
 واألحكام الشروط

 

 لألسهم السعوديةصندوق الخير كابيتال 

 مفتوح( استثماري عام )صندوق 

 الصندوق مدير

 السعودية كابيتال الخير شركة

  

من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة  الصندوق واحكام شروطروجعت  -1

 ءأعضا ويؤكد يقر كذلك. حكامواأل الشروطالصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في 

أن  ويؤكدون يضاأ ويقرون واالحكام، الشروطالواردة في واكتمال المعلومات  بصحة الصندوق ومدير الصندوق إدارة مجلس

 غير مضللة واالحكام الشروطالواردة في  والبيانات المعلومات

وق الصند واحكام شروط محتويات عن مسؤولية أي الهيئة تتحمل ال االستثمار، صندوق وحدات طرح على المالية السوق هيئة وافقت -2

ن جدوى االستثمار في الصندوق من أتعطي هيئة السوق المالية اي توصية بش وال اكتمالها، أو بدقتها يتعلق تأكيد أي تعطي وال

 يعود الصندوق في االستثمار قرار نأ وتؤكد فيه،تعني موافقتها على طرح وحدات الصندوق توصيتها باالستثمار  وال عدمه،

  .يمثله من وأ للمستثمر

نة لجأنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل  على السعودية لألسهم كابيتال الخير صندوق اعتماد تم -3

 .االستثمار لصندوق المعين الرقابة الشرعية

وصحيحة  والمستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة الصندوقإن شروط وأحكام  -4

 الصندوق عن ومعدلة ومحدثة ،صندوق االستثمارومحدثة وغير مضللة عن 

 على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق والمستندات األخرى لصندوق االستثمار. يجب -5

 قراءة الشروط واألحكام والمالحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء بها والموافقة عليها.على المستثمرين  -6

 شروط واحكام الصندوق وقبلها عند اشتراكة في اي وحده مدرجة من وحدات الصندوق .يعد مالك الوحدات قد وقع على  -7

 .هتقارير ضمن الصندوق داءأ على االطالع يمكن -8

 ،الصندوق حكامأو الشروط محتويات فهم تعذر حال وفي. وفهمها الصندوق واحكام شروط محتويات بقراءة المستثمرين ننصح -9

 .مهني مستشار بمشورة باألخذ ننصح
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  :الصندوق ملخص

 1  اسم صندوق االستثمار صندوق الخير كابيتال لألسهم السعودية

الصندوق / نوع الصندوق   فئة صندوق استثماري عام مفتوح  2 

الصندوق مدير اسم شركة الخير كابيتال السعودية  3 

الصندوق هدف يتمثل   4 

الصندوق مخاطر مستوى  عالية  5 

 ريال10،000 الحد األدنى لالشتراك:

 ريال 5،000الحد األدنى لالسترداد: 

األدنى لالشتراك واالسترداد  الحد  6 

التعامل / التقييم  أيام يوم اإلثنين واألربعاء  7 

في اليوم التالي ليوم المملكة العربية السعودية  صباحًا بتوقيت 11:00الساعة 

المعني التقييم  

اإلعالن  أيام  8 

دفع قيمة االسترداد  موعد ذو العالقة. التقييمقبل إقفال العمل في اليوم الرابع التالي ليوم   9 

ريال سعودي 10  10 (االسمية)القيمة  األولي الطرح عند الوحدة سعر 

الصندوق عملة ريال سعودي  11 

إن صننندوق الخير كابيتال لألسننهم السننعودية هو صننندوق مفتوح ، وال توجد مدة 

 محددة للصندوق أو تاريخ استحقاق محدد.

 الصندوق استحقاق وتاريخ االستثمار صندوق مدة

(ينطبق)حيثما   

12 

م.11/10/2011 بداية الصندوق  تاريخ   13 

ه، الموافق  27/10/1434صدرت شروط وأحكام هذا الصندوق بتاريخ 

م21/02/2022بتاريخ م، وقد تم آخر تحديث لها 03/09/2013  ن 

)إن  لها تحديث وآخر ، واألحكام الشروط إصدار تاريخ

(وجد  

14 

يتقاضى الصندوق أجر مقابل االسترداد المبكر من أي مالك وحدات يطلب 

من قيمة الوحدات المستردة   %0.25يوم بمقدار  30 استرداد وحداته خالل

 ويعاد استثمارها فى الصندوق

(وجد)إن  المبكر االسترداد ومسر  15 

آند بورز لألسهم السعودية الشرعية من قبل ستاندرد آند بورز مؤشر ستاندرد  

)S&P( 

االسترشادي المؤشر  16 

مشغل الصندوق  اسم شركة الخير كابيتال السعودية  17 

أمين الحفظ  اسم االنماء لالستثمار   18 

مراجع الحسابات  اسم العظم والسديري محاسبون قانونيون وأستشاريون )عضو كرو الدولية(  19 

من إجمالي قيمة أصول الصندوق يتم احتسابها بشكل يومى سنويا 1.25%

 واقتطاعها بنهاية كل ربع سنة ميالدي

إدارة الصندوق  رسوم  20 

على أساس المبلغ المدفوع من قبل المستثمر  تحسب %1 :االشتراكرسوم 

وذلك مقابل االشتراك فى الصندوق ويتم استثمار صافى المبلغ فى 

 الصندوق بعد اقتطاع رسوم االشتراك

رسننوم االسننترداد المبكر:يتقاضننى الصننندوق أجر مقابل االسننترداد المبكر من أي 

حدة الصنننننننندوق يوم من قيمة و  30مالك وحدات يطلب اسنننننننترداد وحداته خالل 

 ويعاد استثمارها فى الصندوق. %0.25وقدرها 

 

واالسترداد االشتراك رسوم  21 

سننننويًا من صنننافي قيمة األصنننول تحت الحف ، وسنننيتم  سنننعودي ريال15,000 

إحتسنننال المسنننتحق من هذه الرسنننوم عند كل يوم تقويم على أسننناس صنننافي 

 قيمة أصول الصندوق وتخصم بشكل ربع سنوي

أمين الحفظ  رسوم  22 
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يتحمل الصندوق جميع مصاريف ورسوم التعامل المتعلقة بالبيع والشراء أو 

االكتتال في األسهم السعودية وسيتم اإلفصاح عن تلك المصاريف في 

.ملخص اإلفصاح المالي في نهاية السنة  

التعامل  مصاريف  23 

األصول، وتتكون سنويًا من صافي قيمة  %0.75يجب أال تتعدى هذه الرسوم 

من رسوم  وأتعال مجلس إدارة الصندوق، والرسوم الرقابية ورسوم تداول. 

وتستثنى منه تكاليف التعامل. أما بالنسبة ألتعال الموزعين فيتحملها مدير 

 .الصندوق وسوف يتم تحميل مصاريف التشغيل وفقًا لقيمتها الفعلية

ومصاريف أخرى  رسوم  24 

(وجد)إن  األداء رسوم ال ينطبق   25 
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 قائمة المصطلحات

 . الخير كابيتال السعودية " المدير اإلداري"

 يوم عمل في المملكة طبقُا أليام العمل الرسمية في الهيئة "يوم عمل"

 هيئة  السوق المالية في المملكة العربية السعودية "الهيئة"

المالية المطبق في المملكة العربية السنننعودية والصنننادر بالمرسنننوم نظام السنننوق  "نظام السوق المالية"

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

 يوم اإلثنين واألربعاء. "يوم التعامل"

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

 للمستثمرين

 "الصندوق"

 "الصناديق المتداولة"

 صندوق الخير كابيتال لألسهم السعودية 

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

 الخير كابيتال السعودية "مدير الصندوق"

 المملكة العربية السعودية "المملكة"

عضنننننننو مجلس إدارة من غير مومفي أو مديري الصنننننننندوق أو أي من تابعي مدير  "عضو مجلس إدارة مستقل"

الصنننننننندوق أو أمين الحف ، وليس له أي عالقة عمل أو أي عالقة تعاقدية مع مدير 

 الصندوق أو أمين الحف . 

