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 المعلومات الرئيسية حول صندوق االستثمار: أوال

 

 اسم صندوق االستثمار : -1

 .عاما   طرحا   مطروح مفتوح إستثماري صندوق وهو ،األولية للطروحات كابيتال الخير صندوق
 

 االستثمارية للصندوق : فموجز االهدا -2

 بشكل أصوله الصندوق يستثمرو ،الطويل المدى على المال رأس تنمية إلى يهدف أسهم صندوق هو

 أسهم وفي األولية األسواق في العام األولي الطرح فترة خالل المساهمة الشركات أسهم في أساسي

 والصناديق الثانوية األسواق في إدراجها على سنوات خمس يمض لم التي حديثا   المدرجة الشركات

 وشمال األوسط الشرق وإقليم الخليجي التعاون مجلس ودول السعودية العربية المملكة في المتداولة

 صندوقال يهدف كما,  الصندوق في استثمارها وسيعاد للمشتركين نقدية أرباح أي توزيع يتم ولن. أفريقيا

 عاإلطال ويمكن( األولية للطروحات كابيتال االخير مؤشر) اإلرشادي المؤشر أداء معدل يفوق أداء تحقيق إلى

 وألغراض. http://www.alkhaircapital.com.sa اإللكتروني الشركة موقع على المؤشر أداء على

 لمتوافقةا الشركات من ستكون الصندوق بها يستثمر سوف التي الشركات جميع فإن الصندوق إستثمارات

 .السعودية كابيتال الخير لشركة الشرعية المعايير مع

 

 موجز سياسات استثمار الصندوق وممارساته : -3

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

 اآلتي: علىأساسي 

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

ولة المدرجة حديثا  اووحدات الصناديق المتد المساهمةفي األسواق األولية وفي أسهم الشركات 

 دراجها في األسواق الثانوية.إسنوات على   خمس يمضوالتي لم 

 سيقوم (والوكالةعقود المرابحة واإلجارة )دوات أسوق النقد أفي  أصولهيستثمر الصندوق  كما ،

جارة و الوكالة و الجهات المصدرة إلختيار البنوك المستلمة لعقود المرابحات و اإمدير الصندوق ب

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

(B "أو "موديز )(B2) "اني ئتمإلالدولية للتصنيف ا أو وكالة "فيتش(B)  وفي حال عدم وجود تصنيف ،

على المركز المالي والتدفقات النقدية من  بناء   إئتماني, سيقوم مدير الصندوق بتصنيفها داخليا  

 .المركزي البنك قبل من مرخصة البنوك تلك تكون أن علىدارة, إلالعمليات وا
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  صناديق تستثمر في وحدات صناديق أخرى مماثلة األهداف و فيكما سيستثمر الصندوق أصوله

هيئة السوق المالية وتدار من قبل مدير الصندوق أو مدراء  أدوات أسواق النقد ومرخصة من قبل

 ومطروحة طرحا  عاما  بما يتوافق مع مصلحة المستثمرين. صناديق آخرين

 

 المخاطر المرتبطة باالستثمارات في صندوق االستثمار : -4

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

 الخير شركة تقوم ولن تقل، أن الممكن من االستثمارات قيمة أن أو الصندوق استثمارات قيمة في

 ..الصندوق وضعها التي اإلستثمار أهداف تحقيق بضمان كابيتال

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

 المستقبل.

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

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

 .صندوقال في

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

 االستثمار.

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

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

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

فيما يلي، قائمة للمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في الصندوق، والمخاطر المعرض لها 

 ل الصندوق وعائداته:و أي ظروف من المحتمل أن تؤثر في صافي قيمة أصو

 :مخاطر إقتصادية 

األسوووهم وآدائه إرتباط وثيق ومباشووور بعموم المؤشووورات والمتتيرات اإلقتصوووادية مثل حاالت  لسووووق

الحكومي وحجم  واإلنفاقعلى التضووووووخم، وسووووووعر الفائدة  اثرهااإلنتعاش واإلنكماش اإلقتصووووووادية  و

في األسواق  المالية وأي تتير في الحالة اإلقتصادية قد يؤثر على  المستثمرين ثقة السيولة وتتير 

لى إعرض الصندوق ي قد ماعلى آداء الصندوق  ؤثر ذلك سلبا  يالعائد المستهدف مما يزيد المخاطرة و

 ستثمارات مالكي وحدات الصندوق.إخفاض إنلى إستثمارية ويؤدي إخسائر 

 السوق مخاطر: 

 والقوى العامة المال أسواق وعوامل ظروف في لتتيرات نتيجة الصندوق أصول قيمة صافي تتأثر

 متنوعة أخرى وعوامل الكلي اإلقتصاد ومؤشرات الفائدة معدالت السيما المال اسواق على المؤثرة
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خفاض إنلى إستثمارية ويؤدي إلى خسائر إعرض الصندوق ي قد ماعلى آداء الصندوق  تأثر سلبا   قد

 دات الصندوق ستثمارات مالكي وحإ

  توقف عملية مشاركة الصناديق في اإلصدارات األولية: مخاطر 

إن مدير الصندوق ال يستطيع ضمان تلقي الدعوة للمشاركة في اإلصدارات األولية، مما يفقد  

ستثمارات مالكي وحدات إلى انخفاض إالصندوق فرصة زيادة إيراداته و بالتالي قد يؤدي ذلك 

 الصندوق.

 األولية الطروحات مخاطر: 

يتضمن اإلستثمار في أسهم الشركات المطروحة طرحا  أوليا  مخاطر محدودية األسهم المتاحة  قد

بالشركة المصدرة  الصندوق مديرلإلكتتاب فيها خالل فترة الطروحات األولية العامة. كما أن معرفة 

 لةمرح في تكون قد الشركات ضبع نألألسهم قد تكون غير كافية بسبب تاريخ آدائها المحدود, كما 

 أسهمها في اإلكتتاب مخاطر من يزيد مما, القصير المدى على تشتيليا   دخال   والتحقق التطوير

 ستثماراتإخفاض إنلى إؤدي ذلك وي الفترة تلك خالل الصندوق آداء على سلبا   ذلك يؤثر وبالتالي

 مالكي وحدات الصندوق.

 تضاؤل نسبة التخصيص مخاطر 

ستثمار لعملية بناء سجل األوامر فإنه من إليتم دعوة عدد من الشركات المرخصة و صناديق احيث أنه 

اب، مما كتتإلزدياد عدد الشركات والصناديق المشتركة في اإالممكن تضاؤل نسبة التخصيص بسبب 

على سعر الوحدة وبالتالي إنخفاض  سلبا   ينعكس قد ذلكيفقد الصندوق فرصة زيادة عوائده و

 ارت مالكي الوحدات.إستثم

 اإلدراج في التأخر مخاطر: 

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

 الصندوق آداء على سلبا   ذلك يؤثر قد مما, السهم إدراج لحين منها اإلستفادة وعدم الصندوق

 .الصندوق وحدات مالكي إستثمارات وانخفاض

 الصتيرة الشركات أسهم في االستثمار مخاطر: 

 الصندوق وكون, األسعار في الحاد التتير لمخاطر غيرها من أكثر عرضة حجما   الصتيرة الشركات تكون قد

 ,الحاد لإلنحدار عرضة تكون قد الصندوق أصول فإن النوع هذا من شركات في أصوله من جزء يستثمر

 ستثمارات مالكي وحدات الصندوقإخفاض إنلى إؤدي ذلك وي للصندوق سلبيا   آداء   عنه ينتج قد مما

 المساهمة للشركات المستقبلية المالية النتائج توقع مخاطر 

ستثمارية عليها هي توقع النتائج المالية إلمن أهم األدوات التي يبني مدير الصندوق قراراته ا

كما أنه بعد إعالن النتائج المالية للشركة فإن المستقبلية للشركات، إال أن هذه التوقعات عرضة للخطأ، 
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 ستثماراتإعلى  تجاه مخالف للتوقعات، مما قد يؤثر ذلك سلبا  إالسعر السوقي لسهمها قد يتحرك ب

 ستثمارات مالكي وحدات الصندوق.إتنخفض  بالتاليالصندوق و

 : مخاطر تقلبات أسعار الفائدة 

ن عقود أوف يكون لها تأثير على أرباح الصندوق, حيث إن أي تتيرات على أسعار الفائدة العادية س

خفاض العوائد إنلى إالمرابحة مربوطة بأسعار الفائدة. أي تتير سلبي في أسعار الفائدة يؤدي 

 ستثمارات مالكي وحدات الصندوق.إنخفاض إلى إ ذلك يؤديستثمارية للصندوق وقد إلا

 :مخاطر اإلئتمان 

ستثمارية التي تنطوي على التعامل مباشرة مع المؤسسات المالية نشطة اإلألتنشأ هذه المخاطر من ا

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

لتزاماته التعاقدية مما قد يترتب عليه التخلف أو التعثر في سداد المبلغ إخر قد ال يتقيد بآلالطرف ا

المستثمر به مما يتسبب ذلك في خسارة الصندوق في المبلغ المستثمر به وبالتالي قد يؤدي إلى 

 ستثمارات مالكي وحدات الصندوق. إانخفاض 

 : مخاطر إنخفاض التصنيف اإلئتماني 

ي من الجهات التعاقدية مع الصندوق )البنوك المستلمة للمرابحات( أي إنخفاض للتصنيف اإلئتماني أل

وق داء الصندآلتزاماتها التعاقدية مع الصندوق مما يؤثر سلبا  على إقد يسبب عدم قدرتها على الوفاء ب

 وانخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق.

 عتماد على تصنيف داخلي:إلمخاطر ا 

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

الصندوق, سيقوم مدير الصندوق بتصنيفها داخليا  وقد يفشل مدير الصندوق في التصنيف االئتماني 

ستثمارات مع أطراف التتوفر لديهم إحتمالية إيداع إلعدم توفر المعلومات الالزمة ويترتب على ذلك 

لتزاماتهم التعاقدية مع الصندوق مما يؤثر ذلك سلبا  على آداء الصندوق إزمة للوفاء بالمالءة المالية الال

  ستثمارات مالكي وحدات الصندوق. إلى انخفاض إوقد يؤدي 

 عتماد على موظفي مدير الصندوق :إلمخاطر ا 

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

لديه وقد يتأثر آداء الصندوق سلبا  بمتادرة هؤالء الموظفين لعدم تمكن مدير الصندوق على إدارة 

ى لإالصندوق بشكل المطلوب لنقص الكوادر البشرية على المدى القصير والمتوسط مما قد يؤدي 

 ستثمارات مالكي وحدات الصندوق.إانخفاض 

  :المخاطر القانونية 

ستثمارية معرضة لمخاطر قانونية قد تنجم عن تتير أو فرض لوائح وأنظمة من قبل إلإن الصناديق ا

لى حجز أموال إو أي قضية مع التير تؤدي أشراف والرقابة إلالسلطات الحكومية المختصة بالتنظيم وا
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د ق مما قالصندوق من قبل السلطات الحكومية المختصة في أي من الدول التي يستثمر بها الصندو

 ستثمارات مالكي وحدات الصندوق. إيؤدي ذلك إلى انخفاض 

  :مخاطر تركيز االستثمارات 

نخفاض القطاع سيترتب عليه إستثمارات في قطاع واحد وفي حال إلوهي المخاطر الناتجة عن تركيز ا

 ستثمارات مالكي وحدات الصندوق. إلى انخفاض إخسائر فادحة في الصندوق قد تؤدي 

   السيولة:مخاطر 

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

تساع فرق سعر العرض والطلب وعدم القدرة على بيع الورقة المالية وتفادي خسائر إالخسارة بسب 

داء الصندوق بشكل آعلى  ذلكنخفاض قيمة الورقة المالية وفي هذه الحالة يؤثر إمحققة يترتب عليها 

 .ستثمارات مالكي وحدات الصندوقإلى انخفاض إسلبي وقد يؤدي 

 سترداد:إلمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات ا 

 رالمستثم األسواق هبوط حال في أصول تسييل على قادر غير الصندوق مدير يكون الحاالت بعض فى

 .اإلسترداد بطلبات الوفاء على قادر غير الصندوق مدير فيكون بها

   المعايير الشرعية :بالمخاطر المرتبطة 

ستثمار محدودا  بفئة معينة من اإلستثمارات دون إلستثمارات الصندوق الشرعية تجعل اإإن طبيعة 

لتقيد الصندوق مع المعايير الشرعية  غيرها مما يقلل من تنويع أصول الصندوق بشكل أوسع, ونتيجة  

فإن ذلك يفرض على مدير الصندوق أيضا  بيع أي أصول في الصندوق لشركة الخير كابيتال السعودية 

عند خروجها عن المعايير الشرعية لشركة الخير كابيتال السعودية في أسرع وقت, مما قد يؤدي ذلك 

ستثمارية المطلوبة. و هذا اإلجراء عند حدوثه قد يؤدي إللى خسائر في الصندوق لعدم تحقيق العوائد اإ

 ستثمارات مالكي وحدات الصندوق.إلى انخفاض إ

  : المخاطر المتعلقة بأسعار العمالت 

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

نخفاض القيمة مقابل العملة األساسية للعمالت التي إ)الريال السعودي(. سيتحمل الصندوق تأثير 

لذلك، يتحمل المستثمرون في الصندوق مخاطر التتيرات السلبية التي  ق. ووفقا  استثمر فيها الصندو

 ستثمارات مالكي وحدات الصندوق. إنخفاض إلى إ و التي تؤدي قد تحدث في معدل صرف العمالت

  : المخاطر السياسية 

تتيرات في هذة المخاطر اإلضطرابات و النزاعات السياسية و إصدار قوانين و أنظمة جديدة أو  وتشمل

 .آداءه و قالتشريعات و التي  قد توثر سلبا  على إستثمارات مالكي وحدات الصندو

  :مخاطر تضارب المصالح 
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ستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة إوضاع التى تتأثر فيها موضوعية وألهذه المخاطر في ا أتنش

 بالتالي و الصندوق آداء على شخصية مادية أو معنوية على حساب الصندوق، مما قد يؤثر ذلك سلبا  

 ستثمارات مالكي وحدات الصندوق.إ

  :مخاطر الكوارث الطبيعية 

قد تسبب دمار كبير  يواهر الطبيعية التظضانات وغيرها من الاإن البراكين، الزالزل، األعاصير والفي

قتصادية إلللممتلكات ال يمكن السطيرة عليها، و قد توثر بشكل سلبي على كافة القطاعات ا

ستثمارات مالكي إنخفاض إإلى   داء الصندوق و أيضا  آعلى  ستثمارية و بالتالي قد تؤثر سلبا  إلوا

 وحدات الصندوق.

 ستثمار في مرابحات مع جهات غير خاضعة إلشراف البنك المركزي:إلمخاطر ا 

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

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

ندوق ( مما يجعل الص16( والمخاطر القانونية )فقرة رقم 14 رقم( ومخاطر السيولة )فقرة 10)فقرة رقم 

ستثمارات مالكي إنخفاض إلى إيتكبد خسائر في المبالغ المستثمر بها مع هذه الجهات مما يؤدي 

 وحدات الصندوق. 

 خرى :أستثمار في صناديق إلمخاطر ا 

داء نخفاض آإو في حال  ن الصناديق المستثمر بها قد تكون معرضة لنفس المخاطر التي ذكرت سابقا  إ 

 وأسعار الفائدة أنخفاض إلحصر ابها ألي سبب كان على سبيل المثال ال  الصناديق األخرى الُمستثمر

قتصاد مرحلة الكساد أو فشل هذه الصناديق في تحقيق العائد المطلوب مما قد يؤدي إلى إلدخول ا

 ستثمارات مالكي وحدات الصندوق.إانخفاض 

 المحدود األداء سجل مخاطر: 

أداء سابق ويعتمد على خبرة مدير الصندوق في إدارة الصندوق جديد في مفهومه، وليس له سجل 

هذا النوع من االستثمارات .وال يمكن إعطاء تأكيد بأن أهداف الصندوق االستثماربة ستتحقق و  قد 

 يؤدي ذلك إلى إنخفاض إستثمارات مالكي وحدات الصندوق وأصول الصندوق.

  :مخاطر األسوق الناشئة 

ذاتية أكثر عرضة لألحداث غير المتوقعة من أسواق الدول المتقدمة ن األسواق الناشئة بطبيعتها الإ

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

، فكثير من األسواق الناشئة ال تعمل وفق المعايير الدولية  التحليل الجوهري لالستثمارات أمرا  معضال 

سبة المالية حتى اآلن، وعدم وجود أنظمة محاسبية محلية مؤهلة يجعل من الصعب اتخاذ قرارات للمحا

استثمارية بناء  على قواعد مالية سليمة مما  يجعل الصندوق يتكبد خسائر في المبالغ المستثمر بها 

 مع هذه الجهات مما يؤدي إلى إنخفاض إستثمارات مالكي وحدات الصندوق.
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 المنخفض التصنيف ذات الدول في االستثمار خطر: 

التصوونيف االئتماني هو درجة تظهر فيه وكاالت التصوونيف االئتماني العالمية مدى قدرة أي دولة على 

سووووووداد ديونها. فمعنى التصوووووونيف الضووووووعيف أن هناك احتماال  بأال تسووووووتطيع الدولة المدينة الوفاء 

والسندات في أسواق المال الخاصة بتلك الدول بالتزاماتها  مما ينعكس بالسلب على أسعار األسهم 

مما  يجعل الصووندوق يتكبد خسووائر في المبالغ المسووتثمر بها مع هذه الجهات مما يؤدي إلى إنخفاض 

 .إستثمارات مالكي وحدات الصندوق
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I.  ، منذ االنشاء وسنوات ،  ولثالثةالعائد الكلى للصندوق لسنة واحدة 

 العائد منذ اإلنشاء عائد الثالثة سنوات سنةعائد 

14.60%- 19.63%- 35.25%- 

 م2018* كما فى نهاية 

 

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

العائد منذ  م2018 م2017 م2016 م2015 السنة

 اإلنشاء

 - N/A 4.36%  9.83% - 14.60% - 35.25% الصندوق عائد

 م 2018* كما فى نهاية 
 

III.  أداء الصندوق االستثمار بالمقارنة مع المؤشر االرشادي منذ االنشاء 

 م2016 م2015 السنة

 م2017

العائد منذ  م2018

 اإلنشاء

 A/N الصندوق أداء
4.36%  9.83% - 14.60%- 35.25% - 

 A/N اإلرشادي المؤسر أداء
-12.24% -16.36% -17.04% -53.43% 

 م2018عام  فى نهاية*كما 
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  واالتعاب والعموالت الخدمات مقابل: ثانيا

 الجدول التالى يوضح كل من اتعاب صندوق الخير للطروحات االولية 

. تدفع مرة واحدة عند بداية الصندوق يشتراك فإلمن قيمة ا %0.75 شتراكإلرسوم ا

 و يتم تحصيلها من مالك الوحدات اإلشتراك,

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

 أساس يومي وتدفع لمدير الصندوق بنهاية كل  ربع سنوي.

يوم من بداية اإلشتراك في  30من صافي قيمة اإلسترداد خالل  %0.25 سترداد المبكرإلرسوم ا

فع هذه الرسوم تد ويتم تحصيلها من مالكي الوحدات و الصندوق,

 للصندوق.

