ناتجا

 :دارةالتصو�ت خالل اجتماعات مجلس اإل 
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ً
  �ش�ل حضور أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة نصابا

ً
 أو  ال�عقاد أي اجتماع للمجلسقانونيا

ً
 أو ع�� امل�املات إو��ون ا�حضور �خصيا

ً
 . ا�جماعية لك��ونيا

  .باكتمال النصاب، تصدر القرارات بموافقة أغلبية ا�حضور 

  
ً
 . �� حالة �عادل األصوات ع�� أي قرار، ي�ون صوت رئيس مجلس اإلدارة ترجيحيا

 من عقد اجتماع، وت�ون موافقة أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة مطلو�ة �� تل 
ً
 ك ا�حالة. يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة إصدار القرارات بالتمر�ر بدال

  مباشرة خاصة مص�حة أي العضو لذلك ي�ون  أمر أي شأن  �� إدارة الصندوق  مجلس يتخذه قرار أي ع�� التصو�ت عن الصندوق  إدارة مجلس يمتنع عضو 

 .االستثمار صناديق الئحة حسب وذلك القبيل، ذلك من مص�حة أي عن الصندوق  إدارة �جلس باإلفصاح العضو ذلك أن يقوم و�جب فيھ،  مباشرة غ�� أو

 

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق  تفاصيل م�افآت -د

   سعودي  ر�ال  5,000  الصندوق   يدفع
ً
 مستقل�ن   عضو�ن  �عي�ن   تم  وقد.  اجتماع  �ل   عن  سعودي  ر�ال  4,000  قدره  حضور   بدل  إ��   باإلضافة  مستقل  عضو  ل�ل  سنو�ا

  صندوق   إدارة  �جلس  عاجل  اجتماع  الرئيس  �عقد وقد.  أق��ى   كحد اجتماعات  وأر�عة  أد�ى  كحد  السنة   خالل  اثن�ن   اجتماع�ن  عقد  يتم  أن  املتوقع  ومن. للصندوق 

  ذلك رأى �لما
ً
  سعودي ر�ال 42,000 عن املستقل�ن   اإلدارة مجلس أعضاء جميع أ�عاب مجموع يز�د وال. ضرور�ا

ً
 .سنو�ا

 و�حد  ،)ينطبق  إن(  االجتماعات   حضور   سبيل  ��  املستقل�ن  األعضاء   من   عضو  �ل   يتكبدها  ال�ي   الفعلية  واإلقامة  السفر  ت�اليف  �افة  الصندوق   تحمل  إ��  باإلضافة

با�� أعضاء مجلس   ىولن يتلق  .سنوي   نصف  �ش�ل  السنو�ة  األ�عاب  هذه  وتدفع  وتحتسب.  املستقل�ن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  �جميع  سعودي  ر�ال  15,000  أق��ى 

 إدارة الصندوق أي أجور. 

 

 تضارب املصا�ح  -ه

  يوجد ال
ً
 أي �عارض متحقق أو محتمل ب�ن مصا�ح أعضاء مجلس اإلدارة ومصا�ح الصندوق.  حاليا

 