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

إجمالي قيمة أصنننول الصنننندوق مطروحًا منها جميع الرسنننوم والمصننناريف كما في   "صافي قيمة األصول"

تاريخ  ية يوم العمل في  ، سنننننننواء تم دفعها أو تم قيدها كمصنننننننناريف التقييمنها

 مستحقة 

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

ة الصننندوق أو يتسننبب في مخالفة ألي من القوانين أو الصننندوق قد يضننر بمصننلح

األنظمة المعمول بها في المملكة العربية السنننننننعودية، أو قد يعرو الصنننننننندوق 

لمسنننننننئوليات  ضنننننننريبية او الت امات مالية لم  يكن  ليتعرو لها بدون ذلك التملك 

 للوحدات

في اليوم التالي ليوم  المملكة العربية السعودية صباحًا بتوقيت  11:00الساعة  "يوم اإلعالن"

 المعني  التقييم
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النموذج الذي ي ود به مدير الصنننننننندوق مالك الوحدات لتعبئته وإرسننننننناله إلى مدير  "نموذج طلب استرداد" 

 الصندوق عند الرغبة في استرداد الوحدات المملوكة له في الصندوق 

أي جهة ذات عالقة بمدير الصنننننندوق ويشنننننمل ذلك على سنننننبيل المثال ال الحصنننننر،  "الجهات ذات العالقة"

 الجهة المالكة لمدير الصندوق والجهات التابعة لها. 

 الخير كابيتال السعودية  "المسجل"

الئحة صننننناديق االسننننتثمار الصننننادرة من مجلس هيئة السننننوق المالية بموجب القرار  "الالئحة"

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

 الالحقة

 الريال السعودي "الريال"

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

 الرقابة الشرعية في الخير كابيتال السعودية  لجنة "لجنة الرقابة الشرعية "

 الرقابة الشرعية لجنةالمعايير المعتمدة من  "الضوابط الشرعية"

"األدوات النقدددديدددة المتوافقدددة مع 

 أحكام ومبادىء الشريعة اإلسالمية"

 ضربية القيمة المضافة

 

عقود المرابحة أو الوكالة المسننننننتحقة خالل مدة أقصنننننناها ثالثة أشننننننهر وصننننننناديق 

 المرابحة وما في حكمها.

شننرااها من  هى ضننربية غير مباشننرة تفرو على جميع السننلع والخدمات التى يتم

  قبل المنشات

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

 عند الرغبة في تملك وحدات الصندوق.

 "تداول"

 إجمالي قيمة األصول

 السوق المالية السعودية

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

مضنننننننناف إليهننا النقنند ومننايعننادلننه من أدوات منناليننة متوافقننة مع أحكننام الشنننننننريعننة 

 اإلسالمية في أي يوم تقويم.

وتعني حصنننة مالك الوحدات في الصنننندوق والمؤلفة من وحدات وتعامل كل وحدة  "الوحدة / الوحدات"

 على أساس أنها حصة مشاعة في أصول الصندوق.

 الشخص الذي يملك وحدات في الصندوق ت""مالك الوحدا

 "التقييم"يوم 

 "الوكالة"

 كل  يوم إثنين وأربعاء.

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

عقود الوكالة من بين العقود التي تسنننننتخدم  شنننننخص آخر ويدعى "الموكل". تعتبر

 المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.لهيكلة الودائع البنكية 
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 قائمة المحتويات

 7 ................................................................................................................................. صندوق االستثمار : (1)

 7 ....................................................................................................................................... :النظام المطبق (2)

 7 ............................................................................................................ سياسات االستثمار وممارساته : (3)

 10 ............................................................................................ ( المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق4)

 12 ................................................................................................................................. يم المخاطر( الية تقي5)

 12 ................................................................................................ ( الفئة المستهدفة لالستثمار بالصندوق6)

 12 .......................................................................................................................... ( قيود / حدود االستثمار7)

 13 .................................................................................................................................................. العملة: (8)

 13 .................................................................................................. موالت واألتعاب:( مقابل الخدمات والع9)

 17 ............................................................................................................................... التقييم والتسعير: (10)

 19 ........................................................................................................................................... مالت:( التعا11)

 21 ................................................................................................................................... سياسة التوزيع: (12)

 21 ................................................................................................... تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات: (13)

 22 ........................................................................................................................ سجل مالكي الوحدات: (14)

 23 ...................................................................................................................... ع مالكي الوحدات:اجتما (15)

 24 ............................................................................................................ قائمة حقوق مالكي الوحدات: (16)

 24 ................................................................................................................. مسؤولية مالكي الوحدات: (17)

 24 .............................................................................................................................. خصائص الوحدات: (18)

 25 ............................................................................................. في شروط وأحكام الصندوق: التغييرات (19)

 26 ......................................................................................................إنهاء  وتصفية صندوق االستثمار: (20)

 27 .................................................................................................................................... مدير الصندوق: (21)
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 30 ............................................................................................................................... دوق ( مشغل الصن22)

 31 ........................................................................................................................................ أمين الحفظ: (23)

 33 ......................................................................................................................... ( مجلس ادارة الصندوق24)

 35 ...........................................................................................................................لجنة الرقابة الشرعية: (25)

 39 ................................................................................................................................ مراجع الحسابات : (26)

 39 ................................................................................................................................. أصول الصندوق: (27)

 40 .................................................................................................................................. ( معالجة الشكاوى28)

 40 .................................................................................................................................... ( معلومات اخرى29)

 41 ..................................................................................................................... إقرار من مالك الوحدات: (30)
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 الشروط واألحكام

 :صندوق االستثمار  (1)

 صندوق االستثمار , وفئته و نوعه : اسم .أ

 صندوق الخير كابيتال لألسهم السعودية )صندوق استثماري عام مفتوح(

 اصدار شروط واحكام صندوق االستثمار ، واخر تحديث لها : تاريخ .ب

 آخر تم وقد م،03/09/2013  الموافق، ه27/10/1434هذا الصننننننندوق بتاريخ  وأحكامصنننننندرت شننننننروط 

  م21/02/2022  الموافق هنن،20/07/1443 بتاريخ لها تحديث

 تاريخ موافقه الهيئة على طرح وحدات صندوق االستثمار : .ج

هن، 13/11/1432على تأسيس هذا الصندوق وطرح وحداته طرحًا عامًا بتاريخ  المالية السوق هيئة وافقت

 م.11/10/2011  الموافق

 مده االستثمار ، وتاريخ استحقاق الصندوق : .د

إن صننندوق الخير كابيتال لألسننهم السننعودية هو صننندوق مفتوح ، وال توجد مدة محددة للصننندوق أو 

 تاريخ استحقاق محدد.

 :النظام المطبق (2)

صنننندوق االسنننتثمار ومدير الصنننندوق لنظام السنننوق المالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح يخضنننع 

 األخرى ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية .

 :سياسات االستثمار وممارساته   (3)

 ندوق االستثمار :أهداف ص -أ

في تنمية رأس المال على  )وهو صنننندوق اسنننتثماري  عام مفتوح( يتمثل الهدف االسنننتثماري للصنننندوق

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

اإلسننالمية المدرجة في السننوق المالية السننعودية وعن طريق االسننتثمار في الطروحات األولية ألسننهم 

في المملكة ووحدات الصنننناديق المتداولة باإلضنننافة إلى االسنننتثمار في األدوات الشنننركات السنننعودية 

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

 الصندوق سيتمكن من تحقيق أهدافه.