عند كل يوم  يتم إحتساب المستحق من هذه الرسوم و ريال سنويا  32,000 أتعاب مراجع الحسابات:

وتخصم  تقويم بشكل يومي على أساس صافي قيمة أصول الصندوق

 بشكل ربع سنوي.

 صافي من الحفظ تحت األصول قيمة صافي من سعودي ريال15,000 الحفظأمين  رسوم 

 الرسوم هذه من المستحق إحتساب وسيتم الحفظ، تحت األصول قيمة

 وتخصم الصندوق أصول قيمة صافي أساس على تقويم يوم كل عند

 سنوي ربع بشكل

 تشمل هذة الرسوم* :  الرسوم األخرى و

)مصاريف طلب اإلقتراض , الرسوم  

الرقابية , رسوم نشر بيانات الصندوق 

على موقع "تداول" , رسوم المؤشر 

اإلرشادي , مصاريف التعامل , إجمالي 

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين(

أصول سنويا  من صافي قيمة  %0.50بحد أقصى الرسوم األخرى : 

هذه الرسوم عند كل يوم تقويم سيتم إحتساب المستحق من  الصندوق,

, و ستحقاقهاإتخصم عند  على أساس صافي قيمة أصول الصندوق و

 هي كاآلتي:

طلب قتراض: حسب السعر السائد في وقت إلاطلب مصاريف  -

 .اإلقتراض

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

س صافي قيمة أصول الصندوق  هذه الرسوم عند كل يوم تقويم على أسا

 .وتسدد في نهاية كل سنة
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 معلومات إضافية حول الصندوق ومستنداته: ثالثا  

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

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

www.tadawul.com.sa . 
 

  الصندوق مدير معلومات:  رابعا  

 (كابيتال)الخير  السعوية كابيتال الخير شركة

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

 11547 الرياض ،69410 بريد صندوق

 السعودية العربية المملكة

 +966(11) 2155678: هاتف

 +966(11) 2191270: فاكس
 

:   معلومات أمين الحفظ خامسا 

 لالستثمار اإلنماء

  2 العنود برج

   فهد الملك طريق

 السعودية العربية المملكة 11544 الرياض ، 55560 ب.ص

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

حتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل يوم تقويم على أساس إويتم 

 صافي قيمة أصول الصندوق  و تسدد في نهاية كل سنة.

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

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

 .أصول الصندوق و تخصم في نهاية كل سنة

سيتحمل الصندوق كافة مصاريف التعامل المتعلقة  :مصاريف التعامل -

 .سعار السائدة مع جهات التعاملألوراق المالية بحسب األبتداول ا

ريال سنويا  ( 10,000): ينمجلس اإلدارة المستقل أعضاء  لي  أتعابإجما  -

ويتم إحتساب المستحق من هذه الرسوم عند  المستقلين لجميع األعضاء

كل يوم تقويم على أساس صافي قيمة أصول الصندوق و تخصم في 

 .نهاية كل سنة

http://www.alkhaircapital.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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  8004413333: هاتف

 +96612185900: فاكس

 

   م 2018عام المالى للملخص اإلفصاح المالى للمصاريف الفعلية 

 البند المبلغ )ريال سعودي(

 أتعاب االدارة  79,525.00

 رسوم الحفظ  7,516.00

 مكافات اللجنه الشرعية    -

 اتعاب مراقب الحسابات  52,500.00

 مكافات أعضاء مجلس االدارة  10,000.00

 الرسوم الرقابية  7,500.00

 رسوم المؤشر االرشادي  35,625.00

 رسوم السوق المالية  5,250.00

 مصاريف آخرى  5,391.00
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 مذكرة المعلومات

 

 األولية للطروحاتصندوق الخير كابيتال 

 مفتوح( استثماري عام )صندوق 

 الصندوق مدير

 السعودية كابيتال الخير شركة

 

 الحفظ أمين

 لالستثمار اإلنماء

 

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

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

 ألحكام خاضعةاألولية  للطروحات كابيتال الخير بصندوق الخاصة ومحتوياتها المعلومات مذكرة إن

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

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

 .مهني مستشار بمشورة باألخذ ننصح المعلومات،
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 هام إشعار

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

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

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

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

 لهيئةا تتحمل ال وحداته، وطرح األولية للطروحات كابيتال الخير صندوق تأسيس على المالية السوق هيئة وافقت .ب

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

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

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

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

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

على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة  األولية للطروحات كابيتال الخير صندوق اعتماد تم .ج

 .االستثمار لصندوق المعين الشرعي المستشارمن قبل 
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 قائمة المصطلحات:

صندوق الخير كابيتال للطروحات األولية وهو عبارة عن برنامج إستثماري جماعي يدار بمقتضى  الصندوق

 هذه الشروط واألحكام.

 .أي يوم عمل تكون فيه البنوك السعودية مفتوحة فيه لمزاولة أعمالها العمليوم 

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

 أرباح البرنامج , ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.

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

المملكة العربية الســــعودية أو خارجها والمرخا لها من الجهات التنةيمية على ســــبيل المثال 

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

 ير كابيتال السعوديةالخ مدير الصندوق

ــــــــــكــــــــــي وحــــــــــدات  مــــــــــال

 الصندوق/المشتركين 

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

 الشركات المدرجة  في االسواق المالية .  الشركات المساهمة

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

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

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

 هي اسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي األسواق الخليجية

 هو سوق األسهم للشركات المدرجة في المملكة العربية السعودية السوق السعودي  

أســواق إقليم الشــرق األوســ  

 و شمال إفريقيا

 هي أسواق رأس المال التي تقع في الدول التالية:

تركيا, العراق, األردن, ســوريا, فلســطين, لبنان, قبرل, اليمن, مصــر, الجزائر, تونس, الم رب, 

 موريتانيا.ليبيا, 

 هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية الهيئة

وهي المؤســــســــة المســــؤولة عن مراقبة وتوجيه النةام المصــــرفي في الدولة أو مجموعة  البنك المركزي

   دول

، وديةالسعالئحة صناديق اإلستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بالمملكة العربية  الالئحة / اللوائح

 وتعديالتها الالحقة

 هو مجلس يعين أعضاؤه مدير الصندوق وفقًا لالئحة مجلس إدارة الصندوق

عضــو مجلس إدارة صــندوق مســتقل كما ورد في قائمة المصــطلحات المســتخدمة في لوائح  عضو مجلس إدارة مستقل

 .الهيئة وقواعدها

العامة ألســهم الشــركات التي يتم طرحها طرحًا عامًا لاكتتاب  اإلصــدارات أو اإلكتتابات األولية الطروحات األولية

 ألول مره أو عن طريق بناء سجل األوامر.

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



للطروحات األولية كابيتال الخير صندوق   

 

4 
 

تبر منخفضــة المخاطر و عالية الســيولة هي الودائع النقدية قصــيرة األجل و التي بطبيعتها تع أدوات أسواق النقد  

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

 عقود المرابحة و اإلجارة و الوكالة.

هي الناتجة عن ظروف النشــــــاط االقتصــــــادي بوجه عام و ال يمكن تجنبها أو الســــــيطرة عليها  المخاطر المنتةمة

يتعرض لها اقتصـــــــاد الدولة, مثل ت يير القوانين والقرارات التي تمس أنشـــــــطة والتي قد 

 مختلفة الوحدات االقتصادية.

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

ادية, أو وقعت بناء أو بمبلغ مقطوع ســـــــواء وقعت من دون وعد ســـــــابق و هي المرابحة الع

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

 المصرفية .

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

ة بنكية متوافقة مع أحكام عقد وكالة بين "الوكيل" و"الموكل" يســـــــتخدم غالبًا لهيكلة وديع الوكالة 

 ومبادىء الشريعة اإلسالمية

الشـــخا الذي يشـــتري أوراقًا مالية من مصـــدرها ، أو من شـــخا تابع للمصـــدر ب رض عرض  متعهد الت طية

وطرح وتسويق هذه األوراق المالية للجمهور ، أو الشخا الذي يبيع نيابة عن المصدر أو تابع 

 ها وطرحها على الجمهور.للمصدر ، أوراقًا مالية ب رض عرض

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

 واألسعار المباشرة لألوراق المالية المدرجة في األسواق العالمية.

التى يتم شــــــراؤها من قبل  هى ضــــــربية غير مباشــــــرة تفرض على جميع الســــــلع والخدمات ضربية القيمة المضافة

 المنشات

المعايير الشـــــرعية للخير كابيتال 

 السعودية

الضواب  التي تضب  العقود واألنشطة اإلستثمارية بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها عن 

 طريق المستشار الشرعي للخير كابيتال

صــــباحًا بتوقيت الرياض بعد  11:00هو يوم إعالن ســــعر وحدة الصــــندوق وتكون عند الســــاعة  يوم اإلعالن

 يوم التقويم المعني )يومي الثالثاء والخميس(.

 أي يوم يتم فيه بيع وإسترداد وحدات صندوق اإلستثمار يوم التعامل

 اليوم الذي يتم فيه تقويم سعر صافي الوحدة )يومي األثنين واألربعاء( يوم التقويم 

 الماليةمصاريف بيع و شراء األوراق  مصاريف التعامل 
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 مذكرة المعلومات

 معلومات عامة (1)

 

 صندوق االستثمار:اسم  .أ

 صندوق الخير كابيتال للطروحات األولية.
 

 تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق: .ب

 لها تحديث آخر تم وقد ،م22/04/2015 هـ، الموافق04/07/1436 تم إصدار شروط وأحكام الصندوق في

 . م02/05/2019  الموافق ،هــ27/08/1440 بتاريخ
 

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

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

 م10/04/2015 هـ، الموافق21/07/1436بتاريخ  عاماً  وحداته طرحا
 

 مدة صندوق االستثمار وتاريخ استحقاقه: .د

صندوق مفتوح ، وال توجد مدة محددة للصندوق أو تاريخ إن صندوق الخير كابيتال للطروحات األولية هو 

 استحقاق محدد.
 

 عمله الصندوق: .ه

 فق ، ولن يقبل الصندوق أي أموال بأي عملة أخرى غيرها. العملة الرئيسية للصندوق هي الريال السعودي

 سياسات االستثمار وممارساته: (2)

 :للصندوقاألهداف االستثمارية  .أ

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

المدى الطويل. يستثمر الصندوق أصوله بشكل أساسي في أسهم الشركات المساهمة خالل 

التي لم يمض  فترة الطرح األولي العام في األسواق األولية وفي أسهم الشركات المدرجة حديثاً 

األسواق الثانوية و الصناديق المتداولة في المملكة العربية خمس  سنوات على إدراجها في 

السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وإقليم الشرق األوس  وشمال أفريقيا. ولن يتم توزيع 

أي أرباح نقدية للمشتركين وسيعاد استثمارها في الصندوق,  كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء 

دي )مؤشر االخير كابيتال للطروحات األولية( وألغراض إستثمارات يفوق معدل أداء المؤشر اإلرشا

الصندوق فإن جميع الشركات التي سوف يستثمر بها الصندوق ستكون من الشركات المتوافقة 

 .مع المعايير الشرعية لشركة الخير كابيتال السعودية
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 سي:نوع )أنواع( األوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أسا .ب

  الصندوق يستثمر أصوله في أسهم الشركات المساهمة خالل فترة الطرح األولي العام

ألسهمها في األسواق األولية وفي أسهم الشركات المساهمة ووحدات الصناديق المتداولة 

 المدرجة حديثًا والتي لم يمض خمس  سنوات على إدراجها في األسواق الثانوية.

 سيقوم(عقود المرابحة واإلجارة والوكالة)ي أدوات أسوق النقد كما يستثمر الصندوق أصوله ف ، 

مدير الصندوق بإختيار البنوك المستلمة لعقود المرابحات و اإلجارة و الوكالة و الجهات المصدرة 

ألدوات النقد بناًء على التصنيف اإلئتماني الصادرة من قبل "ستاندرد اند بورز" بدرجة التقل 

، وفي حال عدم  (B)الدولية للتصنيف اإلئتماني  أو وكالة "فيتش" (B2)( أو "موديز" Bعن )

وجود تصنيف إئتماني, سيقوم مدير الصندوق بتصنيفها داخليًا بناًء على المركز المالي 

والتدفقات النقدية من العمليات واإلدارة, على أن تكون تلك البنوك مرخصة من قبل البنك 

 المركزي.

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

هيئة السوق المالية وتدار من قبل مدير الصندوق  في أدوات أسواق النقد ومرخصة من قبل

 ومطروحة طرحًا عامًا بما يتوافق مع مصلحة المستثمرين. أو مدراء صناديق آخرين
 

 سياسات تركيز االستثمار: .ج

  تشكل نسبة إستثمارات الصندوق في أسهم الشركات المساهمة خالل فترة الطرح األولي العام

في األسواق األولية وفي أسهم الشركات المدرجة الجديدة ووحدات الصناديق المتداولة التي 

لم يمض خمس  سنوات على إدراجها في األسواق الثانوية في المملكة العربية السعودية 

إلى  % 40عاون الخليجي وإقليم الشرق األوس  وشمال أفريقيا نسبة ودول مجلس الت

من صافي قيمة أصول الصندوق. ولن يكون هناك حد أعلى لاستثمار في أي من  100%

أسواق المناطق الج رافية المذكورة أعاله التي سيستثمر بها الصندوق. وسوف يقوم مدير 

 رشادي في كل ربع سنة مالية.الصندوق بتحديث المجال اإلستثماري للمؤشر اإل

  )تشكل نسبة إستثمارات الصندوق في أدوات أسواق النقد )عقود المرابحة أو األجارة أو الوكالة

و صناديق أدوات أسواق النقد في نفس أسواق الدول المذكورة أعاله , ما تتراوح نسبته بين 

كيز ج رافي بينما من صافي قيمة أصول الصندوق , ولن يكون هناك أي تر %60إلى  0%

يعتمد مدير الصندوق على أسعار الفائدة نةرا لدورها المباشر في معدل األرباح في 

المتاحة في المناطق المستثمر بها، وستكون بعملة الصندوق وهي  المعامالت الشرعية

  .الريال السعودي

  صندوق من صافي قيمة أصول ال %60يحق لمدير الصندوق إستثمار ما قد يصل نسبته إلى

في وحدات صناديق إستثمارية أخرى مماثلة ألهداف الصندوق اإلستثمارية )بهدف تحقيق 
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عائد إضافي( على أن تكون عملة الصناديق المستثمر بها بالريال السعودي، ويعمل مدير 

الصندوق جاهدًا على إختيار أفضل الصناديق المستثمر بها من حيث العائد وسمعة مدير 

التاريخي لمدير الصندوق, على أن تكون مرخصة من قبل هيئة السوق المالية الصندوق واآلداء 

 ومطروحة طرحُا عامُا.

  من صافي قيمة أصوله في أدوات  %100قد يستثمر  الصندوق ما قد تصل نسبته إلى

أسواق النقد وذلك فق  في حال تعرض األسواق المالية المستثمر بها إلنخفاض حاد في 

 منتةمة"."المخاطر ال آدائها
 

 االوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته:أسواق  .د

بما يتوافق مع ما ذكر في فقرة تركيز  الصندوق توزيع إستثمارات الحق في مدير الصندوقل

اإلستثمار في أسواق األوراق المالية سواء األسواق األولية و الثانوية في السوق السعودي أو 

 أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وإقليم الشرق األوس  وشمال إفريقيا.
 

اتخاذ قراراته  أنواع المعامالت واألساليب واألدوات التي يستخدمها مدير الصندوق ب رض .ه

 االستثمارية لصندوق االستثمار:

  التقارير  يعتمد مدير الصـــــندوق على دراســـــات و توصـــــيات المحلل المالي "للخير كابيتال" أو

والمعلومات الصـــــادرة من  "بلومبرج" في إتخاذ قراراته اإلســـــتثمارية و القيام بتقييم األوضـــــاع 

 تقييم الشركات بشكل منفرد .اإلقتصادية و األسواق المالية باإلضافة إلى 

  يعمل مدير الصــــــندوق على إجراء تحليل ســــــوقي لمعدالت الفائدة "نةرًا لدورها المباشــــــر في

لن (معدل األرباح في المعامالت االشــــرعية " وأفضــــل الصــــناديق اإلســــتثمارية من حيث اآلداء .

ســـــائدة في إتخاذ يتعامل الصـــــندوق بالفوائد و لكن مدير الصـــــندوق ســـــيلحظ معدالت الفائدة ال

 القرارات اإلستثمارية لدورها كمؤشر عام لاستثمارات(.

يلتزم مدير الصندوق تجاه مالكي الوحدات على ممارسة العناية والمهارة و الحرل )من ضمن 

واجبات و مسؤوليات األمانة( في تقييم الفرل اإلستثمارية المتاحة بإختيار أفضل العوائد بما 

 الصندوق يتناسب مع إستراتيجية
 

 استثمارات الصندوق : ضمنإدراجها كن يم الاألوراق المالية التى  .و

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

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

 اعتباريا(.كان أم 
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  ال يجوز أن تشتمل محفةة الصندوق على أية ورقة مالية يكون مطلوبا سداد أي مبلغ مستحق

عليها ما لم يكن هذا السداد يمكن تلبيته بشكل كامل نقدًا أو بواسطة أوراق مالية من محفةة 

 .الصندوق يمكن تحويلها إلى أموال نقدية خالل خمسة أيام عمل
 

 األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار فيها:األصول ( األوراق المالية أو أنواعأخر على نوع ) ودقي .ز

 ( قيود االستثمار "إدارة الصندوق" 41يلتزم الصندوق بقيود اإلستثمار المحددة في المادة رقم" )

 من الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

  أن يتحمل أو يتضمن أو يدعم  تحمل أي إلتزام مالي غير محدد أوال يجوز للصندوق إمتالك أي أصول

أو يصبح بشكل مباشر أو محتمل مسؤوال عن أي إلتزام أو دين ألي شخا آخر )طبيعيًا كان أم 

 اعتباريًا(.

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

 ناديق آخرون:مدير الصندوق او مديرو ص

من صافي قيمة أصول الصندوق في  %60يحق لمدير الصندوق إستثمار ما ال يزيد نسبته عن 

صناديق مماثلة ألهداف الصندوق اإلستثمارية أو في صناديق أدوات أسواق النقد )بهدف تحقيق 

ا نسبته عائد إضافي( , على أن ال يتجاوز إجمالي اإلستثمارات في وحدات صناديق إستثمار أخرى م

من صافي قيمة أصول الصندوق سواًء كان ذلك في الصناديق المماثلة ألهداف الصندوق  60%

اإلستثمارية أو صناديق أدوات أسواق النقد وذلك بما يتوافق مع المعايير الشرعية وعلى أن تكون 

تبار أن  ال تلك الصناديق مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ومطروحة طرحُا عامًا مع األخذ باإلع

من  %10من صافي قيمة أصول الصندوق المستثمر به  و  %10تزيد نسبة تملك الصندوق عن 

صافي قيمة أصول الصندوق "الخير كابيتال للطروحات األولية". وسوف يتحمل الصندوق أية 

 رسوم ومصاريف أخرى تفرضها تلك الصناديق المستثمر بها.
 

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

 صالحيات الحصول على تمويل، ورهن أصول الصندوق:

من صافي قيمة أصوله لت طية طلبات اإلسترداد,  %10بما اليزيد عن  يجوز للصندوق أن يقترض

 و ينب ي أن يتم مثل هذا اإلقتراض عن طريق البنوك وفقًا لمعايير المستشار الشرعي للصندوق

 على أن ال تزيد مدته عن سنة واحدة من تاريخ طلب اإلقتراض.