 :بل أعضاء مجلس إدارة الصندوق الصناديق األخرى املدارة من قِ  -و 

 نوع الصندوق   اسم الصندوق 
 األعضاء

 فاروق غالم ع�� قحطا�ي  ياسر باحارث غوث أحمد  عمار شطا

    عضو  الرئيس  طرح خاص  2صندوق ا�خب�� للتطو�ر العقاري السك�ي  

    عضو  الرئيس  طرح خاص  صندوق ا�خب�� للدخل العقاري األمر��ي 

 عضو    عضو  الرئيس  طرح خاص  1صندوق ا�خب�� للفرص االستثمار�ة العقاري 

    الرئيس   طرح خاص  2االستثمار�ة العقاري  للفرص صندوق ا�خب�� 

 عضو    عضو  الرئيس  طرح خاص  1صندوق ا�خب�� للملكية ا�خاصة الط�ي 

    عضو  الرئيس  طرح خاص  1صندوق ا�خب�� للملكية ا�خاصة التعلي�ي 

    الرئيس   طرح خاص  2صندوق ا�خب�� للملكية ا�خاصة التعلي�ي 

    الرئيس   طرح خاص  3صندوق ا�خب�� للملكية ا�خاصة التعلي�ي 

    الرئيس   طرح خاص  4صندوق ا�خب�� للملكية ا�خاصة التعلي�ي 

    الرئيس   طرح خاص  5صندوق ا�خب�� للملكية ا�خاصة التعلي�ي 

    الرئيس   طرح خاص  6صندوق ا�خب�� للملكية ا�خاصة التعلي�ي 

    الرئيس   طرح خاص  7صندوق ا�خب�� للملكية ا�خاصة التعلي�ي 

 عضو   عضو  الرئيس   طرح خاص  1صندوق ا�خب�� للملكية ا�خاصة السعودي 

 عضو   عضو  الرئيس   طرح خاص  2صندوق ا�خب�� للملكية ا�خاصة السعودي 

 عضو   عضو  الرئيس   طرح خاص  4صندوق ا�خب�� للملكية ا�خاصة الصنا�� 

   عضو  الرئيس   طرح خاص  1صندوق ا�خب�� ا�خاص للدخل متعدد األصول  

    الرئيس   طرح خاص  1صندوق ا�خب�� للضيافة 

 عضو    عضو  الرئيس  طرح عام ر�ت صندوق ا�خب�� 

 عضو    عضو  الرئيس  طرح عام املتداول  صندوق ا�خب�� للدخل املتنوع

 

 

 الشرعية  �جنة الرقابة -25

 خ��ة من لها بما الشرعية  �جنة الرقابة وستقوم  .�جنة الرقابة الشرعية بضوابط   الصندوق  ال��ام من الصندوق  مدير بلقِ  من املعينة الشرعية�جنة الرقابة   تتأكد

 للصندوق. واالستثمار�ة املالية أنواع املعامالت �جميع الشرعية واألح�ام بالقواعد واالل��ام التقيد ورقابة باإلشراف
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 أسماء أعضاء �جنة الرقابة الشرعية، ومؤهال��م - أ

بل مدير الصندوق كمستشار شر�� لإلشراف وتقديم املشورة �شأن توافق الصندوق مع الضوابط واملعاي�� الشرعية،  تم �عي�ن شركة دار املراجعة الشرعية من قِ 

 
ً
 حول العالم لتغطية األسواق ال�ي ت��كز ف��ا  32لعمليا��ا كما تملك شبكة تتألف من تتخذ دار املراجعة الشرعية من الشرق األوسط مقرا

ً
 شرعيا

ً
مستشارا

 .األ�شطة املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية مثل: مال��يا، اململكة العر�ية السعودية، ا�جزائر، مصر، قطر، اإلمارات، السودان والبحر�ن

�جنة   مثلتت  .)صرف البحر�ن املركزي من أجل توف�� خدمات التدقيق الشر��، والهي�لة، واملراجعة واالعتماد (الفتوى بل مدار املراجعة الشرعية مرخصة من قِ 

 بتعي�ن فر�ق التدقيق محمد أحمد سلطان، كما ستقوم الدار /الشيخ�� الرقابة الشرعية ال�ي سوف تقوم بمراجعة واعتماد مستندات الصندوق وعملياتھ 

الرقابة الشرعية ومجلس إدارتھ بأن عمليات الصندوق واستثماراتھ   �جنة الشر�� للقيام بأعمال املراجعة الدور�ة والرقابة الشرعية ع�� أ�شطة الصندوق لتؤكد 

 .متوافقة مع الضوابط واملعاي�� الشرعية

 

 :عنوان �جنة الرقابة الشرعية

  .شركة دار املراجعة الشرعية ذ.م.م

 21051ص.ب 

 املنامة 

 مملكة البحر�ن 

 

 املراجعة الشرعية ذ.م.م دار نبذة عن 

ل الشرعية  تقديم االستشارات  الشرعية ع��  املراجعة  "ا �شرف دار  املاليةشركة  املطابقة واالل��ام  "�خب��  وشهادات  والهي�لة  املنتجات  املشورة حول  تقدم  و��   ،

 .الشركة(الفتاوى) واملراجعة الشرعية ملنتجات وأعمال 

ل البحر�ن املركزي، وتقدم خدما��ا  �� مجال االستشارات والرقابة الشرعية و�� مرخصة من مصرف  قطاعات األعمال  و�عت�� دار املراجعة الشرعية شركة رائدة 

وأورو�ا وأفر�قيا وآسيا ودول مجلس التعاون دولة مختلفة �� الواليات املتحدة    12ا�ختلفة حيث �عمل كمراقب ومستشار شر�� للعديد من الشر�ات تتوزع ع��  

 ا�خلي��.

القليل الشرعية  الهيئات االستشار�ة  يجعلها واحدة من  ا�ختلفة مما  العالم  �� عدد من دول  املستشار�ن الشرعي�ن  بنخبة من  الدار  تل�ي وترتبط  أن  يمكن  ال�ي  ة 

التجار�ة ع�� نطاق دو�� �� اململكة املتحدة وكندا وفر�سا وأس��اليا وهو�غ �و�غ وسويسرا ودول مجلس   و�صرف النظر  .احتياجات العمالء واألعمال  عن عمال��ا 

٪  21شر�� ملا �سبتھ  التعاون ا�خلي��، تقدم الدار خدما��ا للعديد من قطاعات األعمال ومن أهمها قطاع التأم�ن واالستثمار، حيث �عمل الدار كمراقب ومستشار