 :يأساسنوع األوراق المالية التي سوف يستثمر فيها الصندوق بشكل  -ب

سننوف يسننتثمر الصننندوق أصننوله بشننكل أسنناسنني في أسننهم الشننركات المتوافقة مع الضننوابط الشننرعية، 

ناديق المتداولة وقد  سننننننواًء المدرجة في تداول أو التي تطرح ل كتتال العام في المملكة.وحدات الصنننننن
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كام الشننننننريعة يسننننننتثمر الصننننننندوق في عمليات أو صننننننناديق المرابحة المتدنية المخاطر المتوافقة مع أح

 اإلسالمية وفقًا لشروط وأحكام الصندوق.

أي سياسة لتركيز االستثمار في أوراق مالية معنية ، أو في صناعة أو مجموعة من القطاعات ،  -ج

أو في بلد معين أو منطقة جغرافية معينة ، على أن تشتمل على الحد األدنى واألقصى لتلك 

  .األوراق المالية

تركي  االستثمار في أوراق معينة , أو في صناعة أو مجموعة من القطاعات , أو في سياسة ال يوجد 

بلد معين أو منطقة جغرافية معينة، ويجوز لمدير الصندوق أن يستثمر كامل أصول الصندوق بشكل 

مؤقت في عمليات أو صنننناديق المرابحة المتدنية المخاطر المتوافقة مع أحكام الشنننريعة اإلسنننالمية، 

 ي الحاالت االقتصادية ومروف السوق االستثنائية حسب تقدير مدير الصندوق.وذلك ف

ه األدنى واألعلى : -د  جدول يوضح نسبة االستثمار في كل مجال استثماري بحدِّ

 البند الحد  االدنى الحد االعلى

 االسهم  0% 100%

 المرابحات االسالمية  0% 100%

50% 0% 
أسوق النقد ذات مخاطر وحدات صناديق تستثمر في أدوات 

 %25منخفضة لكل صندوق 

 

 :أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثمارته -ه

 جميع االستثمارات ستكون في أسواق األوراق المالية السعودية الرئيسية.

 بصفته مستثمر مدير الصندوق االستثمار في وحدات صندوق االستثمارل يحق -و           

أنواع المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ  -ز

 :قراراته االستثمارية لصندوق االستثمار

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

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

يم مدير الصندوق لها آخذًا في االعتبار أرباح الشركة يحاف ًا للنمو بناءًا على الفرق بين سعرها السوقي وتق

ذ سوف يأخوالنمو في معدل ربحية الشركة. عند اختيار أسهم الشركات التي سوف يستثمر فيها الصندوق، 
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مدير الصندوق بعين االعتبار النمو المحتمل في األرباح على المدى الطويل وقيمة األصول والتدفقات 

 النقدية المحتملة.

 أنواع األوراق المالية التي اليمكن إدارجها ضمن استثمارات الصندوق. -ح

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

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

  .أصول الصندوق

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

من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم  % 10من تلك األسهم. ويجوز لمدير الصندوق استثمار أكثر 

 صادرة من مصدر واحد بشرط أال ي يد وزنها في محفظة الصندوق عن وزنها في المؤشر اإلرشادي.

 أي قيد آخر على نوع )أنواع( األوراق المالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار فيها.  -ط

لن يسنننننتثمر الصنننننندوق في أي اوراق مالية ال تتوافق مع الضنننننوابط الشنننننرعية المعتمدة من اللجنه الشنننننرعية 

 االستثمار.الئحة صناديق  فيللصندوق . ويلت م الصندوق بقيود االستثمار الواردة 

الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها ذلك  -ي

 لمدير أو مديرو صناديق آخرون.ا

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

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

 واإلقتراض صالحيات صندوق االستثمار في  -ك

من صافي قيمة أصول الصندوق وقت طلب التمويل، إال  %15كثر من لن يحصل الصندوق على تمويل أ

 في حالة التمويل من مدير الصندوق أو إحدى الشركات التابعة له لغرو تلبية طلبات االسترداد وفقًا لالئحة.

 اإلفصاح عن الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير. -ل

ستثمار والقيود المذكوره فيها من حيث الحد سوف يلت م مدير الصندوق بمتطلبات الئحة صناديق اال

 .نظير األقصى للتعامل مع أي طرف
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 بيان سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق. -م

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

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

الصندوق والمستندات األخرى ذات العالقة، ويشمل ذلك بذل مدير الصندوق كل ما في وسعه 

 للتأكد من:

 .توفر السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد متوقع 

 أو قطاع معين.صناعة  أيو أوراق معينة، أو في أ  استثمار الصندوق في أي ورقة يعدم ترك 

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

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

 المخاطر هذه تقييم يتم عليه ناءبو العالقة، ذات واألنظمة اللوائح ومخالفات المخاطر ناحية

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

 اإلستثنائيةمن أصوله نقدًا في الحاالت  %100يحتف  الصندوق بنسبة  قد. 

 

المؤشر االسترشادي ، باإلضافة إلى معلومات عن الجهة المزودة للمؤشر، واألسس والمنهجية  -ن

 لحساب المؤشر.المتبعة 

(، حيث يعتمد في (S&Pسهم السعودية الشرعية من قبل ستاندرد آند بورز ألمؤشر ستاندرد آند بورز ل

 الحرة. األسهمحسابه على طريقة 

 استخدام عقود المشتقات   -س

 لن يستثمر الصندوق بالمشتقات المالية

  أو حدود على االستثمار.أي إعفاءات توافق عليها هيئة السوق المالية بشأن أي قيود  -ع

 يوجدال 

 الرئيسة لالستثمار في الصندوق المخاطر (4)

 ال يادة بأن التأكيد مدير الصندوق ستطيعي وال المخاطر، عالي الصندوق في اإلستثمار يعتبر .أ

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

 .الصندوق وضعها التي اإلستثمار أهداف تحقيق بضمانمدير الصندوق 
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إن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال يعد مؤشرا على أداء الصندوق في  .ل

 المستقبل.

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

 المدفوع مالهم رأس كامل أو من ج ء لخسارة معرضين الوحدات مالكي فإن ، لذاابقأو يماثل األداء الس

 .الصندوق في

االستثمار في الصندوق ال يعد إيداعًا 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

 انالقيام باإلستثمار في الصندوق  عند األشخاص علىويجب  الصندوق، في ستثمارالا أموالهم عند

 داتالوح بإسترداد ملت م الصندوق مدير يكون ولن ،كامل االستثمار  وأمن ءاً انهم ربما يخسرون ج  يدركو

 اإلشتراك بأسعار

 و هال المعرو والمخاطر الصندوق، في باالستثمار المرتبطة المحتملة الرئيسة للمخاطر قائمة يلي، فيماو.

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

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

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

 قابلية الصندوق على تحقيق أرباح لمالكي وحدات الصندوق . 
 

 قد يحدث أحيانًا أن تترك  األسهم التي يمتلكها الصندوق في قطاع اقتصادي معيناالستثمارات مخاطر تركيز :، 

مما يسمح للصندوق بالتركي  على هذا القطاع والعوائد المتوقعة له ونتيجة لذلك يتم تحقيق عوائد كبرى في 

حالة نمو هذا القطاع لكن هذا يعني أيضًا أن الصندوق معرو لخطر انخفاو قطاع معين وخصوصا تلك 

لي أكثر خطرا مقارنة بالصناديق التي القطاعات ذات الطبيعة الدورية واألكثر عرضة لمؤثرات موسمية، وتكون بالتا

 تكون فيها األصول موزعة على عدد أكبر من القطاعات. 
   

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

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

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

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

 ج ء كبير من أصوله مستثمرًا في أوراق مالية لمصدر واحد. 
 