 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نةير: .ي

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

  الحد األقصى للتعامل مع أي طرف
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 سياسة مدير الصندوق في إدارة مخاطر الصندوق: .ك

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

والحكيمة التي تحقق األهداف االستثمارية المحددة للصندوق والمذكورة في شروط وأحكام 

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

 سعه للتأكد من:كل ما في و

 .توفر السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد متوقع 

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

 صناعية أو قطاع معين.

 ة.عدم تحمل الصندوق أي مخاطرة استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهدافه االستثماري  

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

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

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

  من أصوله نقدًا في الحاالت اإلستثنائية. %100قد يحتفظ الصندوق بنسبة 

 

 لحساب المؤشر:  المتبعةالمؤشر االسترشادي، والجهة المزودة للمؤشر واألسس والمنهجية  .ل

  و هو مؤشر الخير كابيتال للطروحات األولية، حيث يعتمد في حسابه على طريقة األسهم الحرة

 (idealratings) المزودة الجهة
 

 التعامل مع أسواق المشتقات المالية: .م

  .لمشتقات المالية أي نوع من أنواع ايستثمر الصندوق ب لن
 

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

 المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق: (3)

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

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

 .ولن تقوم شركة الخير كابيتال بضمان تحقيق أهداف اإلستثمار التي وضعها الصندوق.

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

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

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

 .الصندوق في المدفوع مالهم

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

 لصندوق االستثمار.

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

القيام باإلستثمار في الصندوق إذا كانوا  لخسارة  إستثماراتهم في الصندوق، ويجب أن األشخال

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

 

فيما يلي، قائمة للمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في الصندوق، والمخاطر المعرض لها 

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

 مخاطر إقتصادية: -1

لســـوق األســـهم وآدائه إرتباط وثيق ومباشـــر بعموم المؤشـــرات والمت يرات اإلقتصـــادية مثل حاالت 

اإلنتعاش واإلنكماش اإلقتصــــــادية  واثرها على التضــــــخم، وســــــعر الفائدة واإلنفاق الحكومي وحجم 

األسواق  المالية وأي ت ير في الحالة اإلقتصادية قد يؤثر على المستثمرين في  ثقة السيولة وت ير 

العائد المستهدف مما يزيد المخاطرة ويؤثر ذلك سلبًا على آداء الصندوق ما قد يعرض الصندوق إلى 

 خسائر إستثمارية ويؤدي إلى إنخفاض إستثمارات مالكي وحدات الصندوق.

 مخاطر السوق: -2

تيجة لت يرات في ظروف وعوامل أسواق المال العامة والقوى تتأثر صافي قيمة أصول الصندوق ن

المؤثرة على اسواق المال السيما معدالت الفائدة ومؤشرات اإلقتصاد الكلي وعوامل أخرى متنوعة 

قد تأثر سلبًا على آداء الصندوق ما قد يعرض الصندوق إلى خسائر إستثمارية ويؤدي إلى إنخفاض 

 وق إستثمارات مالكي وحدات الصند

 توقف عملية مشاركة الصناديق في اإلصدارات األولية: مخاطر -3

إن مدير الصندوق ال يستطيع ضمان تلقي الدعوة للمشاركة في اإلصدارات األولية، مما يفقد  

الصندوق فرصة زيادة إيراداته و بالتالي قد يؤدي ذلك إلى انخفاض إستثمارات مالكي وحدات 

 الصندوق.

 األولية:مخاطر الطروحات  -4

قد يتضمن اإلستثمار في أسهم الشركات المطروحة طرحًا أوليًا مخاطر محدودية األسهم المتاحة 

بالشركة المصدرة  مدير الصندوقلاكتتاب فيها خالل فترة الطروحات األولية العامة. كما أن معرفة 

قد تكون في مرحلة  ن بعض الشركاتألألسهم قد تكون غير كافية بسبب تاريخ آدائها المحدود, كما 
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التطوير والتحقق دخاًل تش يليًا على المدى القصير, مما يزيد من مخاطر اإلكتتاب في أسهمها 

وبالتالي يؤثر ذلك سلبًا على آداء الصندوق خالل تلك الفترة ويؤدي ذلك إلى إنخفاض إستثمارات 

 مالكي وحدات الصندوق.

 مخاطر تضاؤل نسبة التخصيا  -5

عدد من الشركات المرخصة و صناديق اإلستثمار لعملية بناء سجل األوامر فإنه من حيث أنه يتم دعوة 

الممكن تضاؤل نسبة التخصيا بسبب إزدياد عدد الشركات والصناديق المشتركة في اإلكتتاب، مما 

على سعر الوحدة وبالتالي إنخفاض  سلباً  يفقد الصندوق فرصة زيادة عوائده وذلك قد ينعكس

 الوحدات. إستثمارت مالكي

 مخاطر التأخر في اإلدراج: -6

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

الصندوق وعدم اإلستفادة منها لحين إدراج السهم, مما قد يؤثر ذلك سلبًا على آداء الصندوق 

 وانخفاض إستثمارات مالكي وحدات الصندوق.

 :االستثمار في أسهم الشركات الص يرةمخاطر  -7

قد تكون الشركات الص يرة حجمًا عرضة أكثر من غيرها لمخاطر الت ير الحاد في األسعار, وكون الصندوق 

يستثمر جزء من أصوله في شركات من هذا النوع فإن أصول الصندوق قد تكون عرضة لانحدار الحاد, 

 ؤدي ذلك إلى إنخفاض إستثمارات مالكي وحدات الصندوقمما قد ينتج عنه آداًء سلبيًا للصندوق وي

 المساهمة للشركات المستقبلية المالية النتائج توقع مخاطر -8

من أهم األدوات التي يبني مدير الصندوق قراراته اإلستثمارية عليها هي توقع النتائج المالية 

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

السعر السوقي لسهمها قد يتحرك بإتجاه مخالف للتوقعات، مما قد يؤثر ذلك سلبًا على إستثمارات 

 الصندوق وبالتالي تنخفض إستثمارات مالكي وحدات الصندوق.

 مخاطر تقلبات أسعار الفائدة : -9

تأثير على أرباح الصندوق, حيث أن عقود إن أي ت يرات على أسعار الفائدة العادية سوف يكون لها 

المرابحة مربوطة بأسعار الفائدة. أي ت ير سلبي في أسعار الفائدة يؤدي إلى إنخفاض العوائد 

 اإلستثمارية للصندوق وقد يؤدي ذلك إلى إنخفاض إستثمارات مالكي وحدات الصندوق.

 مخاطر اإلئتمان: -10

تي تنطوي على التعامل مباشرة مع المؤسسات المالية تنشأ هذه المخاطر من األنشطة اإلستثمارية ال

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

الطرف اآلخر قد ال يتقيد بإلتزاماته التعاقدية مما قد يترتب عليه التخلف أو التعثر في سداد المبلغ 
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ذلك في خسارة الصندوق في المبلغ المستثمر به وبالتالي قد يؤدي إلى المستثمر به مما يتسبب 

 انخفاض إستثمارات مالكي وحدات الصندوق. 

 مخاطر إنخفاض التصنيف اإلئتماني : -11

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

بإلتزاماتها التعاقدية مع الصندوق مما يؤثر سلبًا على آداء الصندوق  قد يسبب عدم قدرتها على الوفاء

 وانخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق.

 مخاطر اإلعتماد على تصنيف داخلي: -12

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

الصندوق, سيقوم مدير الصندوق بتصنيفها داخليًا وقد يفشل مدير الصندوق في التصنيف االئتماني 

فر لديهم لعدم توفر المعلومات الالزمة ويترتب على ذلك إحتمالية إيداع إستثمارات مع أطراف التتو

المالءة المالية الالزمة للوفاء بإلتزاماتهم التعاقدية مع الصندوق مما يؤثر ذلك سلبًا على آداء الصندوق 

  وقد يؤدي إلى انخفاض إستثمارات مالكي وحدات الصندوق. 

 مخاطر اإلعتماد على موظفي مدير الصندوق : -13

الصندوق التنفيذيين والموظفين اآلخرين يعتمد آداء الصندوق على إمكانيات وخبرات مسؤولي مدير 

لديه وقد يتأثر آداء الصندوق سلبًا بم ادرة هؤالء الموظفين لعدم تمكن مدير الصندوق على إدارة 

الصندوق بشكل المطلوب لنقا الكوادر البشرية على المدى القصير والمتوس  مما قد يؤدي إلى 

 انخفاض إستثمارات مالكي وحدات الصندوق.

 ر القانونية:المخاط  -14

إن الصناديق اإلستثمارية معرضة لمخاطر قانونية قد تنجم عن ت ير أو فرض لوائح وأنةمة من قبل 

السلطات الحكومية المختصة بالتنةيم واإلشراف والرقابة أو أي قضية مع ال ير تؤدي إلى حجز أموال 

مر بها الصندوق مما قد الصندوق من قبل السلطات الحكومية المختصة في أي من الدول التي يستث

 يؤدي ذلك إلى انخفاض إستثمارات مالكي وحدات الصندوق. 

 مخاطر تركيز االستثمارات:  -15

وهي المخاطر الناتجة عن تركيز اإلستثمارات في قطاع واحد وفي حال إنخفاض القطاع سيترتب عليه 

 دوق. خسائر فادحة في الصندوق قد تؤدي إلى انخفاض إستثمارات مالكي وحدات الصن

 مخاطر السيولة:  -16

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

الخسارة بسب إتساع فرق سعر العرض والطلب وعدم القدرة على بيع الورقة المالية وتفادي خسائر 

ؤثر ذلك على آداء الصندوق بشكل محققة يترتب عليها إنخفاض قيمة الورقة المالية وفي هذه الحالة ي

 .سلبي وقد يؤدي إلى انخفاض إستثمارات مالكي وحدات الصندوق
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 مخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات اإلسترداد: -17

فى بعض الحاالت يكون مدير الصندوق غير قادر على تسييل أصول في حال هبوط األسواق المستثمر 

 الوفاء بطلبات اإلسترداد.بها فيكون مدير الصندوق غير قادر على 

 المخاطر المرتبطة بالمعايير الشرعية :  -18

إن طبيعة إستثمارات الصندوق الشرعية تجعل اإلستثمار محدودًا بفئة معينة من اإلستثمارات دون 

غيرها مما يقلل من تنويع أصول الصندوق بشكل أوسع, ونتيجًة لتقيد الصندوق مع المعايير الشرعية 

يتال السعودية فإن ذلك يفرض على مدير الصندوق أيضًا بيع أي أصول في الصندوق لشركة الخير كاب

عند خروجها عن المعايير الشرعية لشركة الخير كابيتال السعودية في أسرع وقت, مما قد يؤدي ذلك 

إلى خسائر في الصندوق لعدم تحقيق العوائد اإلستثمارية المطلوبة. و هذا اإلجراء عند حدوثه قد يؤدي 

 إلى انخفاض إستثمارات مالكي وحدات الصندوق.

 المخاطر المتعلقة بأسعار العمالت :  -19

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

)الريال السعودي(. سيتحمل الصندوق تأثير إنخفاض القيمة مقابل العملة األساسية للعمالت التي 

فيها الصندوق. ووفقًا لذلك، يتحمل المستثمرون في الصندوق مخاطر الت يرات السلبية التي  استثمر

 إلى إنخفاض إستثمارات مالكي وحدات الصندوق.  و التي تؤدي قد تحدث في معدل صرف العمالت

 المخاطر السياسية :  -20

مة جديدة أو ت يرات في وتشمل هذة المخاطر اإلضطرابات و النزاعات السياسية و إصدار قوانين و أنة

 التشريعات و التي  قد توثر سلبًا على إستثمارات مالكي وحدات الصندوق و آداءه.

 مخاطر تضارب المصالح:  -21

تنشأ هذه المخاطر في األوضاع التى تتأثر فيها موضوعية وإستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة 

ثر ذلك سلبًا على آداء الصندوق و بالتالي شخصية مادية أو معنوية على حساب الصندوق، مما قد يؤ

 إستثمارات مالكي وحدات الصندوق.

 مخاطر الكوارث الطبيعية:  -22

إن البراكين، الزالزل، األعاصير والفياضانات وغيرها من الةواهر الطبيعية التي قد تسبب دمار كبير 

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

واإلستثمارية و بالتالي قد تؤثر سلبًا على آداء الصندوق وأيضًا إلى  إنخفاض إستثمارات مالكي وحدات 

 الصندوق.

 مخاطر اإلستثمار في مرابحات مع جهات غير خاضعة إلشراف البنك المركزي:  -23

المركزي وقد تكون معرضة  هي عبارة عن اإلستثمارات التي تكون مع جهات غير خاضعة إلشراف البنك

إلى المخالفات أو اإلفالس لعدم وجود ضواب  كافية لحماية رأس المال مما يزيد من المخاطر االئتمانية 
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( مما يجعل الصندوق 14( والمخاطر القانونية )فقرة رقم 16رقم ( ومخاطر السيولة )فقرة 10)فقرة رقم 

يتكبد خسائر في المبالغ المستثمر بها مع هذه الجهات مما يؤدي إلى إنخفاض إستثمارات مالكي 

 وحدات الصندوق. 

 مخاطر اإلستثمار في صناديق أخرى :  -24

إن الصناديق المستثمر بها قد تكون معرضة لنفس المخاطر التي ذكرت سابقًا و في حال إنخفاض آداء  

ألخرى الُمستثمر بها ألي سبب كان على سبيل المثال ال الحصر إنخفاض أسعار الفائدة أو الصناديق ا

دخول اإلقتصاد مرحلة الكساد أو فشل هذه الصناديق في تحقيق العائد المطلوب مما قد يؤدي إلى 

 انخفاض إستثمارات مالكي وحدات الصندوق.

 مخاطر سجل األداء المحدود: -25

وليس له سجل أداء سابق ويعتمد على خبرة مدير الصندوق في إدارة الصندوق جديد في مفهومه، 

هذا النوع من االستثمارات .وال يمكن إعطاء تأكيد بأن أهداف الصندوق االستثماربة ستتحقق و  قد 

 يؤدي ذلك إلى إنخفاض إستثمارات مالكي وحدات الصندوق وأصول الصندوق.

 مخاطر األسوق الناشئة:  -26

بطبيعتها الذاتية أكثر عرضة لألحداث غير المتوقعة من أسواق الدول المتقدمة  إن األسواق الناشئة

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

دولية لالتحليل الجوهري لالستثمارات أمرًا معضاًل، فكثير من األسواق الناشئة ال تعمل وفق المعايير ا

للمحاسبة المالية حتى اآلن، وعدم وجود أنةمة محاسبية محلية مؤهلة يجعل من الصعب اتخاذ قرارات 

استثمارية بناًء على قواعد مالية سليمة مما  يجعل الصندوق يتكبد خسائر في المبالغ المستثمر بها 

 مع هذه الجهات مما يؤدي إلى إنخفاض إستثمارات مالكي وحدات الصندوق.

 خطر االستثمار في الدول ذات التصنيف المنخفض:-27

التصــنيف االئتماني هو درجة تةهر فيه وكاالت التصــنيف االئتماني العالمية مدى قدرة أي دولة على 

ســــــداد ديونها. فمعنى التصــــــنيف الضــــــعيف أن هناك احتمااًل بأال تســــــتطيع الدولة المدينة الوفاء 

أسعار األسهم والسندات في أسواق المال الخاصة بتلك الدول بالتزاماتها  مما ينعكس بالسلب على 

مما  يجعل الصــندوق يتكبد خســائر في المبالغ المســتثمر بها مع هذه الجهات مما يؤدي إلى إنخفاض 

 إستثمارات مالكي وحدات الصندوق.

 معلومات عامة: (4)

 الفئة المستهدفة لالستثمار بهذا الصندوق: .أ

يمكن لألفراد والمؤسسات والجهات الحكومية وغيرها من القطاعات االستفادة من االستثمار في 

 للمخاطر المرتبطة باالستثمار. تحملهاالصندوق على ان يتوافق ذلك مع اهدافها ومدى 
 



للطروحات األولية كابيتال الخير صندوق   

 

16 
 

 سياسة توزيع االرباح: .ب

 الصندوق.في رباح األعلى المشتركين، بل سيعاد استثمار رباح ألن يتم توزيع أي 
 

 :للصندوقداء السابق األ .ج
 

 منذ االنشاء وسنوات ،  ولثالثةلسنة واحدة ،  للصندوق العائد الكلى -1

 العائد منذ اإلنشاء عائد الثالثة سنوات عائد سنة

60.14%-  19.63%- 35.25%- 

 م2018* كما فى نهاية 

 التأسيسجمالى العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية  أو منذ إ -2

 العائد منذ اإلنشاء م2018 م2017 م2016 م2015 السنة

 - A/N 4.36% 9.83% - 14.60% - 35.25% الصندوق عائد

 م 2018* كما فى نهاية 
 

  اإلنشاءأداء الصندوق االستثمار بالمقارنة مع المؤشر االرشادي منذ  -3

 العائد منذ اإلنشاء م2018 م2017 م2016 م2015 السنة

 A/N الصندوق أداء
4.36%  9.83% - 14.60%- 35.25% - 

 A/N اإلرشادي المؤسر أداء
-12.24% -16.36% -17.04% -53.43% 

 م2018*كما فى نهايه عام 

 

 تاريخ توزيع االرباح على مدار السنوات المالبة الثالثة الماضية -4

 لم يقم الصندوق بتوزيع أي أرباح على مالكي الوحدات
 

متاحة من خالل موقع مدير الصندوق  صندوق الخير كابيتال للطروحات األوليةإن جميع التقارير  -5

www.alkhaircapital.com.sa 
 

 قائمة حقوق مالكي الوحدات: .د

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

 مقابل.

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

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

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

 اسي في مستندات الصندوق والمتضمنة للشروط الحصول على موافقتهم على أي ت يير أس

 واألحكام ومذكرة المعلومات. 

  االشعار بأي ت يير في شروط أحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، وارسال ملخا بهذا الت يير

 وفقا لنوع الت يير والمدة المحددة في الئحة صناديق االستثمار.

 .االشعار بأي ت ير في مجلس ادارة الصندوق 

 ل على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات سنويا تةهر الرسوم الحصو

 واالتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها.

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

صندوق، ومذكرة المعلومات، باإلضافة الواردة في الئحة صناديق اإلستثمار وشروط وأحكام ال

 إلى إدارة عمليات الصندوق بأقصى درجات السرية.

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

 نصت عليها الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات عليها. ماتقويميًا، بخالف 

 ريان أي ت يير مهم دون فرض أي رسوم استرداد.استرداد وحداتهم قبل س 

 .دفع عوائد االسترداد في االوقات المحددة لذلك 

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

 مسؤوليات مالك الوحدات: .ه

 الوحدات مالك يكون ال منه، جزء أو او الصندوق في الستثماره الوحدات مالك خسارة عدا فيما

 .الصندوق والتزامات ديون عن مسؤوال

 

الئحة أحكام الحاالت التي تستوجب إنهاء صندوق االستثمار واالجراءات الخاصة باالنهاء، بموجب  .و

 صناديق االستثمار:

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

  الصندوق العام.رغبة مدير الصندوق في إنهاء 
 

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

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

لمزمع إلنهاء ( يومًا من التاريخ ا21ومالكي الوحدات كتابيا برغبته في ذلك قبل مدة ال تقل عن )

 الصندوق العام فيه، دون االخالل بشروط وأحكام ومذكرة المعلومات التابعة للصندوق.
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يجب على مدير الصندوق البدء في اجراءات تصفية الصندوق العام فور انتهائه، وذلك دون  .2

االخالل بشروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، وسداد االلتزامات المستحقة على 

من أصول، وتوزيع المبالغ المتبقية على مالكي الوحدات المسجلين في تاريخ الصندوق 

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

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

 انتهاء مدة الصندوق العام وتصفيته.
 