 .ة�ات االستثمار املدرجة �� السوق السعودي% من شر 13من شر�ات التأم�ن، و

املنتجات، باإلضافة إ�� االستشارات الشرعية والتدقيق الشر�� وفحص    بتقديم خدما��ا بمهنية عالية من خالل مراجعة واعتماد  املراجعة الشرعية ذ.م.م  داروتتم��  

   أسواق التداول. األسهم املدرجة �� 

 

 : ��الرقابة الشرعية ال�ي تم �عيي��ا ألغراض مراجعة واعتماد وثائق وأ�شطة الصندوق  �جنة تتمثل

 الشيخ محمد أحمد السلطان 

 

سنوات من ا�خ��ة كمستشار شر�� وأ�ادي�ي �� الصناعة املصرفية اإلسالمية. الشيخ محمد يقود فر�ق عمل إدارة االستشارات الشرعية ��   10يملك الشيخ محمد  

إ�� القطاع    ھستثمار، كما تمتد خ��ت والتمو�ل اإلسالمي. تكمن خ��تھ �� إعادة تصميم املنتجات التقليدية، وهي�لة صناديق اال   ھالفق من علم غز�ر ��  بھ  تمتع  ا يملالدار  

العاملية �� الفقھ املصر�� والتأم�ن مع ضمان سرعة إجراء عملية املوافقة وتخصيص حلول فر�دة وعملية وظيفية �� إدارة الفتوى. حاصل ع�� شهادة املاجست��  

بباكستان تحت إشراف العالم الشه�� مف�ي    وأصول الفقھ من جامعة أحسن العلوم بباكستان. وشهادة الب�الور�وس �� العلوم اإلسالمية من جامعة دار العلوم

 محمد تقي عثما�ي. �� الفقھ االسالمي. 

 

 ومسؤوليا��ا  الرقابة الشرعيةأدوار �جنة  -ب

ضوابط العمليات الصندوق واستثماراتھ تتما��ى مع ا�حصول ع�� تأكيد معقول بأن سنو�ة للصندوق من أجل  مراجعةبإجراء  الشرعية �جنة الرقابةقوم ت

 .  أدناه(د)  الفقرةكما هو مو�ح ��  الشرعية

 

 م�افآت أعضاء �جنة الرقابة الشرعيةتفاصيل  -ج

 سنو�ة بقيمة ال�جنة الرقابة يدفع الصندوق 
ً
 . ر�ال سعودي  15,000لشرعية أ�عابا

 

افق مع املعاي��  تفاصيل املعاي�� املطبقة لتحديد شرعية األصول املعدة لالستثمار واملراجعة الدور�ة لتلك األصول واإلجراءات املتبعة �� حال عدم التو  -د
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 الشرعية

  الص�وك وصناديق الص�وك وصفقات املرابحةو  أسواق النقدو الشرعية جواز االستثمار �� صناديق االستثمار العقار�ة املتداولة  الرقابة �جنةى ر �ش�ل عام، ت

  ة للدخلدرّ املستثمار�ة ال صناديق اوال وصناديق املرابحة
ً
 : التاليةللضوابط  وفقا

 . الشرعية واملعاي�� الضوابطمع يجب أن ت�ون الصناديق واالستثمارات ال�ي �ستثمر ��ا الصندوق متوافقة  -

 . الشرعية واملعاي�� الضوابطمتوافقة مع  وصناديق السيولة �� أدوات / يجب أن يتم استثمار النقد -

قبل   �جنة الرقابة الشرعية. و�جب أن يتم عرضها ع��  �جنة الرقابة الشرعية  ضوابط  مع  متوافقة  إبرامها   يتم  ال�ي   واالتفاقيات  العقود  جميعيجب أن ت�ون   -

 تنفيذها.

 

 الية:ضوابط التالع��   الشرعية بناءً  الرقابة �جنةبل إجازة الصندوق من قِ 

 استثمار الصندوق �� االستثمارات الشرعية املعتمدة وغ�� املرتبطة بالفوائد الر�و�ة. -

 املتاحة �� معامالت إسالمية قص��ة األجل. استثمار الصندوق للسيولة غ�� املستخدمة  -

 �� الصندوق.   املش��ك�ن (الواقف�ن)بذل مدير الصندوق جهوده الستثمار أموال الصندوق بالش�ل املناسب و�ما يخدم مص�حة  -

 ع�� مدير الصندوق اإلفصاح عن جميع النفقات ال�ي يتحملها الصندوق.  -

 . الضوابط واملعاي�� الشرعيةة مع بالصندوق، بما ف��ا العقود وغ��ها من املستندات، متوافقيجب أن ت�ون جميع الوثائق املتعلقة   -

 ال يجوز ملدير الصندوق توقيع أي عقد يؤدي إ�� دفع أو استالم أي فوائد. و�حق ملدير الصندوق رفع دعوى قضائية لتحصيل مستحقاتھ. -

مصادر دخلها الرئي��ي من التجارة، والصناعة، والزراعة، وا�خدمات التقنية والقطاعات األخرى ال�ي يجوز ملدير الصندوق االستثمار �� الشر�ات ال�ي �ستمد   -

 تتقيد بالضوابط واملعاي�� الشرعية. 