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

اإلسالمية فإنه من الممكن أن يتعرو لمخاطر تتعلق باحتمال إخفاق المصدر لتلك األدوات في الوفاء بالت اماته 

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

بعض األسهم أقل سيولة، وهو ما يعني صعوبة بيعها بسرعة أو يتذبذل فيها السوق بشدة، قد تصبح 

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

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

 ة عوائد الصندوق أو انخفاضها. خسار
 

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

. وقد تستبعد تلك الضوابط بعض الشركات ذات توقعات عوائد مرتفعة الشروط واألحكامالمذكورة في الشرعية 

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

 فسوف يقوم مدير الصندوق بالتخلص منها ولو بسعر غير مالئم.

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

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

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

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

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

 حسال إيداعات المستثمرين عن حسال المصاريف.

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

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

 ل تنتج عن االستثمار في الصندوق.الما

يقر كل مستثمر بأن مدير الصندوق أطلعه على المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق وتداول الصندوق في 

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

 استثماره أو لج ء منه.

 المخاطر  ميتقي الية (5)

 .الصندوق بأصول المتعلقة المخاطر يميلتق داخلية آلية بوجود الصندوق مدير يقر

 بالصندوق   ستثمارلال المستهدفة الفئة (6)

 الصندوق في اإلستثمار من اإلستفادة القطاعات من وغيرها الحكومية والجهات والمؤسسات لألفراد يمكن

 .باالستثمار المرتبطة للمخاطر تحملهاو مالئمتها ومدى أهدافها مع ذلك يتوافق أن على

 االستثمار  دودح/  قيود (7)

 تثماراالس صناديق الئحة تفرضها التي والحدود بالقيود االستثمار لصندوق إدارته خالل الصندوق مدير يلت م

 الصندوق وأحكام وشروط



  لألسهم السعودية كابيتال الخير صندوق 

 

13 
 

 العملة: (8)

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

 غيرها.

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: (9)

 المدفوعات من أصول الصندوق وطريقة احتسابها:تفاصيل جميع  .أ

ويتحملها تبعًا لذلك المشننتركون "مالكي  يتحمل الصننندوق جميع الرسننوم والمصنناريف المذكورة أدناه

 الوحدات" وهي كالتالي:

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

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

يال سنويًا، ويتم إحتسال المستحق من ر 32,000أتعال مراجع الحسابات  :مراجع الحسابات أتعاب  .2

يومى على أسنننناس صننننافي قيمة أصننننول الصننننندوق  ل يوم تقويم بشننننكلهذه الرسننننوم عند ك

 .وتخصم بشكل ربع سنوي

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

( من صافي قيمة %15السعر السائد في السوق(، وبشرط أن ال يتجاوز تمويل الصندوق نسبة )

 .أصوله

 .ال يوجد  مكافأة أعضاء اللجنة الشرعية: .4

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

على أسنننناس المبلغ المدفوع من قبل المسننننتثمر وذلك مقابل االشننننتراك فى الصننننندوق ويتم 

 .استثمار صافى المبلغ فى الصندوق بعد اقتطاع رسوم االشتراك

سنويًا من صافي قيمة األصول تحت الحف ، وسيتم  سعودي ريال15,000  :رسوم أمين الحفظ .6

يم على أسنننناس صننننافي قيمة أصننننول يالرسننننوم عند كل يوم تقإحتسننننال المسننننتحق من هذه 

 الصندوق وتخصم بشكل ربع سنوي

 رسوم أخرى:  .7

سنويًا من صافي قيمة األصول، وتتكون من رسوم  وأتعال  %0.75يجب أال تتعدى هذه الرسوم 

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

سبة ألتعال الموزعين فيتحملها مدير الصندوق وسوف يتم تحميل مصاريف التشغيل وفقًا بالن

 .لقيمتها الفعلية
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 رسوم االسترداد المبكر: .8

 يتقاضننى الصننندوق أجر مقابل االسننترداد المبكر من أي مالك وحدات يطلب اسننترداد وحداته خالل

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

(: يتحمل الصننندوق جميع مصنناريف ورسننوم التعامل المتعلقة بالبيع مصدداريف التعامل )الوسدداطة .9

والشننراء أو االكتتال في األسننهم السننعودية وسننيتم اإلفصنناح عن تلك المصنناريف في ملخص 

 اإلفصاح المالي في نهاية السنة.

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

تقديمهم مقابل  ىأخرالوحدات أو العقود المبرمة مع الصندوق أو الرسوم التى تدفع ألطراف 

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

 العالقة.

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

 النصف سنوية للصندوق.

وضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب، يي الالجدول الت -ب

 ووقت دفعها من قبل صندوق االستثمار:

 %1 اشتراك ومرس

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

 سنه ميالدية ربع بشكل وتخصم من هذه الرسوم بشكل يومي 

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

 اإلشتراك، حيث يتم دفعها للصندوق. 

 أتعاب مراجع الحسابات
 بشكل تقييمكل يوم عند  الرسوم هذه من المستحق إحتسال ويتم سنوياً  ريال 32,000

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

 الحفظأمين رسوم 

 إحتسال وسيتم ، الحف ، تحت األصول قيمة صافي من سنوياً  سعودي ريال15,000

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

 سنوي ربع بشكل وتخصم

 الرسوم األخرى

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

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

 :التالية

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

 :ريال سنوياً  7,500 الرسوم الرقابية 

 :ريال سنوياً  5,000 رسم تداول 
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 علىصول الصندوق االجمالية أل القيمةافتراضي يوضح نسبة تكاليف الصندوق الى  جدول -ج 

 مستوى الصندوق ومالك الوحدة خالل عمر الصندوق :

 ريال مليون 10 يعادل الصندوق حجم بافتراو اعاله الموضحة الصندوق تكاليف نسبة يوضح مثال

 %10 المالية السنة نهاية في المحقق والعائد سعودي

 

نسبة تكاليف 

على مالك 

 الوحدة 

نسبة تكاليف 

 الصندوق 
 البند طريقة االحتساب 

 رسوم االشتراك  قيمة اإلشتراك في الصندوق  - 1.00%

0.250% - 

 30صافي قيمة اإلسترداد خالل 

يوم من بداية اإلشتراك في 

 الصندوق

 رسوم االسترداد

 الرسوم الرقابية صافي قيمة أصول الصندوق 0.068% 0.068%

 رسم تداول صافي قيمة أصول الصندوق 0.045% 0.045%

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة صافي قيمة أصول الصندوق 0.091% 0.091%

 المؤشر االرشاديرسوم  - - -

 رسم امين الحفظ صافي قيمة أصول الصندوق 0.136% 0.136%

 رسوم مراجع الحسابات صافي قيمة أصول الصندوق 0.291% 0.291%

 رسوم االدارة صافي قيمة أصول الصندوق 1.250% 1.250%

 اجمالي نسبة التكاليف المتكررة  2.206% 2.21%

 اجمالي نسبة التكاليف  الغير متكررة  - 1.00%

العائد المذكور أعاله هو عائد افتراضننني كمثال توضنننيحي فقط، وال يعني إطالقا أن الصنننندوق سنننوف يحقق 

 هذا العائد أو أي عائد آخر.
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تفاصددديل مقابل الصدددفقات المفروضدددة على االشدددتراك واالسدددترداد ونقل الملكية التي يدفعها  -د

 وطريقة احتساب ذلك المقابل: مالكي الوحدات،

 االشتراك  ةفى حال -

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

المسننتثمر وذلك مقابل االشننتراك فى الصننندوق ويتم اسننتثمار صننافى المبلغ فى الصننندوق بعد 

 اقتطاع رسوم االشتراك.

 ستردادفى حالة اإل -

 وذلك الوحدات قيمة من %0.25 تبلغ رسننوم الوحدات مالك فيدفع اإلسننترداد، رسننوم يخص فيما

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

 للصندوق اإلسترداد رسوم دفع ويتم ذلك، بعد

وشرح سياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات  الخاصة التالتخفيضات والعمومتعلقة بمعلومات  -ه

 :والعموالت الخاصة

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

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

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

 .أن يقدم الوسيط المعني إلى الشركة خدمة التنفيذ بأفضل الشروط 

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

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

 الظروف القائمة.