 .بوجود آلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوقيقر مدير الصندوق  .ح

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: (5)

 صندوق االستثمار:أصول االفصاح عن جميع المدفوعات من  .أ

 يتحمل الصندوق جميع الرسوم والمصاريف المذكورة أدناه وهي كالتالي:

الصندوق، وسيتم إحتساب رسوم  أصولصافي قيمة سنويًا من  %1.25 رسوم اإلدارة للصندوق: -1

 على أساس صافي قيمة أصول الصندوق وخصمها بشكل ربع سنوي. بشكل يومي اإلدارة 

الصندوق, تدفع مرة واحدة عند بداية اإلشتراك. و  اإلشتراك في قيمة من %0.75 رسوم اإلشتراك:  -2

الصندوق الحق بإعفاء )لمدير  عند  اإلشتراك اإلضافي أيضًا و تكون مستحقة لمدير الصندوق

 المشتركين من هذه الرسوم(.

 اإلشتراك, يوم  عمل من تاريخ 30من صافي قيمة اإلسترداد خالل  %0.25 رسوم اإلسترداد المبكر: -3

 .لصالح الصندوقو تكون مستحقة 

ريال سنويًا، ويتم إحتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل يوم  32,000 أتعاب مراجع الحسابات: -4

 بشكل يومي على أساس صافي قيمة أصول الصندوق وتخصم بشكل ربع سنوي..تقويم 

سنويًا من صافي قيمة األصول تحت الحفظ، وسيتم  سعودي ريال15,000: رسوم أمين الحفظ -5

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

 بشكل ربع سنوي.

كحد أقصى سنويًا على أساس صافي قيمة أصول الصندوق وتشمل  %0.5حددت ب  :رسوم أخرى -6

 هذه الرسوم و المصاريف التالية:

أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين: سوف يحصل كل عضو مجلس إدارة مستقل على  6-1

دارة، و يتكون ريال سعودي عن كل سنة مالية عند حضور جميع جلسات مجلس اإل 5,000مكافأة قدرها 

ريال سعودي  010,00المجلس من عضوين مستقلين بحيث يصبح إجمالي أتعاب مجلس إدارة الصندوق 

سنويًا، ويتم إحتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل يوم تقويم على أساس صافي قيمة أصول 

 وتخصم في نهاية كل سنة.الصندوق 
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( 05,00( ريال سعودي , ورسوم نشر بيانات الصندوق على موقع "تداول"،)7,500) الرسوم الرقابية 6-2 

. سيتم  بحسب السعر السائد في وقت طلب اإلقتراض. ريال سعودي، ومصاريف طلب اإلقتراض

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

 إستحقاقها.عند 

ريال سعودي سنويًا ويتم إحتساب المستحق من هذه الرسوم  35,625 وم المؤشر اإلسترشاديرس 6-3

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

في األسواق المتعلقة بعمليات الشراء أو  التعامل : يتحمل الصندوق جميع مصاريف مصاريف التعامل

انت ضمن استثمارات الصندوق وفقًا لألسعار السائدة في السوق، وسيتم اإلفصاح عن إجمالي البيع إذا ك

 قيمتها في التقارير السنوية والنصف سنوية و ملخا اإلفصاح المالي.

ضرائب أخري يتم فرضها على الصندوق أو مالكي الوحدات أو  وأيوسيتم تطبيق ضربية القيمة المضافة 

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

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

اريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعموالت وضح جميع الرسوم والمصيالجدول التي ب. 

 واالتعاب، ووقت دفعها من قبل صندوق االستثمار:

. تدفع مرة واحدة عند بداية الصندوق يشتراك فإلمن قيمة ا %0.75 شتراكإلرسوم ا

 و يتم تحصيلها من مالك الوحدات اإلشتراك,

حتسابها على أساس إيتم  ,الصندوقمن صافي قيمة أصول  سنوياً  %1.25 رسوم إدارة الصندوق

 يومي وتدفع لمدير الصندوق بنهاية كل  ربع سنوي.

يوم من بداية اإلشتراك في  30من صافي قيمة اإلسترداد خالل  %0.25 سترداد المبكرإلرسوم ا

 تدفع هذه الرسوم للصندوق. ويتم تحصيلها من مالكي الوحدات و الصندوق,

كل يوم  عندالرسوم يتم إحتساب المستحق من هذه و ريال سنوياً  32,000 أتعاب مراجع الحسابات:

وتخصم  تقويم بشكل يومي على أساس صافي قيمة أصول الصندوق

 بشكل ربع سنوي.

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

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

 سنوي ربع بشكل وتخصم الصندوق أصول قيمة
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تفاصيل مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكي  .ج

 الوحدات، وطريقة احتساب ذلك المقابل:

من قيمة اإلشتراك المدفوع ، أما فيما  %0.75سيتحصل مدير الصندوق على رسوم إشتراك بمقدار 

من قيمة الوحدات وذلك لعمليات  %0.25رســــوم تبلغ يخا رســــوم اإلســــترداد فيدفع مالك الوحدات 

، وليس هناك رســـوم إســـترداد بعد ذلكيوم من تاريخ اإلشـــتراك .  30خالل اإلســـترداد المبكر التي تتم 

 ويتم دفع رسوم اإلسترداد للصندوق.  
 

 .مدير الصندوقيبرمها أي عمولة خاصة ال توجد  .د
 

تشمل هذة  الرسوم األخرى و

 الرسوم* :

)مصاريف طلب اإلقتراض , الرسوم 

الرقابية, رسوم نشر بيانات الصندوق 

على موقع "تداول" , رسوم 

المؤشر اإلرشادي , مصاريف 

التعامل , إجمالي أتعاب أعضاء 

 المستقلين(مجلس اإلدارة 

 أصول الصندوق,سنويًا من صافي قيمة  %0.50بحد أقصى الرسوم األخرى: 

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

 , وهي كاآلتي:ستحقاقهاإصافي قيمة أصول الصندوق وتخصم عند 

 .طلب اإلقتراضقتراض: حسب السعر السائد في وقت إلاطلب مصاريف  -

حتساب  المستحق من هذه إويتم  ,ريال سعودي (7,500) رسوم الرقابية:ال -

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

 .في نهاية كل سنة

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

يم على أساس حتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل يوم تقوإويتم 

 صافي قيمة أصول الصندوق  و تسدد في نهاية كل سنة.

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

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

 .أصول الصندوق و تخصم في نهاية كل سنة

سيتحمل الصندوق كافة مصاريف التعامل المتعلقة  :مصاريف التعامل -

 .سعار السائدة مع جهات التعاملألوراق المالية بحسب األبتداول ا

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

ويتم إحتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل  المستقلين لجميع األعضاء

اس صافي قيمة أصول الصندوق و تخصم في نهاية كل يوم تقويم على أس

 .سنة
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مثال افتراضــــي يوضــــح جميع الرســــوم والمصــــاريف ومقابل الصــــفقات التي دفعت من اصــــول  .ه

 و من قبل مالك الوحدات على اساس عملة الصندوق:أالصندوق 

يوضح أتعاب و مصاريف التش يل التي يتم دفعها من أصول الصندوق كمبلغ نقدي, و تم  لجدول التاليا     

الرسوم ، مثالإستخدام إستثمار إفتراضي لمالك الوحدات على أساس عملة الصندوق ) الريال السعودي(. 

 ريال ســعودي 100,000مليون ريال ســعودي و تم اإلشــتراك بقيمة   10على إســتثمار في الصــندوق بحجم 

( و يصــبح المبلغ المســتثمر %10لمدة ســنة على ســبيل المثال )مع مالحةة كون اإلســتثمار حقق عائد قدره 

 ريال سعودي.106,948.75به في نهاية السنة بعد الخصومات و العائد بقيمة 

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

 .آخرهذا العائد أو أي عائد 

 التقويم والتسعير: (6)

 تفاصيل تقويم كل أصل يملكه الصندوق: .أ

 يتم تحديد قيمة أصول الصندوق على أساس ما يلي:

  إغالقها "(في حال األوراق المالية المدرجة )"سعر 

  في حال األوراق المالية خالل فترة الطرح العام األولي ال ير مدرجة )"على أساس سعر التكلفة

 "سعر الطرح" في مرحلة التخصيا"(

 البند المبلغ

 المبلغ المستثمر به بالريال السعودي 100,000

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

%1.25رسوم إدارة الصندوق:  1,250.00  

%0.75رسوم إشتراك:   750  

ريال سعودي  00032,أتعاب مراجع الحسابات: 320  

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

ريال سعودي 35,625رسوم المؤشر اإلرشادي:  356.25  

ريال سعودي 7,500الرسوم الرقابية:  75  

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

سعودي ريال15,000 رسوم الحفظ:  150   

 صافى مبلغ اإلستثمار مع العائد على اإلستثمار بعد خصم الرسوم 106,948.75
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 )"في حال عقود المرابحة أو الوكالة )"مبلغ اإلستثمار +  األرباح المستحقة إلى تاريخ التقويم 

 باح المستحقة إلى تاريخ التقويم"(في حال االجارة )"مبلغ االستثمار + األر 

 األخرى المماثلة المستثمر بها )"على أساس آخر سعر وحدة  في حال الصناديق اإلستثمارية

 للصندوق المعلن عنها"(.

  االسواق المدرجة االستثمارات في  الصناديق المتدولة يتم تقويمها وفقًا ألسعار اإلقفال في

 بها.

 صول المستثمر بها لتقويم األصل ألي سبب كان على سبيل في حال عدم وجود سعر متاح لأل

المثال ال الحصر أن تكون األسواق المالية م لقة في يوم التقويم, سيتم إحتساب قيمة األصل 

 بناًء على أخر سعر متاح.

 

 عدد نقاط التقويم، وتكرارها: .ب

 .وأربعاء أثنين يوم كل بنهاية اإلداري المدير قبل منيتم تقويم أصول الصندوق 
 

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

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

 مدير الصندوق بتوثيق ذلك.

ن( السابقي يقوم مدير الصندوق بتعويض مالكي الوحدات المتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات2. 

 عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.

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

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

قع اإللكتروني للسوق المالية السعودية )تداول( ، باإلضافة إلى أنه يجب للشركة وكذلك في المو

( من الئحة صناديق 71اإلشارة إلى ذلك في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقًا للمادة )

 اإلستثمار.

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

 االستثمار وتشتمل هذه التقارير على ملخا بجميع أخطاء التقويم والتسعير.
 

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

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

يجوز لمدير الصندوق تأخير عملية التقويم في حال وجود أي ظروف الطريقة المذكورة أدناه، كما 
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استثنائية قد تؤثر على عملية التقويم أو تحديد قيمة أصول الصندوق وسيتم الرجوع إلى مجلس إدارة 

 الصندوق للحصول على الموافقة.

م خصم المصاريف والرسو ،يتم احتساب سعر الوحدة بقسمٍة صافي قيمة أصول الصندوق بعدو

على إجمالي عدد الوحدات القائمة  ،ومن ثم خصم المصاريف والرسوم المت يرة المستحقة،الثابتة 

 في ذلك اليوم.
 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها: .ه

سيقوم مدير الصندوق بإعالن سعر الوحدة عند الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت الرياض في اليوم 

ي، وسوف تتوفر َاخر أسعار الوحدات على موقع السوق المالية السعودية التالي ليوم التقويم المعن

. وعبر الموقع االلكتروني لمدير الصندوق www.tadawul.com.sa)تداول( 

www.alkhaircapital.com.sa 

 التعامل:  (7)

 تفاصيل الطرح االولى: .أ

 والسعر األولي تاريخ البدء والمدة: 

م ويستمر حتى نهاية 13/05/2015الموافق  ،هـ24/07/1436الطرح األولي لوحدات الصندوق في  يبدأ

م وسيكون تاريخ تش يل الصندوق إعتبارًا من يوم  01/06/2015الموافق  ،هـ14/08/1436

 ريال سعودي . 10هو األولى والسعر   م02/06/2015هـ الموافق 15/08/1436
 

 طلبات االشتراك واالسترداد: مالتاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقدي .ب

 قبل الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت طلبات االشتراك التي يستلمها المسجل قبول االشتراك: يام أ

نفس يوم التعامل على ، سيتم قبولها وتنفيذها في الرياض في يوم العمل السابق ليوم التعامل

 أساس صافي قيمة أصول الوحدة المقومة في نفس يوم التعامل

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

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

 سعر الوحدة المقومة في يوم التعامل المعني. 
 

 االشتراك واالسترداد:جراءات إ .ج

 ة ضافإلابفي الصندوق يقوم العميل بتعبئة نموذج اشتراك اإلشتراك : عند إجراءات اإلشتراك

 ومذكرة المعلومات وتقديمها إلى مدير الصندوق.واألحكام إلى توقيع الشروط 

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

 بتعبئة نموذج طلب االسترداد ويقدمه إلى مدير الصندوق.

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alkhaircapital.com.sa/
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  يتملكها مالك الوحدات او يبيعها او يستردها:ن أاقل عدد للوحدات او قيمتها يجب 

 سعودي. ريال 5,000الحد األدنى للملكية:  -

 .ديسعو ريال 10,000الحد األدنى لالشتراك:  -

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

  سعودي ريال 5,000الحد االدنى لالسترداد:  -

  :مكان تقديم الطلبات 

يتم تقديم الطلب يدويًا من قبل العميل، أو من خالل الوسائل المذكورة في فقرتي االشتراك 

 واالسترداد أعاله.

  عوائد االسترداد لمالكي الوحدات:اقصى فترة زمنية بين االسترداد ودفع 

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

 التالي ليوم التقويم ذو العالقة.
 

 سجل مالكي الوحدات: .د

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

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

المعلومات اآلتية حفظ و الوحدات مالكي سجل مع تامة بسرية بالتعامل يقوم مدير الصندوق .3

 كحد أدنى:

 .اسم مالك الوحدات وعنوانه 

  رقم سجله و أرقم جواز سفره و أو رقم االقامة أرقم الهوية الوطنية لمالك الوحدات

 خرى تحددها الهيئة.أو وسيلة تعريف أالتجاري بحسب الحال، 

 جنسية مالك الوحدات 

 ات في السجلتاريخ تسجيل مالكي الوحد 

 .بيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي اجراها كل مالك وحدات 

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

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

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

 الملخا جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعنى فق (.

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

 ( من هذه المادة.3المعلومات المشار إليها في الفقرة )
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االشتراك المستلمة سوف تستثمر في الودائع البنكية وصفقات سوق النقد، والمبرمة أموال إن  .ه

لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج أو مع طرف خاضع لتنةيم مؤسسة النقد العربي السعودي 

 المبلغ المطلوب لبدء عمل الصندوق. نإلى الحد االدنى مالمملكة، إلى حين الوصول 

شتراك خالل فترة الطرح األولي في أدوات أسواق إللمدير الصندوق إستثمار مبالغ ايحق 

           .النقد

 أدنى حد يمكن لمدير الصندوق جمعه، ومدى تأثير عدم الوصول إليه: .و

، وســيلتزم مليون ريال ســعودي(1،000،000) هو ينوي مدير الصــندوق جمعه الذي دنى األحد ال

مدير الصــــندوق بالحد األدني من صــــافي أصــــول الصــــندوق وفقًا لالئحة صــــناديق االســــتثمار 

 إلستمرار عملياته.
 

ماليين ريال سعودي او ما يعادلها كحد  10االجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  .ز

 الصندوق:صول أادنى لصافي قيمة 

ع مدير الصندوق المتطلبات الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة سوف يتب

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

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

 : يةباتخاذ اإلجراءات التال

 إبالغ مجلس إدارة الصندوق.  -أ

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

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

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

 

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

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

 االستثمار في الحاالت اآلتية:

  ( %10يوم تعامل )بلغ اجمال نسبة جميع طلبات االسترداد لمالكي الوحدات في أي إذا

 اكثر من صافي قيمة اصول الصندوق.أو 

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

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

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

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

 المشترك في أقرب فرصة ممكنة.

يحق لمدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك في الصندوق في حال عدم  رفض االشتراك: .2

حساب العمل خالل لى إقيمة االشتراك رجاع إتطبيق المشترك ألنةمة ولوائح الهيئة. ويتم 

 ثالثة ايام عمل من تاريخ تقديم قيمة االشتراك.

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

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

 ملية إدارة الصندوق.مما قد يعيق ع
 

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

 االستثمار صناديق الئحة من 61 المادة إلى تخضع االسترداد عمليات لتأجيل المنةم األحكام

 لتعام يوم أقرب في المؤجلة االسترداد طلبات تنفيذ وسيتم المالية، السوق هيئة من الصادرة

 سابح إلى االسترداد مبلغ تحويل وسيتم والتناسب، بالنسبة معها التعامل وسيتم ممكن، الحق

 .ممكنة فرصة أقرب في المشترك

 خصائا الوحدات: (8)

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

 المحاسبة وتقديم التقارير: (9)

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

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

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

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

 مقابل.

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

ي الموقع األماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وف

 االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني للسوق.

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

وبالوسائل المحددة في شروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وفي الموقع االلكتروني 

 روني للسوق.لمدير الصندوق والموقع االلكت
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 سيقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير للمشتركين تتضمن المعلومات اآلتية: .4

 .صافي قيمة اصول وحدات الصندوق 

 .عدد وحدات الصندوق التي يملكها المشترك وصافي قيمتها 

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

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

شخا تملك الوحدات خالل السنة المعد في شأنها البيان( يلخا صفقات في وحدات 

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

ف واالتعاب يحتوي هذا البيان االرباح الموزعة واجمالي مقابل الخدمات والمصاري

المخصومة من مالك الوحدات والواردة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، 

باالضافة إلى تفاصيل لجميع مخالفات قيود االستثمار المنصول عليها في الئحة 

 صناديق االستثمار او في شروط واحكام الصندوق او مذكرة المعلومات.
 