يات،  ستقبل ال يجوز أن �ستثمر الصندوق أو �ستحوذ ع�� سندات تقليدية، أسهم ممتازة، أدوات مالية قائمة ع�� أسعار الفائدة مثل ا�خيارات، عقود امل -

حالة هي�ل��ا ع�� أسس   عقود املناقلة أو األدوات املالية الشب��ة، ومن غ�� املسموح للصندوق القيام ببيع لألسهم ع�� الهامش للشر�ات املستثمر ف��ا، عدا ��

 ومعتمدة من 
ً
 للصندوق.   �جنة الرقابة الشرعيةمتوافقة شرعا

 

 الصناعات واأل�شطة ا�حظورة

 االستثمار �� الشر�ات ال�ي ي�ون مجال �شاطها الرئي��ي مما ي��:ال يجوز 

 لبنوك ال�ي تتعامل بالفائدة وشر�ات التأم�ن التقليدية. �ا الضوابط واملعاي�� الشرعيةاأل�شطة املالية ال�ي ال تتوافق مع  -

 إنتاج وتوزيع ا�خمور والدخان. -

 إنتاج وتوزيع األس�حة.  -

 اتھ. إنتاج وتوزيع �حم ا�خن�ير ومشتق -

 ز  ز�اةاملإنتاج وتوزيع ال�حوم غ��  -
ً
 شرعية.  �اة

 إدارة صاالت القمار. -

 . إنتاج و�شر أفالم ا�خالعة وكتب ا�جون وا�جالت والقنوات الفضائية ودور السينما املاجنة -

 املطاعم والفنادق ال�ي تقدم خدمات محرمة كبيع ا�خمر أو غ��ه وكذلك أماكن اللهو.  -

 عدم جواز االستثمار فيھ.  �جنة الرقابة الشرعيةأي �شاط آخر تقرر  -

 

 الدخل من مصادر ر�و�ة ودخل آخر غ�� مسموح بھ

ــبة  ــ ــادر محرمة أخرى �ســ ــ ــادر ر�و�ة أو مصــ ــ ــر�ات يتجاوز دخلها من مصــ ــ ــتثمار �� شــ ــ ــندوق االســ ــ ــركة، كما أن أي دخل آخر غ��  5ال يجوز للصــ ــ % من مجموع دخل الشــ

. تجدر اإلشــارة إ�� أن النقد غ�� املســتثمر أو الســيولة يجب االحتفاظ ��ما �� إيداعات غ�� خاضــعة معروف  
ً
 محرما

ً
ألســعار الفائدة  املصــدر ســوف �عت�� كذلك دخال

 أو �� صفقات مرابحة قص��ة األجل.

 

 املعاي�� املالية 

 ملا��، ال يجوز االستثمار �� الشر�ات ال�ي ت�ون لد��ا النسب املالية التالية:الشر�ات ال�ي ي�ون �شاطها الرئي��ي حالل يجب أن تمر بمرحلة التحليل ا

% من 30تجاوز  مجموع الديون إ�� القيمة السوقية الرأسمالية للشر�ات: مجموع الديون الر�و�ة (طو�لة وقص��ة األجل) للشر�ات املستثمر ف��ا يجب أال ت -

 بأن 
ً
االق��اض بأسعار الفائدة �عت�� غ�� مسموح بھ مهما �ان حجم املبلغ املق��ض. مجموع الديون تتضمن �افة   القيمة الرأسمالية السوقية للشركة، علما

 . اإلسالميةلتمو�الت  أش�ال القروض الر�و�ة مثل السندات التحو�لية، الديون خارج امل��انية، األسهم املمتازة وا�خطوط االئتمانية غ�� الداخلة ضمن أش�ال ا
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 بأن 30�انت مدة اإليداع قص��ة أو طو�لة األجل    ة الر�و�ة: أال يبلغ إجما�� املبلغ املودع بالر�ا سواءً األوراق املالي -
ً
% إ�� حجم الرسملة السوقية للشركة، علما

 مهما �ان حجم املبلغ املستثمر ويعت�� الدخل الناتج ع��ا
ً
 و�خضع للتطه�� الشر��.   األوراق املالية الر�و�ة أو اإليداع �� حسابات ر�و�ة ال يجوز شرعا

ً
محرما

 ولتحديد تلك النسب املئو�ة يتم الرجوع إ�� آخر م��انية للشركة أو املركز املا�� املدقق.  

 ا�حسابات املدينة) يجب أال تتجاوز �سبة   -
ً
ملستثمر % من إجما�� أصول الشركة ا70األصول السائلة إ�� إجما�� األصول: األصول السائلة (النقد وما يواز�ھ، زائدا

 ف��ا. 