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

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

تقديمهم لخدمات أو أعمال  ى مقابلأو العقود المبرمة مع الصندوق أو الرسوم التى تدفع ألطراف أخر

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

 .الصندوق ال كاة عن مالكي الوحدات

 عمولة خاصة يبرهما مدير الصندوق أي توجد ال -ز

التي دفعت من اصول الصندوق أو مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات -ح 

 من قبل مالك الوحدات على اساس عملة الصندوق:

 تم و, نقدي كمبلغ الصنننندوق أصنننول من دفعها يتم التي التشنننغيل مصننناريف و أتعال يوضنننح التالي الجدول

مثال الرسننوم ) الريال السننعودي(.  الصننندوق عملة أسنناس على الوحدات لمالك إفتراضنني إسننتثمار إسننتخدام

ريال سنننعودي  100,000مليون ريال سنننعودي و تم اإلشنننتراك بقيمة   10إسنننتثمار في الصنننندوق بحجم  على
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( و يصننبح المبلغ المسننتثمر به %10لمدة سنننة على سننبيل المثال )مع مالحظة كون اإلسننتثمار حقق عائد قدره 

 ريال سعودي.107,055.00في نهاية السنة بعد الخصومات و العائد بقيمة 

 البند المبلغ

 *المبلغ المستثمر به بالريال السعودي 100,000

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

 %1.25رسوم إدارة الصندوق:  1,250.00

 %1رسوم إشتراك:   1000

 ريال سعودي  32,000أتعال مراجع الحسابات:, 320

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

 ريال سعودي 7,500الرسوم الرقابية:  75

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

 سعودي ريال15,000: الحف  رسوم 150

 على اإلستثمار بعد خصم الرسومصافى مبلغ اإلستثمار مع العائد  107,055.00

* العائد المذكور أعاله هو عائد افتراضننننني كمثال توضنننننيحي فقط، وال يعني إطالقا أن الصنننننندوق 

 .خرآأي عائد  أوسوف يحقق هذا العائد 

 يم والتسعير:يالتق (10)

 كل أصل يملكه الصندوقيم يتقتفاصيل  .أ

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

وذلك بعد خصننننم جميع المطلوبات والمتضننننمنة الرسننننوم المحددة و يتم احتسننننال  التقييمفي يوم 

 :حسب اآلتي التقييمقيمة أصول الصندوق في يوم 

 اإلقفال في يوم العمل السابقيم األسهم المدرجة في تداول وفقًا ألسعار ييتم تق (أ)

يم األدوات شبه النقدية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بسعر التكلفة مضاف ييتم تق (ل)

 إليها األرباح المستحقة. 

 يمها بحسب أحدث سعر وحدة يتم اإلعالن عنهاياالستثمارات في الصناديق األخرى يتم تق (ت)

يمها وفقًا ألسعار اإلقفال في األسواق المدرجة يتقاالستثمارات في  الصناديق المتدولة يتم  (ث)

 بها.

 .يم أسهم الطروحات األولية بسعر الطرح حتى يتم اإلدراجييتم تق (ج)

يحق لمدير الصننننندوق في أي وقت، بعد الحصننننول على موافقة مجلس إدارة في حاالت اسننننتثنائية، 

الصننندوق، أن يعلق بشننكل مؤقت عملية احتسننال صننافي قيمة أصننول الصننندوق وحق المسننتثمرين 

في طلب اسننننننترداد قيمة وحداتهم أو اسننننننتبدالها لمدة أقصنننننناها يومي تعامل وذلك خالل أية فترة 

أية مروف أخرى خارج نطاق سيطرة مدير الصندوق ومسؤولياته  تتضمن أحداثا اقتصادية أو نقدية أو
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يمها غير ممكن عمليا ويضننر بشننكل يوسننلطته ويكون معها التصننرف في اسننتثمارات الصننندوق أو تق

ملموس بمصنننالح المسنننتثمرين أو إذا رأى مدير الصنننندوق أنه من غير الممكن احتسنننال صنننافي قيمة 

 األصول بصورة عادلة.

 ، وتكرارها:يميالتقعدد نقاط  .ب

على أن تكون البنوك فيه  يم الصننننننندوق من قبل المدير اإلداري بنهاية كل يوم اثنين واربعاءييتم تق

 مفتوحة للتعامل في المملكة العربية السعودية

 :الخاطئ التسعيأو الخطأ في يم يالتقاإلجراءات التي ستتخذ في حالة الخطأ في  .ج

خاطئ أو حسال سعر وحدة بشكل خاطئ، يقوم  يم أصل من أصول الصندوق بشكليفي حال تق .1

 مدير الصندوق بتوثيق ذلك.

يقوم منندير الصننننننننندوق بتعويض مننالكي الوحنندات المتضننننننررين ) بمننا في ذلننك مننالكي الوحنندات  .2

 أو التسعير دون تأخير. التقييمالسابقين( عن جميع أخطاء 

التسننننعير بما يؤثر على سننننعر أو  التقييميقوم مدير الصننننندوق بإباله الهيئة فور وقوع أي خطأ في  .3

أو أكثر من سنننننعر الوحدة، كما يتم اإلفصننننناح عن ذلك في كل من الموقع  %0.5الوحدة ما نسنننننبته 

اإللكتروني للشنننركة وكذلك في الموقع اإللكتروني للسنننوق المالية السنننعودية )تداول(، باإلضنننافة 

( 76الصنننندوق وفقًا للمادة )إلى أنه يجب اإلشنننارة إلى ذلك في تقارير الصنننندوق التي يعدها مدير 

 من الئحة صناديق اإلستثمار.

( من الئحة صنننننناديق 77يقوم مدير الصنننننندوق بتقديم التقارير المطلوبة للهيئة وذلك وفقًا للمادة ) .4

)إن وجدت( وذلك  والتسنننننعير التقييماالسنننننتثمار وتشنننننتمل هذه التقارير على ملخص بجميع أخطاء 

 صناديق اإلستثمار.( من الئحة 76وفقًا للمادة )

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

يتم احتسنننال أسنننعار االشنننتراك واالسنننترداد بناء على سنننعر الوحدة في يوم التعامل ذي العالقة وفق 

في حننال وجود أي مروف  التقييم، كمننا يجوز لمنندير الصننننننننندوق تننأخير عمليننة أعالهالطريقننة المننذكورة 

أو تحديد قيمة أصول الصندوق وسيتم الرجوع إلى مجلس إدارة  التقييماستثنائية قد تؤثر على عملية 

 الصندوق للحصول على الموافقة.

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

 ع المطلوبات والمتضمنة الرسوم المحددةوذلك بعد خصم جمي التقييمفي يوم 
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 الوحدة، وتكرارها:مكان ووقت نشر سعر  .ه

المملكة العربية صنننننباحًا بتوقيت  11:00عند السننننناعة عالن سنننننعر الوحدة ب  الصنننننندوق سنننننيقوم مدير

 عبر الموقع االلكتروني لمننندير الصنننننننننندوق  المعني التقييمفي اليوم التنننالي ليوم  السننننننعودينننة 

www.alkhaircapital.com.sa   )والننمننوقننع الننرسننننننننمنني لننلسننننننننوق الننمنننالننينننة السننننننننعننودينننة )تنننداول

www.tadawul.com.sa. 

 التعامالت: (11)

 :يتفاصيل الطرح االول -أ

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

  : ريال سعودي  10السعر األولي 

 

 طلبات االشتراك واالسترداد: مالتاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقدي -ب

 كةالمملقبل الساعة الثانية مهرًا بتوقيت طلبات االشتراك التي يستلمها المسجل ايام قبول االشتراك: 

قبولها وتنفيذها في نفس  ، سيتم( الثالثاء و االحد)  في يوم العمل السابق ليوم التعاملالعربية السعودية  

 يوم التعامل   يوم التعامل على أساس صافي قيمة أصول الوحدة المقومة في نفس

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

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

 المقومة في يوم التعامل المعني. 