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

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

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

و/ أو الفاكس العائد لمالك الوحدات العنوان البريدي و / أو البريد اإللكتروني و / أو رسالة نصية 

 كما هو مسجل في سجالت مدير الصندوق
 

جميع القوائم المالية المراجعة للصندوق في نهاية كل سنة مالية منذ مدير الصندوق بتوفير  يقر  .ج

 . التأسيس

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

 . مالكي وحدات الصندوق

 مجلس إدارة الصندوق: (10)

 العضوية بيان مع الصندوق، إدارة مجلس أعضاء .أ

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة )المجلس( مؤلف من أربعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس 

وعضوان مستقالن، وسيكون لمدير الصندوق الحق في ت يير االعضاء بعد أخذ موافقة هيئة 

المالية في ذلك، وسيتم اشعار مالكي الوحدات بأي ت ير في مجلس إدارة الصندوق. وتبدأ السوق 

مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على إنشاء الصندوق لمدة 

سنة تتجدد لمدة مماثلة تلقائيا ما لم يبدي أحد الطرفين عدم الرغبة بذلك، ويتكون مجلس إدارة 

 وق من األعضاء التالية أسمائهم:الصند

 األستاذ / خالد عبدالرزاق الملحم ) رئيس مجلس إدارة الصندوق(
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 األستاذ/ ريان بن حمد الخويطر )عضو غير مستقل(

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

 / عمرو رأفت شهوان )عضو مستقل( األستاذ
 

  مجلس إدارة الصندوق:نبذة عن مؤهالت اعضاء  .ب

/ خالد عبدالرزاق الملحم ) الرئيس(األستاذ   

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

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

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

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

 

)عضو غير مستقل( األستاذ / ريان بن حمد الخويطر  

تطوير األعمال في سبتمبر من انضم ريان الخويطر بشركة الخير كابيتال السعودية كرئيس إدارة 

عامًا شملت أرامكو السعودية كمستشار للعقود، وهيئة  17م  بخبرة عملية تزيد عن 2017العام 

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

لديه خبرة في أنةمة ولوائح السوق  ومدير إدارة حماية المستثمر، ومدير إدارة التنفيذ. حيث تكونت

المالية السعودية، وهيكلة الشركات والتخطي  االستراتيجي إضافة إلى إستراتيجيات االستثمارات 

في األوراق المالية واالستثمار العقاري. يحمل األستاذ ريان درجة البكالوريس في الهندسة 

( من الجامعة األمريكية MBAعمال )الصناعية من جامعة الملك سعود، وماجستير في إدارة األ

 بدبي.
 

/ عبدالله على الدبيخي  )عضو مستقل( األستاذ   

 جامعة من القانون تخصا في الماجستير درجة على مرخا، حصل قانوني ومستشار محامي

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

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

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

 والحوكمة. والتشريعات القانون مجاالت في المتخصصة الدورات من العديد إلى

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

 ه.والحوكم
 

/ عمرو رأفت شهوان )عضو مستقل(األستاذ   
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على شهادة بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة عمان األهلية األردن، يمتلك السيد عمرو حاصل 

مالي بمركز سنة من الخبرة بمجال األسواق المالية حيث ش ل منصب باحث ومحلل  16ما يزيد عن 

بخيت لالستشارات المالية بالمملكة العربية السعودية ثم ش ل منصب مدير أول للصناديق 

بمجموعة سامبا المالية بالمملكة العربية السعودية وش ل شهوان منصب الرئيس التنفيذي 

 رلمجموعة شركات أرباح لالستثمار باألردن وهو مالك ومدير عام مؤسسة أرباح للبرمجيات ومستشا

 في إدارة االستثمارات المباشرة لدى شركة ماسك

 ومسؤوليات اعضاء مجلس ادارة الصندوق:أدوار  .ج

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

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

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

 ( من الئحة صناديق االستثمار.13الصندوق وفقًا للمادة )

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

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

 للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنةمة المتبعة.

 .إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه 

  التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى

 ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار.

 ير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقًا التأكد من قيام مد

لشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات ذات العالقة، وقرارات اللجنة 

 الشرعية وأحكام الئحة صناديق االستثمار.

 .العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات 

 ين جميع وقائع اإلجتماعات والقرارات التي اتخذها تدوين محاضر اإلجتماعات التي تب

 المجلس.
 

 عضاء مجلس إدارة الصندوق:أمكافآت وبدالت  .د

 ريال 5,000يتحصل العضو المستقل على مكافآة سنوية مقدارها 
 

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

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

العناية والحرل تجاه مالكي الوحدات، باالضافة إلى ذلك بذل اقصى جهد ممكن لحل تضارب 

المصالح بحسن النية بالطريقة المناسبة. ويضمن مدير الصندوق عدم ممارسة أي من تابعيه 
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نشوء أي تضارب جوهري بين مصالح مدير ألي عمل ينطوي على تعارض للمصالح وفي حال 

الصندوق أو مصلحة مدير الصندوق من الباطن ومصالح أي صندوق استثمار يديره أو حساب 

عميل آخر فسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن ذلك بشكل كامل لمجلس إدارة الصندوق في 

 أقرب وقت ممكن.

 ر األخرى:عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق في صناديق االستثما .و

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

بلا للصــــكوك، وصــــندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال الســــعودي، وصــــندوق الخير كابيتال 

 .لالسهم السعودية

 لجنة الرقابة الشرعية: (11)

 سماء اعضاء اللجنة الشرعية ومؤهالتهم:أ .أ

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

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

بن سعود اإلسالمية بالرياض، وعضو الجمعية الفقهية السعودية وعضو اللجنة الدائمة لافتاء بمجمع 

اء الشريعة. كما يش ل الدكتور يوسف الشبيلي عضوية اللجنة الشرعية لمراجعة تنةيم جباية الزكاة فقه

بالمملكة العربية السعودية. وقد عمل الدكتور يوسف الشبيلي باحثًا شرعيًا بديوان المةالم عام 

صل هـ، وهو عضو في عدد من اللجان الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية. وقد ح1416

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

 هـ..1422عام 

 

 أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية: .ب

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

 الصندوق عند اإلستثمار.إعداد المعايير الشرعية الالزمة التي يتقيد بها  .2

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

 بالصندوق.

 اإلشراف والمراقبة على عمليات الصندوق لضمان توافقها مع الضواب  الشرعية. .4

 

 مكافآت اعضاء لجنة الرقابة الشرعية: .ج

 يف المستشار الشرعي.ال يوجد، حيث يتحمل مدير الصندوق تكال   
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المعايير المطبقة لتحديد شرعية األصول المعدة لالستثمار والمراجعة الدورية لتلك االصول  .د

 واالجراءات المتبعة في حال عدم التوافق مع المعايير الشرعية:

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

 م التالية. التقوي

 :  فحا النشاطات .1

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

  الكحوليات 

  التبغ 

  منتجات لحم الخنزير 

  )الخدمات المالية التقليدية )المصارف، التأمين، الخ 

  األسلحة والدفاع 

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

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

أنشطة وأعمال الشركة مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية ال راء. وفي حالة اكتشاف قيام الشركة 

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

 وتستبعد من مجموعة الشركات التي يسمح للصندوق االستثمار فيها.  

 الفحا المالي :  .2

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

وتبنى هذه األسس على عدة معايير وضعها علماء  سس للتنقية للنسب المالية.أالمتبقية وفقًا لثالثة 

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

 غير النقي من الفوائد. ونعرض فيما يلي األسس الثالثة التي يجب على مدير الصندوق االلتزام بها: 

 عاد الشركات إذا كان إجمالي الدين التقليدي مقسومًا على متوس  القيمة السوقية لرأس استب

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

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

 ي طويل األجل( األجل + الدين التقليد

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

 . %33القيمة السوقية لرأس مال لالثني عشر شهرًا األخيرة، أكبر من أو مساويًا لنسبة 
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 ية لرأس استبعاد الشركات إذا كان حساب الذمم المدينة مقسومًا على متوس  القيمة السوق

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

 )مالحةة: حسابات الذمم المدينة = الذمم المدينة الحالية + الذمم المدينة طويلة األجل(

 

يمكن أن تضم المجموعة الشركات التي تزاول أنشطة جائزة ولكن لديها نسبة ضئيلة لعناصر غير جائزة، 

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

اإليداعات )يجب مالحةة أن مقدار الدخل المكتسب من العناصر المحةورة وكذلك أي نسبة فوائد من 

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

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

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

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

 جميع عمليات التقويم والتنقية السابقة. 

 إجراءات المراجعة الدورية  للنطاق:  .3

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

أساس ربع سنوي بتحديث إحصاءات القيمة السوقية لرأس المال لحساب النسب المالية المستخدمة 

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

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

 فيقوم بها مدير الصندوق على أساس سنوي فق .  

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

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

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

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

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

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

  حين يعتقد مدير الصندوق أن عدم االلتزام ذو طبيعة مؤقتة 

  بسبب قيود السيولةو/أو أن اإلنهاء الفوري غير ممكن 

  .و/أو أن اإلنهاء الفوري يمكن أن يؤثر سلبًا على أداء الصندوق 
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  .و/أو أي سبب مقبول للتأخير والذي يمكن لمدير الصندوق تبريره لعلماء الشريعة الموقرين 
 

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

 أجيل إنهاء األوراق المالية غير الشرعية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر. بشأن ت

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

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

ض االستثمار اإلسالمي.  باألنشطة المسموح بها المذكورة بهذا المستند بهدف ضمان مالءمتها ألغرا

ويجب على مدير الصندوق أيضًا الحصول على الموافقة الرسمية من المستشارين الشرعيين للصندوق 

عند إضافة أي أوراق مالية جديدة للمجموعة خالل الفترة المرحلية )بين اجتماعين ربع سنويين( عن طريق 

 ة المقترحة.  تقديم المعلومات واألبحاث التي تتعلق بالشركات الجديد

 مدير الصندوق  (12)

 اسم مدير الصندوق: .أ

 شركة الخير كابيتال السعودية
 

 رقم الترخيا الصادر عن هيئة السوق المالية: .ب

  37-08120رقم الترخيا: 
 

 ج.  العنوان المسجل وعنوان العمل لمدير الصندوق:

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

 11547، الرياض 69410صندوق بريد 

 المملكة العربية السعودية

 +966(11) 2155678هاتف: 

 +966(11) 2191270فاكس:                   
 

 د  . تاريخ الترخيا الصادر عن هيئة السوق المالية:

 م.2008نوفمبر  17هـ الموافق 1429ذو القعدة  19
 

 الصندوق:ه  .بيان رأس المال المدفوع لمدير 

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

 سعودي.

 لمدير الصندوق للسنة المالية السابقة:و  .ملخا المعلومات المالية 
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 م2018 البند

  SAR 75,561,348 التش يلي الدخل إجمالي

 SAR 50,128,583 المصاريف

   SAR     851,596    الزكاة

  SAR 25,984,475 قبل خصم الزكاة  لصافي الدخ

 

)بخالف تلك االنشطة  أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسية لكل عضوز . 

 المرتبطة باعمال مدير الصندوق(:

 

 العضوية في مجالس إدارة أخرى المنصب العضو

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

 العقاري

  "رئيس مجلس إدارة بنك الخير "البحرين 

 لتمويــل  ةرئيس مجلس إدارة الشـــــــركــة الســـــــعوديــ

 المساكن "سهل"

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

  إدارة  بنك الخير "البحرين"عضو مجلس 

  عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لتمويل

 المساكن "سهل"

 "عضو مجلس إدارة  شركة "تآزر" "البحرين 

غير  –عضو مجلس إدارة  ماجد بن عبدالرحمن القاسم

 تنفيذ

 .عضو مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاري 

 "عضو مجلس إدارة  بنك الخير "البحرين 

 المنتدب العضو الملحم عبدالرزاق بن خالد

 التنفيذي والرئيس

 رئيس مجلس إدارة شركة الخير كابيتال دبي المحدودة

 –عضو مجلس إدارة  فهد بن محمد الفريان

 مستقل

 عضو مجلس إدارة شركة المرابحة المرنة

 

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

يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة  .1

 االشخال المرخا لهم وشروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
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يلتزم مدير الصندوق بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة االشخال المرخا لهم  .2

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

 الحرل المعقول.

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

 .إدارة الصندوق 

 .عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق 

 .طرح وحدات الصندوق 

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

 العام( وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

يعد مدير الصندوق مسؤوال عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء أدى مسؤولياته  .4

اديق االستثمار والئحة وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صن

 األشخال المرخا لهم.

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

 إهمال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد.

يجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات  .6

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

 تقويم المخاطر بشكل سنوي على األقل.

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

 بنتائج التطبيق عند طلبها.
 

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

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

 .أمين الحفظ للقيام بمهام الحفظ 

 .المحاسب القانوني للقيام بمهام التدقيق والمراجعة 

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

أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من الممكن أن تتعارض  ي. ال يوجد

 مع أنشطة صندوق االستثمار:
 

 ك. األحكام المنةمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله:
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االستثماري واتخاذ أي إجراء تراه مناسبًا لتعيين  للهيئة حق عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق

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

 اآلتية:

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

 المرخا لهم.

 ا مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.إل اء ترخي .2

 تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إلل اء ترخيا في ممارسة نشاط اإلدارة. .3

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

 التنفيذية.

المحفةة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع  وفاة مدير .5

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

 أصول الصناديق التي يديرها مدير المحفةة.

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

 أمين الحفظ: (13)

 اسم أمين الحفظ: .أ

 لالستثمار اإلنماء

 رقم الترخيا الصادر عن هيئة السوق المالية: .ب

  37-09134رقم الترخيا: 
 

 العنوان المسجل وعنوان العمل أمين الحفظ: .ج

2 العنود برج  

   فهد الملك طريق

المملكة العربية السعودية 11544 الرياض ، 55560 ب.ل  

8004413333هاتف:   

+96612185900فاكس:   
 

 تاريخ الترخيا الصادر عن هيئة السوق المالية: .د

    م14/4/2009
 

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ: .ه



للطروحات األولية كابيتال الخير صندوق   

 

37 
 

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

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

 المرخا لهم.

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

 احتيال أو اهمال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد.

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

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

 المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفًا ثالثًا: .و

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

 األحكام المنةمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله: .ز

و اتخاذ أي تدبير تراه مناسبًا في حال وقوع أي من أللهيئة عزل أمين الحفظ المعين من مدير الصندوق 

 الحاالت األتية:

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

 المرخا لهم.

 تعليقه من قبل الهيئة.إل اء ترخيا أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو  -2

 تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إلل اء ترخيا في ممارسة نشاط الحفظ. -3

بالتزام النةام أو لوائحه  -بشكل تراه الهيئة جوهرياً  -إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قي أخل -4

 التنفيذية.

 ية.أنها ذات أهمية جوهر -بناء على أسس معقولة -أي حالة أخرى ترى الهيئة -5

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

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

 ومالكي الوحدات.

 مستشار االستثمار: (14)

 ال يوجد

 الموزع: (15)

 ال يوجد
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 المحاسب القانوني: (16)

 المحاسب القانوني:أ. اسم 

 العةم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون )عضو كرو الدولية(.

 ب.العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني:

التحلية  -طريق األمير محمد بن عبدالعزيز  

43114الرياض  10504صندوق بريد      

 المملكة العربية السعودية

920001474هاتف:   

 + 966112176000فاكس: 

 :ج. األدوار األساسية والمسؤوليات للمحاسب القانوني

مسؤولية المحاسب القانوني في إبداء رأية المحايد على القوائم المالية للصندوق استنادًا إلى أعمال 

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

للمعايير المحاســبية المتبعة، للحصــول على درجة معقولة من التأكد بأن القوائم المالية صــحيحة، وفقًا 

خالية من األخطاء الجوهرية، وذلك عن طريق الحصــــــول على األدلة الكافية المؤيدة للمبالغ المســــــجلة 

 في القوائم المالية.

 معلومات أخرى: (17)

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

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

 معلومات التخفيضات والعمولة الخاصة .ب

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

ة إلى خدمات تنفيذ الصفقات مقابل العمولة المدفوعة على الصفقات الموجهة على سلع وخدمات إضاف

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

 .أن يقدم الوسي  المعني إلى الشركة خدمة التنفيذ بأفضل الشروط 

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

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

 القائمة.
 

 المعلومات المتعلقة بالزكاة و/ أو الضريبة )إن وجدت(: .ج
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ضربية القيمة المضافة و اي ضرائب أخري يتم فرضها على الصندوق أو مالكي الوحدات أو  وسيتم تطبيق

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

ير الصندوق الزكاة وال يدفع مد، أو مدير الصندوق مقابل إدارة الصندوق حسب االنةمة واللوائح ذات العالقة

 .عن مالكي الوحدات
 

 معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات: .د

 :التالية الحاالت أحد في الوحدات مالكي إلجتماع الدعوة تكون -

 .يجوز لمدير الصندوق الدعوة لقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه 

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

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

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

 الصندوق ومذكرة المعلومات.ويجب على مدير الصندوق النا على ذلك في شروط وأحكام 

 معلومات عامة بخصول إجتماع مالكي الوحدات: -

  لمدير الصندوق والموقع لكتروني اإلتكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك في الموقع

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

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

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

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

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

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

 أعلى.

 عوة الجتماع ثان وف النصاب الموضح في الفقرة السابقة، فيجب على مدير الصندوق الدإذا لم يست

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

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

 صحيحًا أيًا كانت نسبة الوحدات الممثلة في االجتماع.

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

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

 االجتماع.

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

 نية الحديثة وفقًا للضواب  التي تضعها الهيئة.التق
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 اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية صندوق االستثمار: .ه

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

ندوق العام فيه، دون اإلخالل ( يومًا من التاريخ المزمع إنهاء الص21في ذلك قبل مدة ال تقل عن )

 بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

  العالقة عن إنهاء الصندوق. ذاتإبالغ األطراف 

  أصول الصندوق عن طريق البيع التدريجيتصفية جميع. 

 وسداد جميع االلتزامات المستحقة على الصندوقتسوية جميع المعامالت التابعة للصندوق ، 

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

 .تحويل النقد لمالكي الوحدات 

 . إغالق حساب الصندوق البنكي والوسي 
 

 إجراءات الشكاوى: .و

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

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

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

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

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

( يوم تقويمي من تاريخ إيداع الشكوى 90لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية بعد مضي مدة )

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

 ستثمار:الجهة المختصة بالنةر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في صناديق اال .ز

إن الجهة القضائية المختصة بالنةر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في صناديق االستثمار هي 

 لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية.
 

 قائمة للمستندات المتاحة لمالكي الوحدات: .ح

 تشمل القائمة على المستندات التالية:

 .شروط وأحكام الصندوق 

  الرئيسية.ملخا المعلومات 

  العقود المذكورة في مذكرة المعلومات 

 .القوائم المالية لمدير الصندوق 
 

 صول الصندوق:ملكية أ .ط

mailto:Compliance@alkhaircapital.com.sa
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الصندوق بأن أصول صندوق االستثمار مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعين )ملكية مشاعة(،  مديريتعهد 

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

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

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

ه، أو كان مسموحًا بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيت

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

 العام(.