،  �جنة الرقابة الشرعيةالتطه��: يجب ع�� مدير الصندوق تحديد الدخل غ�� املشروع و�يداعھ �� حساب خاص لصرفھ �� األعمال ا�خ��ية �عد أخذ موافقة  -

 و�تم التطه�� حسب اآل�ي: 

 شروع ل�ل شركة تم االستثمار ف��ا. املتحديد مقدار الدخل غ��  -

 شروع. املاملشروع ع�� العدد الك�� ألسهمها ل�حصول ع�� حصة الدخل غ�� تقسيم مقدار الدخل غ��  -

 ضرب ناتج القسمة �� عدد أسهم الشر�ات ال�ي تم االستثمار ف��ا ليتم حساب إجما�� الدخل غ�� املشروع. -

 .الشرعية �جنة الرقابةتكرار ا�خطوة ذا��ا ل�ل شركة تم االستثمار ف��ا وتحو�ل املبلغ إ�� حساب األعمال ا�خ��ية تحت إشراف  -

 

 الضوابط الشرعية لالستثمار العقاري 

 املعاي�� الشرعية لتأج�� األصول العقار�ة و�يعها: 

 وليس لد��ا ارتباط بالفائدة الر�و�ة. الصندوق  �ستثمر -
ً
 أموالھ �� مشاريع عقار�ة مباحة شرعا

 حتسب أي فوائد ر�و�ة �� حال تأخر أي طرف عن سداد ال��اماتھ، ولھ اتخاذ اإلجراءات القضائية املناسبة ل�حصول ع�� مستحقا��ا. يأن  للصندوق ال يجوز  -

؛ �التأج�� ع�� البنوك الر�و�ة. يتأج�� العقارات شرط أال  للصندوق يجوز  -
ً
 شرعا

ً
 محرما

ً
 ؤجرها ملن يزاول �شاطا

 �� العقارات ال�ي ت��كز أ�شطة املستأجر�ن ف��ا ع�� األ�شطة ا�حرمة التالية:  الصندوق ستثمر �ال يجوز أن  -

 .القمار 

 .بيع و�نتاج الكحول 

 .إنتاج التبغ 

 .صنع األس�حة 

 .الدعارة 

 �خدرات.ا 

   الر�وي. التمو�ل ومؤسساتالتأم�ن التجاري 

  الشرعية �جنة الرقابةأي أ�شطة أخرى غ�� متوافقة تحددها. 

 

لل - القمار، �أن    صندوق يمكن  التأم�ن،  شر�ات  البنوك،  ف��م  بما  أعاله  املبينة  املعاي��  مع  يتوافقون  أ�خاص ال  أو  شر�ات  إ��  املؤجرة  العقارات   �� ستثمر 

% أو أقل من مجموع اإليجارات املتحصلة من العقار مع مراعاة الشروط  5ع�� أن ي�ون اإليجار املتحصل من هذه ا�جهات يمثل ما �سبتھ    .إ�خ،  الكحول 

 التالية: 

 .الشرعية �جنة الرقابةاإليراد املتحصل من هذه ا�جهات يتم التصدق بھ إ�� ا�جهات ا�خ��ية �عد أخذ موافقة  -

�شــاط متوافق مع الضــوابط واألح�ام الشــرعية دون إ�حاق ذي النشــاط الغ�� املتوافق مع مســتأجر    يذســتطيع اســتبدال املســتأجر � الصــندوق إذا �ان  -

 
ً
 شهور. 3�� استبدال املستأجر �عد إعطائھ إنذار كتا�ي مدتھ  ضرر من الناحية املالية والقانونية فعليھ امل��ي قدما

ــرار إذا �ان اإلجراء املذ�ور أعال  - ــ ـــ ــبب أضــ ــ ـــ ــيســ ــ ـــ  ه ســ
ً
ــندوق مالية أو قانونية ع��   ا ــ ـــ ــتأجر إ�� أن تنت�ي مدة اإلجارة وال يتم  الصــ ــ ـــ ففي هذه ا�حالة ي��ك هذا املســ

 تجديد العقد.

تأج��    للصندوق �� عقار ال يوجد بھ مستأجر�ن أو �ان �ل املستأجر�ن �شاطهم متوافق مع األح�ام والضوابط الشرعية فال يجوز    الصندوق إذا استثمر   -

من   أقل  املستأجر  هذا  من  املدخول  �ان  ولو  ح�ى  الشرعية  والضوابط  األح�ام  مع  متوافق  غ��  �شاطھ  ملستأجر  اإليجارات 5العقار  مجموع  من   %

 املتحصلة. 