 جراءات االشتراك واالسترداد:إ -ج

 ىإل باإلضافة اشتراك نموذج بتعبئة العميل يقوم الصندوق في االشتراك عند: االشتراك اجراءات .أ

 .الصندوق مدير إلى وتقديمها واالحكام الشروط توقيع

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

 .الصندوق مدير إلى ويقدمه االسترداد طلب نموذج

 مكان تقديم الطلبات:  .ت

 يتم تقديم الطلب يدويًا 

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

قفال العمل في اليوم الرابع التالي ليوم إمالكي الوحدات قبل سيتم تحويل عوائد / مبلغ االسترداد ل

 ذو العالقة. التقييم

 

 
 

http://www.tadawul.com.sa/
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 قيود التعامل في وحدات الصندوق: -د

  المملكة العربية السننعوديةطلبات االشننتراك التي يسننتلمها المسننجل قبل السنناعة الثانية مهرًا بتوقيت 

في يوم العمل السننننابق ليوم التعامل، سننننيتم قبولها وتنفيذها في نفس يوم التعامل على أسنننناس 

صافي قيمة أصول الوحدة المقومة في نفس يوم التعامل. وإذا لم يكن يوم التعامل يوم عمل يكون 

مما  يوم التعامل هو يوم العمل التالي. قد تنطبق إجراءات مواعيد مختلفة )قد تكون ضننمن فترات أقل

هو وارد في الشننروط واألحكام هذه(. بالنسننبة لطلبات االشننتراك التي يسننتلمها المسننجل بعد السنناعة 

في يوم العمل السننننننابق ليوم التعامل فيتم قبولها  المملكة العربية السننننننعودية الثانية مهرًا بتوقيت 

التالي.  التقييموتنفيذها في يوم التعامل التالي وذلك على أسننننناس سنننننعر الوحدة المقومة في يوم 

هذا وينبغي على المستثمرين الذين يقدمون طلبات االشتراك عبر نظام آلي أو وسيلة إلكترونية أخرى 

الرجوع إلى م ود النظام اآللي أو الوسننننيلة اإللكترونية للتعرف على اإلجراءات التي تنطبق على ترتيبات 

 التعامل هذه.
 

 :الوحدات أو يعلق، واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالتالحاالت التي يؤجل معها التعامل في  -ه

إذا تم استالم طلب استرداد في أحد أيام التعامل )يوم التعامل األول( وكان ذلك الطلب سواء بمفرده 

من صننننافي قيمة األصننننول فإن مدير  %10أكثر من تشنننكل أو مع طلبات اسنننترداد أخرى تم اسننننتالمها 

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

 %10يوم التعامل األول بحيث ال يتم اسننترداد أكثر من  فيما يخص ،نسننبيطلب اسننترداد على أسنناس 

 .ولمن صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التعامل األ
 

 اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل: -و

 طلبات مع التعامل سننننننيتم كما ممكن، الحق تعامل يوم أقرل في اإلسننننننترداد طلبات تنفيذ سننننننيتم

 أقرل في المشترك حسال إلى اإلسترداد مبلغ تحويل وسيتم والتناسب، بالنسبة المؤجلة االسترداد

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

 من الئحة صناديق االستثمار. 66وذلك وفقًا لمتطلبات المادة 
 

 األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين: -ز

السننننننعودية ولوائحها التنفيذية االحكام المنظمة هي االحكام التابعة لنظام هيئة السننننننوق المالية 

 واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية.
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يجددب أن يتملكهددا مددالددك الوحدددات أو يبيعهددا أو التي أو قيمتهددا  الوحدددات عدددد ل الحددد األدنى -ح

 يستردها:

  :ريال 5،000الحد األدنى للملكية 

  :ريال10،000الحد األدنى لالشتراك 

  ريال 5،000: االضافي الحد األدنى لالشتراك 

  :ريال 5،000الحد األدنى لالسترداد 
 

الحد االدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصددددندوق جمعه، ومدى تأعير عدم الوصددددول إلى ذلك الحد  -ط

 األدنى في الصندوق:

 دنى ينوي مدير الصندوق جمعه.أال يوجد حد 

 سياسة التوزيع: (12)

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

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات: (13)

 

الية الم والقوائم البيان الربع سدددنوي ، بما في ذلكالسدددنويةالمعلومات المتعلقة بالتقارير  -أ

 ة والسنوية:ياألول

ان المراجعة والبي بما في ذلك القوائم المالية السنويةلسنوية ى مدير الصندوق إعداد التقارير ايجب عل .1

، ويجب على صننناديق االسننتثمار ( من هذه الئحة4( والملحق ) 3ربع السنننوي وفقًا لمتطلبات الملحق ) 

 مدير الصندوق ت ويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل.

أشننهر من نهاية  ( 3 )ر خالل مدة ال تتجاوز إتاحة التقارير السنننوية للجمهوب سننوف يقوم مدير الصننندوق .2

لمدير الصندوق، والموقع  اإللكتروني وذلك في األماكن وبالوسائل المحددة في الموقع  فترة التقرير

 التي تحددها الهيئة. متاح للجمهور بحسب الضوابط اخراإللكتروني للسوق أو أّي موقع 

ندوق .3 تاحتها للجمهور خالل مدة ال تتجاوز ب سننننننوف يقوم مدير الصنننننن ية وإ ية األول            إعداد القوائم المال

االلكتروني  فترة القوائم وذلك في األماكن وبالوسنننننننائل المحددة في الموقع يومًا من نهاية( 30 )

 خر متاح للجمهورآلمدير الصندوق، والموقع اإللكتروني للسوق أو أّي موقع 

 .تحددها الهيئةبحسب الضوابط التي 

 خالل مدة ال ( 4 )نشر البيان ربع السنوي وفقًا لمتطلبات الملحق بمدير الصندوق  سوف يقوم  .4

، وذلننك في األمنناكن وبننالوسنننننننائننل المحننددة في الموقع  نيأيننام من نهننايننة الربع المع ( 10 )تتجنناوز 

متاح للجمهور بحسننننننب  اخرأّي موقع  االلكتروني لمدير الصننننننندوق ، والموقع اإللكتروني للسننننننوق أو

 الضوابط التي تحددها الهيئة.
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 إتاحة صافي قيمة األصول الحالية للصندوق العام الذي يديرهبمدير الصندوق  سيقوم .5

 للفحص من جانب مالكي الوحدات دون مقابل ، وإتاحة جميع أرقام صافي قيمة األصول

 السابقة في المكاتب المسجلة لمدير الصندوق.
 

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

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

ذج فتح الحسننال إال اذا تم اشننعار مدير الصننندوق بأي تغيير في العنوان. ويجب نموهو مبين في 

يومًا( تقويميًا من إصدار تلك التقارير وبعد ذلك  45) شهرينالل إخطار مدير الصندوق بأي أخطاء خ

تصنننبح التقارير الصنننادرة عن مدير الصنننندوق نهائية وحاسنننمة. كما سنننيتم توفير هذه التقارير على 

 www.tadawul.com.saموقع مدير الصندوق والموقع االلكتروني للسوق 
 

 وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية: -ج

سننننننيتم اطالع مالكي وحدات الصننننننندوق والعمالء المحتملين بالتقارير السنننننننوية )بما في ذلك 

لكتروني الخاص بمدير القوائم المالية السنننننننوية المراجعة( مجانًا وذلك بنشننننننرها في الموقع اإل

ندوق، والموقع االلكتروني للسننننننوق  حال  www.tadawul.com.saالصنننننن يد في  أو عن طريق البر

 طلبها.