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

ر لمالكي الوحدات الحاليين أو المحتملين أو مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق أو االستثما

 المستشارون المهنيون
 

إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار وافقت عليها هيئة السوق المالية ما عدا التي ذكرت ال يوجد أي  .ك

 في سياسات االستثمار وممارساته:
 

 يتعلق بحقوق التصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق العام الذي يديره:سياسات مدير الصندوق فيما  .ل

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

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

 م 2018عام المالى للملخا اإلفصاح المالى للمصاريف الفعلية   .م

 البند المبلغ )ريال سعودي(

 أتعاب االدارة  79,525.00

 رسوم الحفظ  7,516.00

 مكافات اللجنه الشرعية    -

 اتعاب مراقب الحسابات  52,500.00

 مكافات أعضاء مجلس االدارة  10,000.00

الرقابيةالرسوم   7,500.00  

 رسوم المؤشر االرشادي  35,625.00

 رسوم السوق المالية  5,250.00

 مصاريف آخرى  5,391.00
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 إقرار من مالك الوحدات: .ن

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

 والتوقيع عليها: والموافقة عليها وتم الحصول على نسخة منها

 األسم:

 التوقيع:                                                                                  التاريخ:

         

 



للطروحات األولية كابيتال الخير صندوق    

 
 

1 
 

 واألحكام الشروط

 

 األولية للطروحاتصندوق الخير كابيتال 

 مفتوح( استثماري عام )صندوق 

 الصندوق مدير

 السعودية كابيتال الخير شركة

 

 الحفظ أمين

    لإلستثمار إلنماءا

قبل  ة منزمتوافق مع المعايير الشرعية المجا صندوق إستثمارنه أعلى  األولية للطروحات كابيتالتم اعتماد صندوق الخير 

 االستثمار لصندوق المعين الشرعي المستشار

والمستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة  الصندوقإن شروط وأحكام 

 ، ومحدثة ومعدلة عن الصندوقمضللة عن صندوق االستثماروواضحة وصحيحة ومحدثة وغير 

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

 .االستثمار

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

 

 بتاريخ لها تحديث آخر تم وقد ،م22/04/2015  الموافق هــ،04/07/1436صدرت شروط وأحكام هذا الصندوق بتاريخ 

 . م02/05/2019  الموافق هــ،27/08/1440

  الموافق هــ،21/07/1436على تأسيس هذا الصندوق وطرح وحداته طرحًا عامًا بتاريخ  وافقت هيئة السوق المالية

 م10/05/2015
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 قائمة المصطلحات:

صــــندوق الخير كابيتال للطروحات األولية وهو عبارة عن برنامت إســــتثماري جماعي يدار  الصندوق

 بمقتضى هذه الشروط واألحكام.

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

إتاحة الفرصـــة للمســـتثمرين فيه بالمشـــاركة  هو برنامت اســـتثمار مشـــترك يهد  إلى صناديق إستثمار

 جماعيًا في أرباح البرنامت , ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.

البنوك أو المؤســــــســــــــات 

 المالية

البنوك أو المؤســســات المالية التي تنشــأ بينها وبين الشــركة عالقة مصــرفية ســواء 

لها من الجهات التنظيمية  في داخل المملكة العربية الســــــعودية أو خارجها والمرخ 

على ســــــبيل المثال )البنوك المركزية والهيئات الرقابية( عات العالقة في كل دولة 

 .يتعامل الصندوق معها

 الخير كابيتال السعودية مدير الصندوق

ــــــــي وحــــــــدات  ــــــــك مــــــــال

 الصندوق/المشتركين 

 األحكامالشخ  أو الكيان الذي يمتلك وحدات في الصندوق وفقًا لهذه الشروط و 

 الشركات المدرجة  في االسواق المالية .  الشركات المساهمة

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

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

 أي جهة عات عالقة بمدير الصندوق )شركات تابعة لمدير الصندوق( هات عات العالقةالج

 هي اسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي األسواق الخليجية

 هو سوق األسهم للشركات المدرجة في المملكة العربية السعودية السوق السعودي  

أســـــــواق إقــلــيــم الشـــــــرق 

 األوسط و شمال إفريقيا

 هي أسواق رأس المال التي تقع في الدول التالية:

تركيا, العراق, األردن, ســوريا, فلســطين, لبنان, قبرل, اليمن, مصــر, الجزائر, تونس, 

 المغرب, ليبيا, موريتانيا.

 هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية الهيئة

النظام المصــــرفي في الدولة أو  وهي المؤســــســــة المســــؤولة عن مراقبة وتوجيه البنك المركزي

   مجموعة دول
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الئحة صـــناديق اإلســـتثمار الصـــادرة عن مجلس هيئة الســـوق المالية بالمملكة العربية  الالئحة / اللوائح

 ، وتعديالتها الالحقةالسعودية

 هو مجلس يعين أعضاؤه مدير الصندوق وفقًا لالئحة مجلس إدارة الصندوق

مجلس إدارة صـــندوق مســـتقل كما ورد في قائمة المصـــطلحات المســـتخدمة  عضـــو عضو مجلس إدارة مستقل

 .في لوائح الهيئة وقواعدها

اإلصـــدارات أو اإلكتتابات األولية العامة ألســـهم الشـــركات التي يتم طرحها طرحًا عامًا  الطروحات األولية

 لإلكتتاب ألول مره أو عن طريق بناء سجل األوامر.

 صناديق استثمارية متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في السوق الماليةهي  الصناديق المتداولة

هي الودائع النقدية قصــــيرة األجل و التي بطبيعتها تعتبر منخفضــــة المخاطر و عالية  أدوات أسواق النقد  

الســــــيولة وتحقق عائد رأســــــمالي وتحافظ في نفس الوقت على القيمة اإلســــــمية 

 المرابحة و اإلجارة و الوكالة.للمبلغ المستثمر, مثل عقود 

هي الناتجة عن ظرو  النشـــاط االقتصـــادي بوجه عام و ال يمكن تجنبها أو الســـيطرة  المخاطر المنتظمة

عليها والتي قد يتعرض لها اقتصاد الدولة, مثل تغيير القوانين والقرارات التي تمس 

 أنشطة مختلفة الوحدات االقتصادية.

بمثل الثمن الذي اشــتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه بنســبة بيع ســلعة  عقود المرابحة

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

أو وقعت بناء على وعد بالشـــــراء من الراغب في الحصـــــول على الســـــلعة عن طريق 

 المؤسسة وهي المرابحة المصرفية .

ض مشــــــروع هي عق اإلجارة عوو د يراد به تمليك منفعة مشــــــروعة معلومة لمدة معلومة بم

 معلوم.

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

 أحكام ومبادىء الشريعة اإلسالمية

ابع للمصدر بغرض الشخ  الذي يشتري أوراقًا مالية من مصدرها ، أو من شخ  ت متعهد التغطية

عرض وطرح وتســـويق هذه األوراق المالية للجمهور ، أو الشـــخ  الذي يبيع نيابة عن 

 المصدر أو تابع للمصدر ، أوراقًا مالية بغرض عرضها وطرحها على الجمهور.
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ية  والمعلومات  بلومبرج يل المال حال نات و الت يا عالميًا في مجال األخبار و الب ئد  نامت را هو بر

 ية واألسعار المباشرة لألوراق المالية المدرجة في األسواق العالمية.التاريخ

هى ضـــربية غير مباشـــرة تفرض على جميع الســـلع والخدمات التى يتم شـــراؤها من  ضربية القيمة المضافة

 قبل المنشات

ـــة للخير  ـــايير الشــــــرعي المع

 كابيتال السعودية

بأحكام الشـــريعة اإلســـالمية الضـــوابط التي تضـــبط العقود واألنشـــطة اإلســـتثمارية 

 ومبادئها عن طريق المستشار الشرعي للخير كابيتال

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

 بعد يوم التقويم المعني )يومي الثالثاء والخميس(.

 صندوق اإلستثمارأي يوم يتم فيه بيع وإسترداد وحدات  يوم التعامل

 اليوم الذي يتم فيه تقويم سعر صافي الوحدة )يومي األثنين واألربعاء( يوم التقويم 

 مصاريف بيع و شراء األوراق المالية مصاريف التعامل 
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 قائمة المحتويات

 6 ........................................................................................................................ معلومات عامة (1)

 6 ........................................................................................................................ النظام المطبق (2)

 6 ........................................................................................................... أهدا  صندوق االستثمار (3)

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

 10 ............................................................................................................ قيود/ حدود االستثمار: (5)

 10 ............................................................................................................................... العملة: (6)

 10 .......................................................................................... مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: (7)

 12 ................................................................................................................. التقويم والتسعير: (8)

 14 ........................................................................................................................... التعامالت: (9)

 16 ................................................................................................................... سياسة التوزيع: (10)

 16 ........................................................................................... تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات: (11)

 17 ........................................................................................................... سجل مالكي الوحدات: (12)

 18 .......................................................................................................... اجتماع مالكي الوحدات: (13)

 19 .................................................................................................. قائمة حقوق مالكي الوحدات: (14)

 19 ....................................................................................................... مسؤولية مالكي الوحدات (15)

 19 ................................................................................................................. خصائ  الوحدات (16)

 19 ........................................................................................ التغييرات في شروط وأحكام الصندوق (17)

 21 ................................................................................................................... إنهاء الصندوق: (18)

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

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

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

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

 25 ......................................................................................................... إقرار من مالك الوحدات: (23)
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 الشروط واألحكام

 عامة معلومات (1)

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

 ةالعربي المملكة ألنظمة وفقا مؤســســة مقفلة ســعودية مســاهمة شــركة الســعودية، كابيتال الخير شــركة

 هـ19/11/1429 وتاريخ 37 – 08120 رقم بترخي  المالية الســـــوق هيئة قبل من ومرخصـــــة ، الســـــعودية

 بــالتغطيــة، والتعهــد والمشــــــورة، والترتيــب، والحفظ، اإلدارة، خــدمــات لتقــديم م،17/11/2008 الموافق

 .المالية األوراق في ووكيل أصيل بصفة والتعامل
 

 عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق : –ب

لدور –مدارات أبراج– الوزارات حي ، عبدالعزيز الملك طريق فاكس  +966(11) 2155678 ,هاتف  الثامن ا

2191270 (11)966+. 
 

 دير الصندوق وعنوان أي موقع آخر عو عالقة :ماإللكتروني ل الموقعج _ عنوان 

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

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

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

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

 ألمين الحفظ:ه_ عنوان الموقع اإللكتروني 

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

 النظام المطبق  (2)

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

 األخرى عات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية .

 أهدا  صندوق االستثمار (3)

 ندوق االستثمار :أهدا  ص .أ

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

 فترة خالل المســاهمة الشــركات أســهم في أســاســي بشــكل أصــوله الصــندوق يســتثمر. الطويل المدى

  خمس يمض لم التي حديثاً  المدرجة الشــــــركات أســــــهم وفي األولية األســــــواق في العام األولي الطرح

 ودول الســـعودية العربية المملكة في المتداولة والصـــناديق الثانوية األســـواق في إدراجها على ســـنوات

http://www.alkhaircapital.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alinmainvestment.com/
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 نقــديــة أربــاح أي توزيع يتم ولن. أفريقيــا وشــــــمــال األوســــــط الشــــــرق وإقليم الخليجي التعــاون مجلس

 أداء معدل يفوق أداء تحقيق إلى الصـــندوق يهد  كما,  الصـــندوق في اســـتثمارها وســـيعاد للمشـــتركين

 موقع على المؤشــر أداء على اإلطالع ويمكن( األولية للطروحات كابيتال االخير مؤشــر) اإلرشــادي المؤشــر

 جميع فإن الصــــــندوق إســــــتثمارات وألغراض. http://www.alkhaircapital.com.sa اإللكتروني الشــــــركة

 شركةل الشرعية المعايير مع المتوافقة الشركات من ستكون الصندوق بها يستثمر سو  التي الشركات

 .السعودية كابيتال الخير
 

 : وممارساته االستثمار سياسات .ب

 :التالية االستثمارية االستراتيجيات الصندوق يتبع سو  -1

  في  ألسهمها خالل فترة الطرح األولي العام المساهمةيستثمر أصوله في أسهم الشركات

سنوات  خمس يمضالمدرجة حديثًا والتي لم  المساهمةاألسواق األولية وفي أسهم الشركات 

 .المتداولة والصناديق دراجها في األسواق الثانويةإعلى 

 سيقوم و، (عقود المرابحة واإلجارة والوكالة)دوات أسوق النقد أفي  أصولهيستثمر الصندوق  كما

جارة و الوكالة و الجهات المصدرة إلا ختيار البنوك المستلمة لعقود المرابحات وإمدير الصندوق ب

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

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

على المركز المالي والتدفقات  بناءً  تصنيف إئتماني, سيقوم مدير الصندوق بتصنيفها داخلياً 

 .المركزي البنك قبل من مرخصة البنوك تلك تكون أن علىدارة, إلالنقدية من العمليات وا

  وحدات صناديق أخرى مماثلة األهدا  وصناديق تستثمر في  فيأصوله كما سيستثمر الصندوق

هيئة السوق المالية وتدار من قبل مدير الصندوق أو مدراء  أدوات أسواق النقد ومرخصة من قبل

 بما يتوافق مع مصلحة المستثمرين ومطروحة طرحًا عاماً  صناديق آخرين
 

أو في صناعة أو مجموعة من القطاعات , أو في بلد سياسة تركيز االستثمار في أوراق معينة ,  يوجد  -2

 معين أو منطقة جغرافية معينة :

 العام األولي الطرح فترة خالل المساهمة الشركات أسهم في الصندوق إستثمارات نسبة تشكل 

 لم التي المتداولة الصناديق ووحدات الجديدة المدرجة الشركات أسهم وفي األولية األسواق في

 ودول الســـعودية العربية المملكة في الثانوية األســـواق في إدراجها على ســـنوات  خمس يمض

 من %100 إلى % 40 نســــبة أفريقيا وشــــمال األوســــط الشــــرق وإقليم الخليجي التعاون مجلس

 المناطق أســواق من أي في لإلســتثمار أعلى حد هناك يكون ولن. الصــندوق أصــول قيمة صــافي



للطروحات األولية كابيتال الخير صندوق    

 
 

8 
 

 بتحديث الصـــندوق مدير يقوم وســـو . الصـــندوق بها ســـيســـتثمر التي أعاله المذكورة الجغرافية

 .مالية سنة ربع كل في اإلرشادي للمؤشر اإلستثماري المجال

  ( والوكالة أوجارة ألسواق النقد )عقود المرابحة أو اأدوات أستثمارات الصندوق في إتشكل نسبة 

 %0 بين تهما تتراوح نســب صــناديق أدوات أســواق النقد في نفس أســواق الدول المذكورة أعاله ,

من صافي قيمة أصول الصندوق , ولن يكون هناك أي تركيز جغرافي بينما يعتمد مدير  %60 إلى

 الصــــندوق على أســــعار الفائدة نظرا لدورها المباشــــر في معدل األرباح في المعامالت الشــــرعية

  .الريال السعودي يالمتاحة في المناطق المستثمر بها، وستكون بعملة الصندوق وه

  من صــافي قيمة أصــول الصــندوق  %60ســتثمار ما قد يصــل نســبته إلى إيحق لمدير الصــندوق

في وحدات صـــناديق إســـتثمارية أخرى مماثلة ألهدا  الصـــندوق اإلســـتثمارية )بهد  تحقيق عائد 

ق الريال الســـعودي، ويعمل مدير الصـــندوب بها ســـتثمرالم اديقن تكون عملة الصـــنأإضـــافي( على 

ختيار أفضــل الصــناديق المســتثمر بها من حيث العائد وســمعة مدير الصــندوق وا داء إعلى  اً جاهد

 طرحا   ومطروحة المالية الســـــوق هيئة قبل من مرخصـــــة تكون أن علىالتاريخي لمدير الصـــــندوق, 

 .عاما  

 سواق أدوات أمن صافي قيمة أصوله في  %100صندوق ما قد تصل نسبته إلى اليستثمر   قد

ية األســــــواق تعرض حال فيلنقد وعلك فقط ا  آدائها في حاد إلنخفاض بها المســــــتثمر المال

 ".المنتظمة"المخاطر 
 

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

مار تركيز اإلستث سياسة ستثماراته بما يتوافق مع ما عكر في فقرةإيقوم مدير الصندوق بتوزيع 

 دول أسواق أو السعودي السوق في والثانوية األولية األسواق سواء المالية األوراق أسواقفي 

 .إفريقيا وشمال األوسط الشرق وإقليم الخليجي التعاون مجلس

أنواع المعامالت واالســـــاليب واالدوات التي يمكن لمدير الصـــــندوق اســـــتخدامها بغرض اتخاع قراراته  -4

 صندوق االستثمار :ل ةاالستثماري

 يات المحلل المال ندوق على دراســـــــات و توصــــــ التقارير  وأ "لخير كابيتال"ل ييعتمد مدير الصــــــ

وضــــــاع ألم ايســــــتثمارية و القيام بتقيإلا هتخاع قراراتإ يف "بلومبرج" والمعلومات الصــــــادرة من 

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

  سوقي لمعدالت الفائدة "نظرًا لدورها المباشر في معدل  تحليليعمل مدير الصندوق على إجراء

لن يتعامل (ســــتثمارية من حيث ا داء .إلاألرباح في المعامالت االشــــرعية " وأفضــــل الصــــناديق ا
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القرارات  تخاعإالصـــــندوق بالفوائد و لكن مدير الصـــــندوق ســـــيلحظ معدالت الفائدة الســـــائدة في 

 ستثمارات(.إلستثمارية لدورها كمؤشر عام لإلا

  يلتزم مدير الصـــــندوق تجاه مالكي الوحدات على ممارســـــة العناية والمهارة و الحرل )من ضـــــمن

ختيار أفضــــل العوائد بما إســــتثمارية المتاحة بإلواجبات و مســــؤوليات األمانة( في تقييم الفرل ا

 ستراتيجية الصندوق.إيتناسب مع 

 ع االوراق المالية التي اليمكن ادراجها ضمن استثمارات الصندوق :انوا -5

ستثمار الرئيسيإلستراتيجيات اإلن يستثمر الصندوق في أي أوراق مالية غير المذكورة في   

صــناديق اســتثمار يديرها علك و أالحد الذي يمكن فيه اســتثمار اصــول الصــندوق في وحدات صــندوق  -6

 :خرون أمديرو صناديق و أالمدير 

 في الصندوق أصول قيمة صافي من %60 عن نسبته يزيد ال ما إستثمار الصندوق لمدير يحق

 تحقيق بهد ) النقد أسواق أدوات صناديق في أو اإلستثمارية الصندوق ألهدا  مماثلة صناديق

 نسبته ما أخرى إستثمار صناديق وحدات في اإلستثمارات إجمالي يتجاوز ال أن على(, إضافي عائد

 الصندوق ألهدا  المماثلة الصناديق في علك كان سواءً  الصندوق أصول قيمة صافي من 60%

" تالكابي للخير" الشرعية المعايير مع يتوافق بما وعلك النقد أسواق أدوات صناديق أو اإلستثمارية

 األخذ مع عاماً  طرحا   ومطروحة المالية السوق هيئة قبل من مرخصة الصناديق تلك تكون أن وعلى

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

 نفس قبل من يدار الصندوق علك كان سواءاً تم تملك وحداته  الذي ا خر الصندوق أصول من 20%

 الصناديق تلك تفرضها أخرى ومصاريف رسوم أية الصندوق يتحمل وسو  ،آخر مدير أو المدير

 .بها المستثمر

صـــالحية صـــندوق االســـتثمار في الحصـــول على تمويل، وســـياســـة مدير الصـــندوق بشـــأن ممارســـة  -7

 صالحيات الحصول على تمويل:

, اإلسترداد طلبات لتغطية أصوله قيمة صافي من %10 عن اليزيد بما يقترض أن للصندوق يجوز

 للصندوق الشرعي المستشار لمعايير وفقاً  البنوك طريق عن اإلقتراض هذا مثل يتم أن وينبغي

 .اإلقتراض طلب تاريخ من واحدة سنة عن مدته تزيد ال أن على

 التعامل مع أسواق المشتقات المالية: -8

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

 تاريخ أو للصــــــندوق محددة مدة توجد وال ،صــــــندوق هو األولية للطروحاتصــــــندوق الخير كابيتال إن 