افق عدم حال �� املتبعة جراءاتاإل  -هـ  �جنة الرقابة الشرعيةضوابط  مع التو

 مدير  فسيتوقف  ،هذه  الشروط واألح�اماملذ�ورة ��    �جنة الرقابة الشرعية ضوابط    عن  ف��ا الصندوق  يملك ال�ي  األدوات االستثمار�ة من  أي خروج حال ��

  الصندوق 
ً
 .الصندوق  مصا�ح يضمن بما وقٍت  أقرب ف��ا �� يملكھ ما و�بيع ف��ا، االستثمار عن فورا

 

 مستشار االستثمار  -26
 ال ينطبق
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 ملوزع ا -27
 ال ينطبق

 

 مراجع ا�حسابات  -28

 مراجع ا�حسابات  اسم -أ

 طالل أبو غزالة وشر�اه الدولية 

 

 ملراجع ا�حسابات   وعنوان العمل امل�جل العنوان -ب

 طالل أبو غزالة وشر�اه الدولية 

 9767ص.ب. 

 11423الر�اض 

  اململكة العر�ية السعودية 
 www.tagi.comاملوقع اإللك��و�ي: 

 األدوار األساسية ملراجع ا�حسابات ومسؤولياتھ -ج

 ملعاي�� املراجعة املتعارف    مراجع ا�حساباتمسؤولية  
ً
 إ�� أعمال املراجعة ال�ي يقوم ��ا وال�ي تتم وفقا

ً
عليھا ��  تتمثل �� إبداء الرأي ع�� القوائم املالية استنادا

معقولة من التأكد بأن  اململكة العر�ية السعودية وال�ي تتطلب ال��ام ا�حاسب بمتطلبات أخالقيات املھنة وتخطيط وتنفيذ أعمال املراجعة ل�حصول ع�� درجة

  مراجع ا�حساباتالقوائم املالية خالية من األخطاء ا�جوھر�ة. تتضمن مسؤوليات 
ً
القيام بإجراءات ا�حصول ع�� أدلة مؤ�دة للمبالغ واإليضاحات الواردة  أيضا

ديرات ا�حاسبية املستخدمة، باإلضافة إ�� تقييم العرض العام  �� القوائم املالية. باإلضافة إ�� تقييم مدى مالءمة السياسات ا�حاسبية املتبعة ومعقولية التق

 للقوائم املالية.

 

 للصندوق ا�حسابات مراجع األح�ام املنظمة الستبدال  -د

 من ا�حاالت اآلتية: �� أّيٍ ا�حسابات مراجع  باستبدال الصندوق  يقوم مدير

   وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك امل�ي للمحاسب القانو�ي تتعلق بتأدية مهامھ؛ 

  الحسابات مراجع إذا لم �عد 
ً
 أو �ان هناك تأث��ا

ً
 ع�� استقالليتھ؛   صندوق العام مستقال

  أو أن �غي��   رٍض ل�افية لتأدية مهام املراجعة �ش�ل مُ ال يملك املؤهالت وا�خ��ات احسابات ا�مراجع إذا قرر مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق أن

 يحقق مص�حة املش��ك�ن (الواقف�ن)؛ حسابات ا�مراجع 

  
ً
 ا�خاص بالصندوق. حسابات ا�مراجع لتقديرها ا�حض �غي��  إذا طلبت هيئة السوق املالية وفقا
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 أصول الصندوق  -29

 إن أصول صندوق االستثمار محفوظة بواسطة أم�ن ا�حفظ لصا�ح صندوق االستثمار؛ أ) 

 يجب ع�� أم�ن ا�حفظ فصل أصول �ل صندوق استثماري عن أصولھ وعن أصول عمالئھ اآلخر�ن؛  ب) 

مشغل (الواقف�ن)، وال يجوز أن ي�ون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو  إن أصول الصندوق موقوفة �ش�ل جما�� للمش��ك�ن ج) 

أم�ن ا�حفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مص�حة �� أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول،  الصندوق أو أم�ن ا�حفظ أو 

املوزع  أو أم�ن ا�حفظ أو أم�ن ا�حفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو  أو مشغل الصندوق  طنإال إذا �ان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من البا

وأف�ح ع��ا �� هذه الشروط   أح�ام الئحة صناديق االستثمار، وذلك �� حدود ملكيتھ، أو �ان مسموحا ��ذه املطالبات بموجب الصندوق  مش��ك ��

 .واألح�ام
 

 

 
 الش�اوى  معا�جة -30

 والتبليغ عن االل��ام رقابة بإدارةالصندوق خالل مدة الصندوق، ع�� مالك الوحدات املع�ي االتصال أسئلة أو ش�اوى تتعلق ب املش��ك�ن إذا �ان لدى أي من 

 ع��: " املالية ا�خب�� "غسل األموال �� شركة 

 غسل األموال   والتبليغ عن االل��ام رقابة إدارة مدير

 غسل األموال والتبليغ عن االل��امإدارة رقابة 

 املالية   ا�خب��شركة 

 املنورة املدينة  طر�ق

   128289.ب. ص

 21362 جدة

 السعودية  العر�ية اململكة

 + 966 12 658 8888هاتف: 

 compliance@alkhabeer.com :ال��يد اإللك��و�ي

 