جميع القوائم المالية المراجعة للصندوق في نهاية كل سنة مالية مدير الصندوق بتوفير يقر  -د

 .2014قائمة مالية للصندوق هي لعام اول  علما بان  منذ التأسيسللصندوق 
 

السنوية المراجعة للصندوق مجانًا عند طلبها من قبل مدير الصندوق بتوفير القوائم المالية يقر  -ه

 مالكي وحدات الصندوق.

 سجل مالكي الوحدات: (14)

 .العربية السعودية  الصندوق بإعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة مشغل يلت م أ. 

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

مالكي الوحدات لمعاينة الهيئة عند طلبها ذلك ،ويجب أن يقدم مدير الصندوق إلى أي مالك . يجب إتاحة سجل ج

 . للوحدات مجانا عند الطلب ملخصا يظهر جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط

ات في المعلومات بحيث يعكس التغير هن. يجب على مشغل الصندوق تحديث سجل مالكي الوحدات فوراً  

 .  من الئحة صناديق االستثمار 12  المشار إليها في الفقرة )ج( من المادة

 

 

http://www.tadawul.com.sa/


  لألسهم السعودية كابيتال الخير صندوق 

 

23 
 

 اجتماع مالكي الوحدات: (15)

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

 .يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه 

  ( أيام من تسننلم طلب كتابي من أمين 10مالكي الوحدات خالل )يدعو مدير الصننندوق الجتماع

 الحف .

 ( أيام من تسنننلم طلب كتال من مالك 10يدعو مدير الصنننندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل )

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

 وحدات الصندوق.
 

 عقد اجتماع لمالكي الوحدات:إجراءات الدعوة إلى  .ب

  لمننندير اإللكتروني تكون الننندعوة الجتمننناع منننالكي الوحننندات بننناالعالن عن ذلنننك في الموقع

الوحدات  مالكي للسننننوق، وبإرسننننال اشننننعار كتابي إلى جميعاإللكتروني الصننننندوق والموقع 

( يومننًا قبنل 21وأمين الحف  قبننل عشننننننرة أيننام على األقننل من االجتمنناع وبمنندة ال ت ينند عن )

انه ووقته والقرارات المقترحة، كاالجتماع. ويجب أن يحدد اإلعالن واإلشننننننعار تاريخ االجتماع وم

 ويجب على مدير الصننننندوق حال إرسننننال إشننننعارًا إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع لمالكي

 هيئة.الالوحدات إرسال نسخة إلى 

  حضننننننره عنندد من مننالكي الوحنندات يملكون إذا ال يكون اجتمنناع مننالكي الوحنندات صننننننحيحننًا إال

 على االقل من قيمة وحدات الصندوق العام  %25مجتمعين 

  إذا لم يسنننتوف النصنننال الموضنننح في الفقرة السنننابقة، فيجب على مدير الصنننندوق الدعوة

عن ذلك في موقعه االلكتروني والموقع االلكتروني للسننوق وبارسننال  باالعالن يالجتماع ثان

قبل موعد االجتماع الثاني بمدة ال تقل  وأمين الحف إشنننعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات 

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

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

 وحدات واالشننننننتراك في مداوالتها والتصننننننويت على قراراتها يجوز عقد اجتماعات مالكي ال

 بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة.

 :حقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات 
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  كما يحق لمالك الوحدات ممارسننننننة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك الحصننننننول

ي الصنننندوق على أي تغيرات تتطلب موافقتهم وفقا لالئحة على موافقة مالكي الوحدات ف

 صناديق االستثمار.

 قائمة حقوق مالكي الوحدات: (16)

 .الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية بدون مقابل 

 .الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها 

  شروط وأحكام الصندوق وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه وفقا اإلشعار بأي تغيير في

 لنوع التغيير والمدة المحددة في الئحة صناديق االستثمار.

 .اإلشعار بأي تغير في مجلس إدارة الصندوق 

  الحصننننول على نسننننخة محدثة من شننننروط وأحكام الصننننندوق سنننننويًا تظهر الرسننننوم واالتعال

 وق عند طلبها.الفعلية ومعلومات أداء الصند

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

 .التي نصت عليها الشروط واالحكام عليهااألهداف بخالف تقويميًا، 

 .دفع عوائد االسترداد في األوقات المحددة لذلك 

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

 يديره الذي العام للصندوق أصول بأي المرتبطة التصويت بحقوق يتعلق فيما الصندوق مدير سياسة

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

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

 مسؤولية مالكي الوحدات: (17)

فيما عدا خسننننننارة مالك الوحدات السننننننتثماره في الصننننننندوق أو ج ء منه، ال يكون مالك الوحدات 

 مسؤواًل عن ديون والت امات الصندوق.

 خصائص الوحدات: (18)

 ينقسم الصندوق لوحدات لها القيمة والممي ات والحقوق ذاتها متساوية.
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 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق: (19)

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

 صناديق االستثمار:

 صننناديق وأحكام شننروط لتغيير األحكام لجميع الصننندوق يخضننع االسننتثمار صننناديق الئحة بموجب

 .المحددة  واإلشعارات والموافقات العامة االستثمار

 : الصندوق واحكام شروط في راتيتغي اي عن لالشعار ستتبع التي االجراءات  .ب

مدير الصندوق باالت ام بمتطلبات الئحة صناديق االستثمار عند اجراء اي تعديل على شروط واحكام  سيقوم

 ساسية (:أيرات غير يساسية وتغأيرات ير ) تغيالصندوق حسب نوع التغي

 التغييرات األساسية: .1

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

 على التغيير األساسي المقترح من خالل قرار صندوق عادي.

  يجب على مدير الصنننندوق بعد الحصنننول على موافقة مالكي الوحدات والهيئة الشنننرعية

وفقًا للفقرة السننابقة من هذه المادة، الحصننول على موافقة هيئة السننوق المالية على 

 التغيير األساسي المقترح للصندوق العام.

  :يقصد بمصطلح " التغيير األساسي" أيا من الحاالت األتية 

 م في أهداف الصندوق العام أو طبيعته أو فئته.التغيير المه -

 الذي يكون له تأثير في درجة المخاطر للصندوق العام.  التغيير -

 لصندوق.ااالنسحال الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير  -

 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق. -

 أساسي تغيير أي إجراء قبل الصندوق إدارة مجلس ةموافق على الحصول الصندوق مدير على يجب. 

 على مدير الصنننندوق إشنننعار مالكي الوحدات واإلفصننناح عن تفاصنننيل التغييرات األسننناسنننية في  يجب

( أيام 10موقعه االلكتروني وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسنننننب الضنننننوابط التي تحدده الهيئة قبل )

 من سريان التغيير. 

 الصندوق مدير يعدها التي العام صندوق تقرير في األساسية ييراتالتغ تفاصيل بيان يجب . 

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

  استردادأي رسوم 
 

 :غير أساسيةتغييرات  .2

واإلفصاح في الموقع اإللكتروني يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات   -

لمدير الصنننننندوق وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسنننننب الضنننننوابط التي تحددها الهيئة عن أي 
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( أيام من سريان التغيير ، ويحق 10تغييرات غير أساسية في الصندوق العام الذي يديره قبل )

غيير غير األسنناسنني لمالكي وحدات الصننندوق العام المفتوح اسننترداد وحداته قبل سننريان الت

  استرداد رسومدون فرو أي 

يجب على مدير الصننندوق الحصننول على موافقة مجلس إدارة الصننندوق قبل إجراء أي تغيير  -

 غير أساسي.