 .محدد استحقاق

 قيود/ حدود االستثمار: (5)

 صــــناديق الئحة تفرضــــها التي والحدود بالقيود االســــتثمار لصــــندوق إدارته خالل الصــــندوق مدير يلتزم

 :التالية القود إلى باإلضافة المعلومات، ومذكرة الصندوق وأحكام وشروط االستثمار

  ستثمار الصادرة إلمن الئحة صناديق ا (41) رقم ستثمار المحددة في المادةإلا بقيوديلتزم الصندوق

 .هيئة السوق الماليةمجلس عن 

  سواق أدوات أ يمن صافي قيمة أصول الصندوق ف %25ستثمار أكثر من إاليحق لمدير الصندوق

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

 أن يتحمل أو يتضمن أو يدعم  لتزام مالي غير محدد أوإمتالك أي أصول تحمل أي إدوق ال يجوز للصن

كان أم  لتزام أو دين ألي شخ  آخر )طبيعياً إال عن أي ؤوو محتمل مسأأو يصبح بشكل مباشر 

 (.اعتبارياً 

 العملة: (6)

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

  غيرها

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: (7)

 المدفوعات من أصول الصندوق وطريقة احتسابها:تفاصيل جميع  .أ

  يتحمل الصــندوق جميع الرســوم والمصــاريف المذكورة أدناه ويتحملها تبعًا لذلك المشــتركون "مالكي

 الوحدات" وهي كالتالي:

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

على أساس  بشكل يوميحتساب رسوم اإلدارة إأصول الصندوق، وسيتم  قيمة صافيمن  سنوياً 

  .أصول الصندوق وخصمها بشكل ربع سنوي قيمة صافي

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

)لمدير الصندوق الحق بإعفاء المشتركين  وتكون مستحقة لمدير الصندوق يضاً أضافي إلشتراك اإلعند  ا

 من هذه الرسوم(.
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 اإلشتراك, تاريخيوم  عمل من  30من صافي قيمة اإلسترداد خالل  %0.25: رسوم اإلسترداد المبكر -3

 لصالح الصندوق.وتكون مستحقة 

ريال سنويًا، ويتم إحتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل يوم 32,000  أتعاب مراجع الحسابات: -4

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

 ســــنويًا من صــــافي قيمة األصــــول تحت الحفظ، وســــيتم ســــعودي ريال15,000  الحفظ أمين رســــوم -5

 الصــندوق أصــول قيمة صــافي أســاس على تقويم يوم كل عند الرســوم هذه من المســتحق إحتســاب

 سنوي ربع بشكل وتخصم

أساس صافي قيمة  علىكحد أقصى سنويًا  %0.5حددت ب  سو  يتحمل الصندوق رسوم أخرى -6

 أصول الصندوق وتشمل هذه الرسوم و المصاريف التالية:

أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين: سو  يحصل كل عضو مجلس إدارة مستقل  6-1

دارة، و إلحضور جميع جلسات مجلس ا دعن مالية سنة كل عنريال سعودي  5,000على مكافأة قدرها 

ريال  010,00يتكون المجلس من عضوين مستقلين بحيث يصبح إجمالي أتعاب مجلس إدارة الصندوق 

، ويتم إحتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل يوم تقويم على أساس صافي سعودي سنوياً 

 قيمة أصول الصندوق وتخصم في نهاية كل سنة.

( ريال سعودي, ورسوم نشر بيانات الصندوق على موقع 7,500الرسوم الرقابية ) 6-2 

السعر السائد في وقت طلب  بحسب اإلقتراض طلب ومصاريف ،( ريال سعودي05,00"تداول"،)

. سيتم إحتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل يوم تقويم على أساس صافي قيمة  اإلقتراض.

 ستحقاقها.إأصول الصندوق وتخصم عند 

ريال سعودي سنويًا ويتم إحتساب المستحق من هذه  35,625سترشادي إلالمؤشر ا رسوم 6-3

 ي قيمة أصول الصندوق وتخصم في نهاية كل ربع سنة.الرسوم عند كل يوم تقويم على أساس صاف

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

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

 .العالقة عات واللوائح االنظمة حسب الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق
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تفاصــيل مقابل الصــفقات المفروضــة على االشــتراك واالســترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكي  .ب

 الوحدات، وطريقة احتساب علك المقابل:

 :واالسترداديوجد مقابل للصفقات المفروضة على االشتراك 

  :االشتراك  ةفى حال -

 اإلشتراك  عند و. اإلشتراك بداية عند واحدة مرة تدفع, الصندوق في اإلشتراك قيمة من 0.75%

 هذه من المشتركين بإعفاء الحق الصندوق لمدير) الصندوق لمدير مستحقة تكون و أيضاً  اإلضافي

 (.الرسوم

 ستردادفى حالة اإل -

 وعلك الوحدات قيمة من %0.25 تبلغ رســوم الوحدات مالك فيدفع اإلســترداد، رســوم يخ  فيما

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

 للصندوق اإلسترداد رسوم دفع ويتم علك، بعد
 

 أي عمولة خاصة يبرهما مدير الصندوق: .ج

 اليوجد 

 التقويم والتسعير: (8)

 تفاصيل تقويم كل أصل يملكه الصندوق: .أ

 الوحدات عدد إجمالي على الصـــندوق أصـــول قيمة إجمالي قســـمة طريق عن الوحدة ســـعر يتم احتســـاب 

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

 :قيمة أصول الصندوق في يوم التقويم حسب ا تي

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

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

 "(الطرح" في مرحلة التخصي 

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

 لى تاريخ التقويم"(  إالمستحقة رباح ألجارة )"مبلغ االستثمار + االفي حال ا 1-4

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

 المعلن عنها"(.

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

ي ســـبب كان على ســـبيل ألر متاح لألصـــول المســـتثمر بها لتقويم األصـــل في حال عدم وجود ســـع 1-7

لى ع صل بناءً ألحتساب قيمة اإسيتم  ,سواق المالية مغلقة في يوم التقويمأللحصر أن تكون ااالمثال ال 

 أخر سعر متاح. 
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 إدارة مجلس موافقة على الحصــــــول بعد وقت، أي في الصــــــندوق لمدير يحقفي حاالت اســــــتثنائية، 

 في المستثمرين وحق الصندوق أصول قيمة صافي احتساب عملية مؤقت بشكل يعلق أن الصندوق،

 تتضــــمن فترة أية خالل وعلك تعامل يومي أقصــــاها لمدة اســــتبدالها أو وحداتهم قيمة اســــترداد طلب

 وســلطته ومســؤولياته الصــندوق مدير ســيطرة نطاق خارج أخرى ظرو  أية أو نقدية أو اقتصــادية أحداثا

 ملموس بشــــكل ويضــــر عمليا ممكن غير تقويمها أو الصــــندوق اســــتثمارات في التصــــر  معها ويكون

 رةبصو األصول قيمة صافي احتساب الممكن غير من أنه الصندوق مدير رأى إعا أو المستثمرين بمصالح

 .عادلة

 عدد نقاط التقويم، وتكرارها: .ب

 ينةمد بتوقيت مساءً  الخامسة الساعة في أسبوع كل من األربعاء و األثنين يومي الصندوق تقويم يتم

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

 .يليه الذي العمل يوم

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

أو حســاب ســعر وحدة بشــكل خاط ، يقوم في حال تقويم أصــل من أصــول الصــندوق بشــكل خاط   .1

 مدير الصندوق بتوثيق علك.

يقوم مدير الصــندوق بتعويض مالكي الوحدات المتضــررين ) بما في علك مالكي الوحدات الســابقين(  .2

 عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.

ر بما يؤثر على ســــــعر يقوم مدير الصــــــندوق بإبالئ الهيئة فور وقوع أي خطأ في التقويم أو التســــــعي .3

أو أكثر من ســــــعر الوحدة، كما يتم اإلفصـــــــاح عن علك في كل من الموقع  %0.5الوحدة ما نســــــبته 

اإللكتروني للشــركة وكذلك في الموقع اإللكتروني للســوق المالية الســعودية )تداول(، باإلضــافة إلى 

( من الئحة 71ق وفقًا للمادة )أنه يجب اإلشارة إلى علك في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندو

 صناديق اإلستثمار.

( من الئحة صــــــناديق 72يقوم مدير الصــــــندوق بتقديم التقارير المطلوبة للهيئة وعلك وفقًا للمادة ) .4

 االستثمار وتشتمل هذه التقارير على ملخ  بجميع أخطاء التقويم والتسعير.

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

 الصندوق علك وحدات تحويل أو إسترداد أو شراء ألغراض الصندوق أصول قيمة صافي إحتساب يتم

طرح بأن الصــندوق مدير قبل من  وعلك) الصــندوق مطلوبات مبلغ الصــندوق أصــول إجمالي قيمة من ي 

 – حصــرال ال المثال ســبيل على – تشــمل التي ،(النســبية المبالغ خصــم ثم من و الثابتة المبالغ  بخصــم

 بقســمة الصــندوق وحدة ســعر إحتســاب ويتم, األحكام و الشــروط هذه في المحددة األتعاب و الرســوم

 طريقة احتساب سعر الوحدة:. القائمة الوحدات عدد على الصندوق أصول قيمة صافي
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 مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها: .ه

 يالمعن التقويم ليوم التالي العمل يوم في علك و أسبوعياً  مرتين الصندوق وحدة سعر عن اإلعالن يتم

 "تداول" السـعودية المالية السـوق شـركة موقع على الرياض بتوقيت صـباحاً  عشـرة الحادية السـاعة في

www.tadawul.com.sa الســـعودية كابيتال الخير شـــركة وموقع www.alkhaircapital.com.sa ،يجوز كما 

 المحدد النهائي الموعد من عمل يومي تتجاوز ال لمدة األصــــــول تقويم إعالن يؤخر أن الصــــــندوق لمدير

 بيرك جزء تقويم إمكانية عدم معقول بشكل الصندوق مدير قرر إعا اإلسترداد و اإلشتراك طلبات إلستالم

 لتيا الظرو  الحصر ال المثال سبيل على علك في بما عليه، التعويل يمكن بشكل الصندوق أصول من

 .ةالمسبق الصندوق إدارة مجلس موافقة بشرط وعلك الصندوق، فيها يتداول التي األسواق فيها تقفل
 

 :التعامالت (9)

 مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد: .أ

  يعامل مدير الصندوق طلبات االشتراك او االسترداد بالسعر الذي يحتسب عند نقطة التقويم التالية

 لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد. للموعد النهائي

  يقوم مدير الصــندوق بتنفيذ طلبات االشــتراك أو االســترداد بحيث ال تتعارض مع أي أحكام تتضــمنها

 الئحة صناديق االستثمار أو شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات.

 ل في اليوم الرابع الوحدات عوائد االســــــترداد قبل موعد إقفال العم يدفع مدير الصــــــندوق لمالك

 التالي لنقطة التقويم التي حدد عندها سعر االسترداد كحد أقصى.

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

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

 العالقة.التقويم عو 

 قيود التعامل في وحدات الصندوق: .ج

يوم أي ســترداد في إلســتالم طلبات اإلشــتراك في وحدات الصــندوق مع كامل المبلغ أو طلبات اإ يتم

ســـتردادها عندما يســـتلم إيكون الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصـــة بشـــراء الوحدات أو  . وعمل

المطلوبة في الصـــندوق أو إســـتردادها قبل  بشـــراء الوحداتالمبالغ المتعلقة  مدير الصـــندوق الطلب و

أو  م الطلبتالسإفي حالة  وفي يوم العمل السابق ليوم التعامل  بتوقيت الرياضالساعة الثانية ظهرًا 

 نه طلب ليوم التعامل التالي.أمعاملته على  ، فسيتمأعالهالمبلغ بعد الوقت المحدد 

 :الوحدات أو يعلق، واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت الحاالت التي يؤجل معها التعامل في .د

يع جمالي نسبة جمإعا بلغ إالتالي  سترداد حتى يوم التعاملإي طلب أيجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية 

كثر من صــافي قيمة أو أ %10 ســترداد المطلوب تلبيتها في نهاية أي يوم تعامل ما نســبتهإلطلبات ا

عا تم تعليق إالتالي، أو يوم التعامل لى إأصـــول الصـــندوق, في هذه الحالة يتم تأجيل الطلبات الزائدة 
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سترداد أو تقويم وحدات الصندوق. وسو  يتم التعامل إ التعامل في السوق الرئيسية بحيث يتعسر

التالي بحيث تكون التعامل وم ســــــترداد الالحقة في يإلســــــترداد المؤجلة قبل طلبات اإلمع طلبات ا

 .ولوية بالتنفيذ للطلبات المقدمة أواًل ألا

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

 التعاملســـــترداد الالحقة في يوم إلســـــترداد المؤجلة قبل طلبات اإلســـــو  يتم التعامل مع طلبات ا

األحكام المنظمة لتأجيل عمليات كما أن ، للطلبات المقدمة أواًل ولوية بالتنفيذ ألالتالي بحيث تكون ا

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

 األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين: .و

ئة الســــــوق الما تابعة لنظام هي ية الســــــعودية ولوائحها التنفيذية االحكام المنظمة هي االحكام ال ل

 واألنظمة واللوائح األخرى عات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية.

 استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق: .ز

شتراك مدير إوينطبق على  ريال سعودي, 2,000,000سو  يستثمر مدير الصندوق مبلغ وقدره 

خرين في الصندوق مع علك فإنه يحتفظ بالحق في تخفيض  الوحدات االصندوق ما ينطبق على مالك 

وسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن  ,عتبر علك مناسباً إ امشتراكه متى إأو زيادة  أو كلياً  شتراكه جزئياً إ

ستثماراته في الصندوق بنهاية كل سنة مالية وعلك من خالل القوائم المالية السنوية للصندوق إحجم 

  .يفصاح المالإلبملخ  اوكذلك 

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

  :بشــــراء الخاصــــة التعليمات لتقديم النهائي الموعد يكون و. عمل يوم أي فيأيام قبول االشــــتراك 

 في المطلوبة الوحدات بشــــــراء المتعلقة المبالغ و الطلب الصــــــندوق مدير يســــــتلم عندما الوحدات

 .التعامل ليوم السابق العمل يوم في الرياض بتوقيت ظهراً  الثانية الساعة قبل الصندوق

  :إلســترداد الخاصــة التعليمات لتقديم النهائي الموعد يكون و. عمل يوم أي فيأيام قبول االســترداد 

 انيةالث الساعة قبل إلستردادها الصندوق في المطلوبة لوحداتل الطلب الصندوق مدير يستلم عندما

 .التعامل ليوم السابق العمل يوم في الرياض بتوقيت ظهراً 

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

  عج اشـــتراك إضـــافة إلى نموإجراءات االشـــتراك: عند االشـــتراك في الصـــندوق يقوم العميل بتعبئة

 واألحكام ومذكرة المعلومات وتقديمها إلى مدير الصندوق.توقيع هذه الشروط 

  إجراءات االســـترداد: عند طلب المشـــترك اســـترداد كل أو بعض قيمة وحداته، يقوم المشـــترك بتعبئة

 عج طلب االسترداد ويقدمه إلى مدير الصندوق.النمو
 

 تردها:أقل عدد للوحدات أو قيمتها يجب أن يتملكها مالك الوحدات أو يبيعها أو يس .ي
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  :ريال 5،000الحد األدنى للملكية 

  :ريال10،000الحد األدنى لالشتراك 

  :ريال 5،000الحد األدنى لالشتراك الصافي 

  :ريال 5،000الحد األدنى لالسترداد 
 

الحد االدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصـــندوق جمعه، ومدى تأثير عدم الوصـــول إلى علك الحد األدنى  .ك

 في الصندوق:

مبلغ      فترة الطرح األولي حتى يباشــــــر الصــــــندوق أعماله خالليجب جمعه الذي  حد األدنىالســــــيكون 

، وســيلتزم مدير الصــندوق بالحد األدني من صــافي أصــول الصــندوق وفقًا ريال ســعودي 1،000،000

 لالئحة صناديق االستثمار إلستمرار عملياته.
 

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

 لصافي قيمة أصول الصندوق:

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

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

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

 الصندوق. إدارة مجلس إبالئ  -أ

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

 ي قيمة االصولولم يستوفي فيه الصندوق الحد األدنى من صاف أشهر الستة فترة انقضت حال في -ج 

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

 سياسة التوزيع: (10)

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

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات: (11)

 ة والسنوية:يالمالية األولالمعلومات المتعلقة بالتقارير المالية، بما في علك الفترات  .أ

ســــيقوم مدير الصــــندوق بإعداد التقارير الســــنوية )بما في علك القوائم المالية الســــنوية المراجعة(  .1

ناديق 5والتقارير الســــــنوية الموجزة والتقارير األولية وفقًا لمتطلبات الملحق رقم ) ( من الئحة صــــــ

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

( يومًا من نهاية فترة التقرير وعلك في 70ســو  تتاح التقارير الســنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز ) .2

 األماكن وبالوسائل المحددة في الشروط واالحكام.
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( يومــًا من نهــايــة فترة التقرير وعلــك في األمــاكن 35تعــد التقــارير األوليــة وتتــاح للجمهور خالل ) .3

 شروط واالحكام.وبالوسائل المحددة في ال

 سيقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير للمشتركين تتضمن المعلومات ا تية: .4

 .صافي قيمة أصول وحدات الصندوق 

 .عدد وحدات الصندوق التي يملكها المشترك وصافي قيمتها 

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

  الوحدات  كمالكي الوحدات )بما في علك أي شخ  تمليرسل مدير الصندوق بيان سنوي إلى

خالل الســـنة المعد في شـــأنها البيان( يلخ  صـــفقات في وحدات الصـــندوق العام على مدار 

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

بل الخدمات والمصـــــــاريف واألتع لك الوحدات الموزعة وإجمالي مقا اب المخصــــــومة من ما

والواردة في شـــــروط وأحكام الصـــــندوق ومذكرة المعلومات، باإلضـــــافة إلى تفاصـــــيل لجميع 

مخالفات قيود االستثمار المنصول عليها في الئحة صناديق االستثمار أو في شروط وأحكام 

 الصندوق أو مذكرة المعلومات.
 

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

ســـــيتم إرســـــال التقارير على العنوان البريدي و/ أو البريد اإللكتروني و/ أو الهاتف و / أو الفاكس كما 

عج فتح الحســــاب إال اعا تم اشــــعار مدير الصــــندوق بأي تغيير في العنوان. ويجب نموهو مبين في 

يومًا( تقويميًا من إصـــدار تلك التقارير وبعد علك  60) شـــهرينإخطار مدير الصـــندوق بأي أخطاء خالل 

تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة. كما سيتم توفير هذه التقارير على موقع 

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

 وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية: .ج

م اطالع مالكي وحدات الصـــندوق والعمالء المحتملين بالتقارير الســـنوية )بما في علك القوائم ســـيت

( يومًا من نهاية فترة التقرير 70المالية الســــنوية المراجعة( مجانًا وعلك بنشــــرها خالل مدة ال تتجاوز )

فــي الــمــوقــع االلــكــتــرونــي الــخـــال بــمـــديــر الصــــــــنـــدوق ، والــمــوقــع االلــكــتــرونــي لــلســــــــوق 

dawul.com.sawww.ta .أو عن طريق البريد في حال طلبها 

 سجل مالكي الوحدات: (12)

 يلتزم مدير الصندوق بإعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة.
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 اجتماع مالكي الوحدات: (13)

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

  بمبادرة منه.يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات 

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

 ( أيام من تســـلم طلب كتاب من مالك أو أكثر 10يدعو مدير الصـــندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل )

يمـــة وحـــدات على األقـــل من ق %25من مـــالكي الوحـــدات الـــذين يملكون مجتمعين أو منفردين 

 الصندوق.

 إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات: .ب

  باالعالن عن علك في الموقع لدعوة الجتماع مالكي الوحدات  ندوق لكتروني اإلتكون ا لمدير الصــــــ

للســـوق، وبإرســـال اشـــعار كتابي إلى جميع الوحدات وأمين الحفظ قبل عشـــرة لكتروني اإلوالموقع 

( يومــًا قبــل االجتمــاع. ويجــب أن يحــدد اإلعالن 21االجتمــاع وبمــدة ال تزيــد عن )أيــام على األقــل من 

انه ووقته والقرارات المقترحة، ويجب على مدير الصـــندوق حال إرســـال كواإلشـــعار تاريخ االجتماع وم

 هيئة.الإشعار إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع لمالكي الوحدات إرسال نسخة إلى 

 كي الوحدات صــــــحيحًا إال اعا حضــــــره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين ال يكون اجتماع مال

على االقل من قيمة وحدات الصـــــندوق العام ما لم تحدد شـــــروط وأحكام الصـــــندوق ومذكرة  25%

 المعلومات نسبة أعلى.

  إعا لم يستو  النصاب الموضح في الفقرة السابقة، فيجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع ثان

للســــوق وبارســــال إشــــعار كتابي إلى لكتروني اإلوالموقع لكتروني اإلاالعالن عن علك في موقعه ب

( أيــام. ويعـد 5جميع مــالكي الوحــدات وأمين  الحفظ قبــل موعــد االجتمــاع الثــاني بمــدة ال تقــل عن )

 االجتماع الثاني صحيحا أيا كانت نسبة الوحدات الممثلة في االجتماع.

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

 :طريقة تصويت مالكي الوحدات 

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

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

 االجتماع.

  مالكي الوحدات واالشــتراك في مداوالتها والتصــويت على قراراتها بواســطة يجوز عقد اجتماعات

 وسائل التقنية الحديثة وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة.

 :حقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات 
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  كما يحق لمالك الوحدات ممارســــــة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في علك الحصــــــول على

لوحدات في الصــــندوق على أي تغيرات تتطلب موافقتهم وفقا لالئحة صــــناديق موافقة مالكي ا

 االستثمار.

 قائمة حقوق مالكي الوحدات: (14)

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

 مقابل.

  الوحدات التي الحصــــول على تقرير يشــــتمل على صــــافي قيمة أصــــول وحدات الصــــندوق، وعدد

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

 .الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها 

  اإلشعار بأي تغيير في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وإرسال ملخ  بهذا التغيير قبل

 غيير والمدة المحددة في الئحة صناديق االستثمار.سريانه وفقا لنوع الت

 .اإلشعار بأي تغير في مجلس إدارة الصندوق 

  الحصـــول على نســـخة محدثة من شـــروط وأحكام الصـــندوق ومذكرة المعلوات ســـنويًا تظهر الرســوم

 واالتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها.

 ( يومًا 21االســـــتثمار قبل اإلنهاء بمدة ال تقل عن ) اإلشـــــعار برغبة مدير الصـــــندوق بإنهاء صـــــندوق

 تقويميًا، بخال  األحداق التي نصت عليها الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات عليها.

 .دفع عوائد االسترداد في األوقات المحددة لذلك 

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

 مالكي الوحداتمسؤولية  (15)

فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه، ال يكون مالك الوحدات مسؤواًل 

 عن ديون والتزامات الصندوق.

 خصائ  الوحدات (16)

 ينقسم الصندوق لوحدات لها القيمة والمميزات والحقوق عاتها متساوية.

 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق (17)

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

 االستثمار:
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لالئحة صـــناديق وفقًا   تنقســـم األحكام المنظمة لتغيير شـــروط وأحكام الصـــندوق إلى ثالثة أقســـام

 ى التوالي( كالتالي:عل 58، 57، 56وعلك بناء على نوعية المعلومة المراد تغييرها )المادة  االستثمار

 موافقة الهيئة ومالكي الوحدات على التغييرات األساسية: .1

  يجب على مدير الصــندوق الحصــول على موافقة مالكي الوحدات في الصــندوق المعني على

 التغيير األساسي المقترح من خالل قرار صندوق عادي.

  والهيئة الشــــرعية وفقًا يجب على مدير الصــــندوق بعد الحصــــول على موافقة مالكي الوحدات

للفقرة الســــــابقة من هذه المادة، الحصــــــول على موافقة هيئة الســــــوق المالية على التغيير 

 األساسي المقترح للصندوق العام.

 :يقصد بمصطلح " التغيير األساسي" أيا من الحاالت األتية 

 التغيير المهم في أهدا  الصندوق العام أو طبيعته. .1

 أثير في وضع المخاطر للصندوق العام.التغيير الذي يكون له ت .2

 االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير للصندوق. .3

 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين  خر وتبلغ بها مدير الصندوق. .4

  يحق لمالكي وحدات صــندوق عام مفتوح اســترداد وحداتهم قبل ســريان أي تغيير أســاســي دون

 وجدت(.فرض أي رسوم استرداد )إن 
 

 إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات مهمة: .2

يجب على مدير الصـــندوق إشـــعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصـــندوق المعني كتابيًا بأي تغييرات 

( يومًا قبل 21مهمة مقترحة ألي صندوق عام يديره مدير الصندوق. ويجب أال تقل فترة اإلشعار عن )

 الصندوق لسريان هذا التغيير.اليوم المحدد من قبل مدير 

( من الئحة صــناديق 56يقصــد "بالتغيير المهم" أي تغيير ال يعد تغييرًا اســاســيًا وفقا ألحكام المادة )

 أن: هاالستثمار ومن شأن

 يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق العام. .1

صــندوق العام إلى مدير الصــندوق أو أي عضــو من من أصــول ال المدفوعاتيؤدي إلى زيادة  .2

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منهما.

 يقدم نوعًا جديدًا من المدفوعات تسدد من أصول الصندوق العام، أو. .3

 يزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرى التي تسدد من أصول الصندوق العام. .4

 الهيئة من حين  خر وتبلغ بها مدير الصندوق.أي حاالت أخرى تقررها  .5

مفتوح اســـترداد وحداتهم قبل ســـريان أي تغيير أســـاســـي دون يحق لمالكي وحدات صـــندوق عام 

 فرض أي رسوم استرداد )إن وجدت(.
 



للطروحات األولية كابيتال الخير صندوق    

 
 

21 
 

 الوحدات بأي تغييرات واجبة اإلشعار: كيإشعار الهيئة ومال .3

 كتابيا بأي تغييرات واجبة اإلشـــعار في  يجب على مدير الصـــندوق إشـــعار الهيئة ومالكي الوحدات

 ( أيام من سريان التغيير.8الصندوق العام الذي يديره قبل )

 ( ـــــــ "التغيير واجب االشعار" أي تغيير ال يقع ضمن أحكام المادتين ( من الئحة 57( و )56يقصد بـ

 .صناديق االستثمار
 

 وأحكام الصندوقبيان اإلجراءات التي ستتبع لإلشعار عن أي تغييرات في شروط  .ب

أيام  10يرسل مدير الصندوق إشعارًا إلى مالكي الوحدات يتضمن التغييرات األساسية وعلك قبل  .1

 من سريان التغيير.

يوم من  21يرسل مدير الصندوق إشعارًا بالتغييرات المهمة إلى مالكي الوحدات والهيئة قبل  .2

كتورني والموقع اإللكتروني للسوق سريان التغييرات، ويفصح عن هذه التغييرات في موقعة اإلل

 أيان من سريان التغيير. 10قبل 

يوم  8يرسل مدير الصندوق إشعارًا بالتغييرات الواجبة اإلشعار إلى مالكي الوحدات والهيئة قبل  .3

من سريان التغييرات، ويفصح عن هذه التغييرات في موقعة اإللكتورني والموقع اإللكتروني 

 سريان التغيير.أيان من  21للسوق قبل 

 إنهاء الصندوق: (18)

الحاالت التي تستوجب إنها صندوق االستثمار واالجراءات الخاصة باالنهاء، بموجب أحكام الئحة صناديق 

 االستثمار:

إعا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق العام، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا  .1

( يومًا من التاريخ المزمع إلنهاء الصــندوق العام فيه، دون 21عن )برغبته في علك قبل مدة ال تقل 

 اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات التابعة للصندوق.

يجب على مدير الصــــــندوق البدء في إجراءات تصــــــفية الصــــــندوق العام فور انتهائه، وعلك دون  .2

 اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

على مدير الصـــندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للســـوق عن انتهاء يجب  .3

 مدة الصندوق العام وتصفيته.

 مدير الصندوق: (19)

 مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته: .أ
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لمصــــلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صــــناديق االســــتثمار والئحة  يعمل مدير الصــــندوق .1

ندوق ومذكرة المعلومات )وعلك فيما يتعلق االشــــــخال المرخ   لهم وشــــــروط وأحكام الصــــــ

 بالصندوق العام(.

يلتزم مدير الصـــندوق بجميع المبادا والواجبات التي نصـــت عليها الئحة األشـــخال المرخ  لهم  .2

بما في علك واجب األمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يتضــمن العمل بما يحقق مصــالحهم وبذل 

 المعقول.الحرل 

 فيما يتعلق بصناديق االستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤواًل عن القيام با تي: .3

 .إدارة الصندوق 

 .عمليات الصندوق بما في علك الخدمات اإلدارية للصندوق 

 .طرح وحدات الصندوق 

  التأكد من دقة شــــروط وأحكام الصــــندوق ومذكرة المعلومات )وعلك فيما يتعلق بالصـــندوق

 واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.العام( 

يعد مدير الصــندوق مســؤواًل عن االلتزام باحكام الئحة صــناديق االســتثمار، ســواء أدى مســؤولياته  .4

وواجباته بشــــكل مباشــــر أم كلف بها جهة خارجية بموجب احكام الئحة صــــناديق االســــتثمار والئحة 

 االشخال المرخ  لهم.

مســؤواًل تجاه مالكي الوحدات عن خســائر الصــندوق الناجمة بســبب احتيال او الصــندوق  يعد مدير .5

 إهمال أو سوء تصر  أو تقصيره المتعمد.

يضـــع مدير الصـــندوق الســـياســـات واإلجراءات لرصـــد المخاطر التي تؤثر في اســـتثمار الصـــندوق،  .6

ة تقويم يلوضــمان ســرعة التعامل معها. على أن تتضــمن تلك الســياســات واإلجراءات القيام بعم

 المخاطر بشكل سنوي على االقل.

يطبق مدير الصـــندوق برنامت مراقبة المطابقة وااللتزام لكل صـــندوق اســـتثمار يديره، ويزود الهيئة  .7

 بنتائت التطبيق عند طلبها.

 حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن: .ب

يه بالعمل مديرًا للصندوق من الباطن يجوز لمدير الصندوق تكليف طر  ثالث أو أكثر أو أي من تابع

ألي صــــندوق اســــتثمار يديره مدير الصــــندوق. ويدفع مدير الصــــندوق أتعاب ومصــــاريف أي مدير 

 للصندوق من الباطن من موارده الخاصة.

 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله: .ج

  واتخاع أي اجراء تراه مناســــبًا للهيئة حق عزل مدير الصــــندوق فيما يتعلق بالصــــندوق االســــتثماري

لتعيين مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو اتخاع أي تدبير آخر تراه مناسبًا، وعلك في حال وقوع 

 أي من الحاالت ا تية:
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توقف مدير الصــــــندوق عن ممارســــــة نشــــــاط اإلدارة دون إشــــــعار الهيئة بذلك بموجب الئحة  .1

 األشخال المرخ  لهم.

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

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

بالتزام النظام أو لوائحه  –بشكل تراه الهيئة جوهريًا  –إعا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .4

 التنفيذية.

االسـتثمارية الذي يدير أصـول صـندوق االسـتثمار أو عجزه أو اسـتقالته مع وفاة مدير المحفظة  .5

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

 أصول الصناديق التي يدريها مدير المحفظة.

 أنها عات أهمية جوهرية. –بناء على أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى الهيئة  .6

 مدير على فيتعين المادة، هذه من( األولى) للفقرة وفقاً  صــــــالحياتها من أياً  الهيئة مارســـــــت عاإ

 إلى للمســؤوليات الســلس النقل تســهيل على المســاعدة أجل من كامل بشــكل التعاون الصــندوق

 ويجب. البديل الصـــندوق مدير تعيين من األولى يوماً ( 60) الــــــــــ خالل وعلك البديل الصـــندوق مدير

 الهيئة لتقدير ووفقاً  ومناســــــباً  ضــــــروريا علك كان حيثما ينقل، أن المعزول الصــــــندوق مدير على

 .العالقة عي االستثمار بصندوق المرتبطة العقود جميع البديل الصندوق مدير إلى المحض،

 أمين الحفظ: (20)

 مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته: .أ

  ألحكام الئحة صــــــناديق االســــــتثمار، ســــــواء أدى يعد أمين الحفظ مســــــؤوال عن التزامات وفقًا

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

 األشخال المرخ  لهم.

  يعد أمين الحفظ مســـؤوال تجاه مدير الصـــندوق ومالكي الوحدات عن خســـائر الصـــندوق الناجمة

 ر  أو تقصيره المتعمد.بسبب احتيال أو أهمال سوء تص

  يعد أمين الحفظ مســــؤواًل عن حفظ أصــــول الصــــندوق وحمايتها لصــــالح مالكي الوحدات، وهو

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

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن: .ب

أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أمينا للحفظ من الباطن ألي يجوز ألمين الحفظ تكليف طر  ثالث 

صـــندوق اســـتثمار يتولى حفظ أصـــوله. ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصـــاريف أي أمين حفظ من 

 الباطن من موارده الخاصة.

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله: .ج



للطروحات األولية كابيتال الخير صندوق    

 
 

24 
 

  اتخاع أي تدبير تراه مناســـبًا في حال وقوع للهيئة عزل أمين الحفظ المعين من مدير الصـــندوق أو

 أي من الحاالت ا تية:

عار الهيئة بذلك بموجب الئحة  .1 توقف أمين الحفظ عن ممارســـــــة نشـــــــاط الحفظ دون إشــــــ

 األشخال المرخ  لهم.

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

 ين الحفظ إللغاء ترخي  في ممارسة نشاط الحفظ.تقديم طلب إلى الهيئة من أم .3

بالتزام النظام أو لوائح  –بشــــــكل تراه الهيئة جوهريا  –إعا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  .4

 التنفيذية.

 أنها عات أهمية جوهرية. –بناء على أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى الهيئة  .5

 لفقرة )األولى( من هذه المادة، فيجب على مدير إعا مارســــــت الهيئة أيًا من صــــــالحياتها وفقًا ل

الصندوق المعني تعيين أمين حفظ بديل وفقًا لتعليمات الهيئة، كما يتعين على مدير الصندوق 

وأمين الحفظ المعزول التعاون بشــــكل كامل من أجل المســــاعدة على تســــهيل النقل الســــلس 

ـــــــ ) للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل  ( يومًا األولى من تعيين أمين الحفظ 60وعلك خالل الـ

البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل، حيثما كان علك ضروريًا ومناسبًا ووفقًا لتقدير 

 الهيئة المحض، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار عي العالقة.

 المحاسب القانوني: (21)

 االستثمار: اسم المحاسب القانوني لصندوق .أ

 .العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون )عضو كرو الدولية(

 مهام المحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته: .ب

 ناداً است للصندوق المالية القوائم على المحايد رأية إبداء في القانوني المحاسب مسؤولية تتمثل 

 وتنفيذ المهنة بأخالقيات المحاســـــــب إلتزام تتطلب والتي بها، يقوم التي المراجعة أعمال إلى

 بأن التأكد من معقولة درجة على للحصــــــول المتبعة، المحاســــــبية للمعايير وفقاً  المراجعة أعمال

 الكافية األدلة على الحصــول طريق عن وعلك الجوهرية، األخطاء من خالية صــحيحة، المالية القوائم

 .المالية القوائم في المسجلة للمبالغ المؤيدة

 األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني لصندوق االستثمار: .ج

يجب على مجلس إدارة الصـــندوق أن يرفض تعيين المحاســـب القانوني أو أن يوجه مدير الصـــندوق 

 بتغير المحاسب القانوني المعين، في أي من الحاالت ا تية:

القانوني تتعلق وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول ســـــوء الســـــلوك المهني للمحاســـــب  .1

 بتأدية مهامه.
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 إعا لم يعد المحاسب القانوني للصندوق العام مستقاًل. .2

ندوق أن المحاســـــــب القانوني ال يملك المؤهالت والخبرات  .3 إعا قرر مجلس إدارة الصــــــ

 الكافية لتأدية مهام المراجعة بشكل مرض.

ين فيما يتعلق إعا طلبت الهيئة وفقًا لتقديرها المحض تغيير المحاســـــــب القانوني المع .4

 بالصندوق العام.

 أصول الصندوق: (22)

 إن أصول صندوق االستثمار محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح صندوق االستثمار. .أ

يجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه ا خرين،  .ب

المالية واألصول األخرى لكل ويجب أن تحدد تلك األصول بشكل مستقل من خالل تسجيل األوراق 

صــندوق اســتثمار باســم أمين الحفظ لصــالح علك الصــندوق، وتســجل األصــول العقارية للصــندوق 

باســـم شـــركة تابعة ألمين الحفظ، وأن يحتفظ بجميع الســـجالت الضـــرورية وغيرها من المســـتندات 

 التي تؤيد تأدية التزامات التعاقدية.

لمالكي الوحدات في علك الصـــــندوق مجتمعين )ملكية تعد أصـــــول صـــــندوق االســـــتثمار مملوكة  .ج

مشـــاعة(، وال يجوز أن يكون لمدير الصـــندوق أو مدير الصـــندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين 

مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو أي مطالبة فيها،  والحفظ من الباطن أ

وق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو إال اعا كان مدير الصندوق أو مدير الصند

مقدم المشــورة أو الموزع مالكًا لوحدات الصــندوق، وعلك في حدود ملكيته، أو كان مســموحًا بهذه 

المطالبات بموجب أحكام الئحة صــــناديق االســــتثمار وأفصــــح عنها في شــــروط وأحكام الصــــندوق 

 لصندوق العام(.)ومذكرة المعلومات وعلك فيما يتعلق با

 إقرار من مالك الوحدات: (23)

لقد قمت / قمنا باإلطالع على شــــروط وأحكام الصــــندوق ومذكرة المعلومات وملخ  المعلومات  الرئيســــة 

 الخاصة بالصندوق، والموافقة على خصائ  الوحدات التي اشتركت / اشتركنا فيها.

 االسم:

 التاريخ:          التوقيع:                                        
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