سياسة إدارة ش�اوى وال�ي �ستخدمها مع عمال��ا ا�حالي�ن. ويع��م مدير الصندوق استخدام هذه السياسة وتطبيقها ع�� مال�ي    "املالية  ا�خب��"تتب�ى شركة  

  االتصال بإدارة )  بدون مقابل(ع�� ��خة من هذه السياسة  ا�حتمل�ن الراغب�ن �� ا�حصول    املش��ك�ن (الواقف�ن)املستثمر�ن و   و�إم�انوحدات هذا الصندوق.  

 .العنوان املذ�ور أعالهع��  "ا�خب�� املالية"غسل األموال �� شركة  التبليغ عنو  االل��ام قابةر 

 

إدارة ش�اوى    -) يوم عمل، فيحق للمش��ك (الواقف) إيداع ش�واه لدى هيئة السوق املالية  30و�� حال �عذر الوصول إ�� �سو�ة أو لم يتم الرد خالل مدة (

 90ك (الواقف) إيداع الش�وى لدى �جنة الفصل �� منازعات األوراق املالية �� حال م��ي مدة (املستثمر�ن، كما يحق للمش�� 
ً
 من تار�خ إيداع   ) يوما

ً
تقو�ميا

 الش�وى لدى الهيئة، إال إذا أخطرت الهيئة مقدم الش�وى بجواز إيداعها لدى ال�جنة قبل انقضاء املدة.

 

 الصندوق  أخرى عن  معلومات -31

وال�ي  واألح�ام الشروط  �� إدراجها  يتم لم إدارتھ ومجلس مدير الصندوق  بلقِ  من معرف��ا ينب�� معلومة يوجد ال فإنھ إدارتھ ومجلس الصندوق  مدير علم حد ع��

 .الفني�ن أو مستشار��م ا�حتمل�ن  أو ا�حالي�ن  املش��ك�ن  بلقِ  من املتخذ الصندوق  �� االستثمار قرار ع�� تأث�� لها ي�ون 

 

افق االستثمار صناديق الئحة قيود من اإلعفاءات  املالية السوق  هيئة من عل��ا املو

 :االستثمار صناديق  الئحة قواعد من التالية اإلعفاءات ع�� املالية السوق  هيئة وافقت

 سيتعذر ع�� مدير الصندوق تلبية أي طلب اس��داد من املش��ك�ن  حيث    واملواد والتعاميم ذات العالقة،  من الئحة صناديق االستثمار  )65(من املادة   اإلعفاء

 ألن  (الواقف�ن)
ً
 لطبيعة الصندوق الوقفية ونظرا

ً
 .�� الصندوق سيقومون بوقف وحدا��م بالصندوق  املش��ك�ن (الواقف�ن)وذلك نظرا

mailto:compliance@alkhabeer.com
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 دف إ�� إبقاء حد أد�ى من األصول القابلة للتسييل وذلك ملواجهة طلبات االس��داد    وال�ي   ،من الئحة صناديق االستثمار  )41() من املادة  يمن الفقرة ( اإلعفاء��

من  إعفاءفقد تم ا�حصول ع��    وقف الوحدات دون اس��دادها  � �خصائص الصندوق  ت إحدى  وملا �ان  .ال�ي قد ترد الصندوق من املش��ك�ن �� الوحدات

% من صا�� قيمة أصولھ �� أصول غ�� قابلة 10سي�ون ملدير الصندوق ا�حق باستثمار أك�� من  و   ،ثمارمن الئحة صناديق االست  )41() من املادة  يالفقرة (

 .للتسييل

 

 

 متطلبات املعلومات اإلضافية ألنواع معينة من الصناديق  -32

 . ال ينطبق
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 من مالك الوحدات  إقرار  -33

ع�� شروط   عيقالتو  بمثابة و�ذلك �عد وكذلك يقر بموافقتھ ع�� خصائص الوحدات ال�ي اش��ك ف��ا  ،يقر مالك الوحدات باالطالع ع�� شروط وأح�ام الصندوق 

ش��ك ف��ا لغرض الصندوق ا�حدد ولصا�ح  .وأح�ام الصندوق 
ُ
  . ويع�ن املش��ك (الواقف)ا�جهة املستفيدةكما يقر بوقف الوحدات امل

ً
ع��  مدير الصندوق مديرا

 النظامية الالزمة ��ذا ا�خصوص وفق ما تنص عليھ لوائح صناديق االستثمار واألنظمة واللوائح والتعليمات سة �افة الصالحياتولھ ممار  ،الوحدات املوقوفة

 املطبقة ذات العالقة. 

 

 ______________________________________________________________________________ 

 

 اش��كنا ف��ا.  / خصائص الوحدات ال�ي اش��كت قمنا باالطالع ع�� شروط وأح�ام الصندوق ا�خاصة بالصندوق، واملوافقة ع��  / لقد قمت

 

 االسم:

 التار�خ:          التوقيع: 

 

__________________ ____________________________________________________________ 
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 ا�خاطر  لتقو�م و�دارة الداخلية  اآللية  -  1 م�حق

 

 مخاطر االئتمانأ) 

من تلك �ل وسيتم متا�عة  سيتم تقو�م جميع األطراف النظ��ة ا�حلية واإلقليمية قبل االستثمار، ووضع حدود للتعرضات تضمن عدم ال��كز لدى طرف نظ�� دون آخر. 

 ضمن ا�حدود املعتمدة.  من �و��االتعرضات �ش�ل دوري للتأكد 

 

 مخاطر ال��كز ب) 

 متعددة وذلك ملنع تركز استثمارات الصندوق �� أصول محدودة. و  عةمتنو  أصول الصندوق �� أصول  توزيعسيتم 

 

 التمو�ل  ت�لفة �غ�� مخاطرج) 

انخفاض   أو التمو�ل ت�لفة الرتفاع  سل�ي  أثر أي  تقليص يتم بحيث  املس��دفة العوائد مع ت�لفتھ متناسبة ت�ون  بأن تمو�ل ع�� الصندوق  حصول  حال �� الصندوق  مدير سيحرص

 .االستثمار عوائد

 

افق الشر�� ومخاطر التخلص من اإليرادات غ�� د)   شرعية المخاطر عدم التو

  للصندوق.  �جنة الرقابة الشرعية �عد األخذ �� االعتبار ضوابطسيتم اتخاذ جميع القرارات االستثمار�ة 

 لدى مدير الصندوق    �جنة الرقابة الشرعية، و�ذا قررت  �جنة الرقابة الشرعيةضوابط  تتوافق مع    أ��ا  من   تأكدلسيتم مراقبة ومراجعة استثمارات الصندوق �ش�ل دوري ل

لية التخارج آ  عن  فصاح �جلس إدارة الصندوق االستثمار ف��ا سيتم اإل   �جنة الرقابة الشرعيةأن هذه االستثمارات لم �عد تتوافر ف��ا الضوابط ال�ي بموج��ا أجازت  

 وأسبابھ.

 

 السيولة  مخاطره) 

 .با�حفظة السيولة من األد�ى با�حد االحتفاظ من التأكد سيتم

 

 املصا�ح وتضارب ا�حوكمة مخاطرو) 

ممثل عن    ضوع 1ومن مدير الصندوق    2أعضاء (  5خذ باالعتبار قواعد ومعاي�� ا�حوكمة حيث يت�ون ا�جلس من  األ قام مدير الصندوق ب  ،دارة الصندوق إعند �شكيل مجلس  

اعتماد سياسة مكتو�ة فيما يتعلق بحوكمة    إ��لية معا�ج��ا باإلضافة  آأعضاء مستقل�ن) وسيقوم ا�جلس باإلشراف ع�� أي تضارب مصا�ح واملوافقة ع��    2ا�جهة املستفيدة و

 الصندوق، وسياسة االستثمار.

 

 أخرى  صناديق �� االستثمار مخاطرز) 

ع��  أنھ سيعمل مدير الصندوق ع�� مراقبة أداء تلك الصناديق �ش�ل دوري وتقييمھ بناءً  إ��داء ومخاطر �ل صندوق يرغب مدير صندوق االستثمار فيھ باإلضافة أسيتم قياس  

 مؤشر اس��شادي ومعاي�� قياس األداء ل�ل صندوق تم االستثمار فيھ.

 

 التداول  �عليق مخاطري) 

بنظام   الصندوق   ومدى ال��اماملتداول    صندوق فصاح لل هو قياس مستوى اإل   الوحدات املتداولةعاي�� االستثماري ال�ي سيقوم مدير الصندوق ��ا قبل االستثمار ��  املمن أحد  

 السوق املالية �� اململكة العر�ية السعودية ولوائحھ التنفيذية.

 

 اإلدراج  تأخر مخاطرط) 

و  االستثمار  وحجم  املتاحة  االستثمار�ة  الفرص  بدراسة  القيام  �عد  متخصصة  استثمار  �جنة  خالل  من  االستثمار  قرارات  اتخاذ  ع��  السيتم  االستثمارات    أالعمل  تلك  تؤثر 

 صول الصندوق من خالل حجمها.أ(الطروحات األولية لصناديق االستثمار العقار�ة املتداولة) ع�� صا�� 

 

 

 ز�اد أديب إلياس 

 

 

 رئيس إدارة رقابة االل��ام والتبليغ عن غسل األموال 

 سعود غوث أحمد                 

 

 

 الرئيس التنفيذي                  
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