يرات االساسية الموضحة في ييقصد بنننننن"التغيير الغير أساسي" أي تغيير ال يقع ضمن التغ -

 رات االساسية يالفقرة السابقة في التغي

د( يجب بيان تفاصنننيل التغييرات غير األسننناسنننية في تقارير الصنننندوق العام التي يعدها مدير 

 الصندوق 

 :االستثمار صندوقوتصفية  إنهاء  (20)

الحاالت التي تسدددتوجب إنها صدددندوق االسدددتثمار واالجراءات الخاصدددة باالنهاء، بموجب أحكام الئحة  - أ

 صناديق االستثمار:

 الصندوق بحيث ال يبرر االسمرار في ادارتة . أصول قيمة صافي انخفاو  

 مدير الصندوق في إنهاء الصندوق العام رغبة. 

 

 :االستثمار صندوق لتصفية المتبعة اإلجراءات 

 .الصندوق وأحكام شروط في الصندوق إنهاء أحكام تحديد الصندوق مدير على يجب -

مرحلة بيع أصنننول الصنننندوق وتوزيع مسنننتحقات مالكي  إتمامعلى مدير الصنننندوق  يجب -

 .الصندوق مدة إنتهاء قبل عليهم الوحدات

 لغرو إنهاء الصندوق، يجب على مدير الصندوق إعداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق بما -

 يحقق مصلحة مالكي الوحدات، ويجب عليه الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق -

 الخطة قبل القيام بأي إجراء في هذا الشأن.)حيثما ينطبق( على هذه 

مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء  يقوم -

( يومًا من التاريخ الم مع إنهاء الصندوق فيه، ودون  21الصندوق قبل مدة ال تقل عن ) 

 اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.

 لت ام بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق الموافق عليها يجب على مدير الصندوق اال -

     يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا بانتهاء الصندوق خالل -

 ( أيام من انتهاء مدة الصندوق  10) 
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يجب على مدير الصنننننندوق أن يعامل بالمسننننناواة جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء  -

 صفيته.الصندوق أو ت

يجب على مدير الصندوق توزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مدة  -

الصندوق  أو تصفيته دون تأخير وبما ال يتعارو مع مصلحة مالكي الوحدات وشروط 

 وأحكام الصندوق.

يجب على مدير الصننننننندوق العام اإلعالن في موقعه اإللكتروني، والموقع اإللكتروني  -

حيثما )خر متاح للجمهور بحسنننننننب الضننننننوابط التي تحددها الهيئة آقع أو أّي مو للسننننننوق

انتهاء مدة الصنننننندوق أو مدة تصنننننفيته، ويجب كذلك على مدير الصنننننندوق  ، عن(ينطبق

مالكي الوحدات بذلك في األماكن والوسننائل المحددة في شننروط وأحكام  الخاص إشننعار

 الصندوق.

 تقرير إنهاء الصننننندوق وفقًا لمتطلباتيجب على مدير الصننننندوق ت ويد مالكي الوحدات ب -

يوًما من  ( 70)خالل مدة ال ت يد على  صننننننناديق االسننننننتثمار ( من هذه الئحة 14الملحق )

الصننننننندوق أو تصننننننفيته، متضننننننمًنا القوائم المالية النهائية المراجعة  تاريخ اكتمال إنهاء

 لغرو تصفية الصندوق، آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة. للصندوق عن الفترة الالحقة

يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق )حيثما ينطبق(  -

 على خطة وإجراءات تصفية الصندوق قبل القيام بأي إجراء في هذا الشأن.

 يجب على مدير الصننندوق إشننعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا بانتهاء تصننفية الصننندوق -

الفقرة )د( من ن انتهاء تصننفية الصننندوق وفقًا للمتطلبات الواردة في ( أيام م 10خالل ) 

 .صناديق االستثمار  الئحة( من هذه  10الملحق ) 

 صول الصندوق أتعاب تخصم من أي أالصندوق ال يتقاضى مدير الصندوق  ةحال انتهاء  مد في

 

 مدير الصندوق: (21)

 اسم مدير الصندوق 

 .السعوديةشركة الخير كابيتال 

 

 :تاريخ الترخيص رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

  37-08120: الترخيص رقم

 م.2008 نوفمبر 17 الموافقهن 1429 القعدة ذو 19
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 :الصندوق لمديروالموقع الكتروني   العمل وعنوان المسجل العنوان

 الدور الثامن –مداراتأبراج  –طريق الملك عبدالع ي  ، حي الوزارات 

 11547  الرياو، 69410صندوق بريد 

 المملكة العربية السعودية

 +966(11) 2155678هاتف: 

 +966(11) 2191270فاكس: 

 www.alkhaircapital.com.saالموقع االلكتروني لمدير الصندوق 
 

 بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق:

 .سعودي ريال مليار قدره مدفوع مال برأس سعودية مقفلة مساهمة شركة هي كابيتال الخير  شركة

 
 

 ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق للسنة المالية السابقة:

 م2020 البند

  76,375,986 التشغيلي الدخل إجمالي

  60,796,454 المصاريف

 2,305,127 ال كاة

  16,855,629 قبل خصم الزكاة  لصافي الدخ

 

 األدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسة لمدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار:

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

 وشروط واحكام الصندوق. .المالية السوق مؤسسات

بما .المالية السوق الئحة مؤسساتيلت م مدير الصندوق بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها  .2

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

 الحرص المعقول.

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

 والسعي لتحقيق اهدافه  إدارة الصندوق. 

 محتملة استرداد طلبات بأي للوفاء السيولة مراقبة. 

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

الئحة وحكام الئحة صناديق االستثمار أم كلف بها جهة خارجية بموجب أوواجباته بشكل مباشر 

  المالية السوق مؤسسات

http://www.alkhaircapital.com.sa/
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يعد مدير الصندوق مسؤوال تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال أو  .5

 إهمال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد.

يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة المطابقة وااللت ام لكل صندوق استثمار يديره، وأن ي ود الهيئة  .6

 طلبها.بنتائج التطبيق عند 

 

اليوجد أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من الممكن أن تتعارض مع 

 أنشطة صندوق االستثمار
 

 

 حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن:

يجوز لمدير الصننننندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديرًا للصننننندوق من 

الباطن ألي صننندوق اسننتثمار يديره مدير الصننندوق. ويدفع مدير الصننندوق أتعال ومصنناريف 

 أي مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصة.

 

 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله:

  للهيئة حق ع ل مدير الصننننننندوق فيما يتعلق بالصننننننندوق االسننننننتثماري واتخاذ أي اجراء تراه

مناسننبًا لتعيين مدير صننندوق بديل لذلك الصننندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسننبًا، وذلك 

 في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:

 الئحةبذلك بموجب توقف مدير الصننندوق عن ممارسننة نشنناط اإلدارة دون إشننعار الهيئة  .1

 . .المالية السوق مؤسسات

إلغاء ترخيص مدير الصننننندوق في ممارسننننة نشنننناط اإلدارة أو سننننحبه أو تعليقه من قبل  .2

 الهيئة.

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

بالت ام النظام أو  –جوهريًا بشننننكل تراه الهيئة  –إذا رأت الهيئة أن مدير الصننننندوق قد أخل  .4

 لوائحه التنفيذية.

وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عج ه أو استقالته  .5

مع عدم وجود شنننخص آخر مسنننجل لدى مدير الصنننندوق قادر على إدارة أصنننول صنننندوق 

 االستثمار أو أصول الصناديق التي يدريها مدير المحفظة.

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

  إذا مارسنننننت الهيئة أيًا من صنننننالحياتها وفقًا للفقرة )األولى( من هذه المادة، فيتعين على

مدير الصنننننندوق التعاون بشنننننكل كامل من أجل المسننننناعدة على تسنننننهيل النقل السنننننلس 
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( يومًا األولى من تعيين مدير 60الل النننننننن )للمسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خ

الصنننننندوق البديل. ويجب على مدير الصنننننندوق المع ول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضنننننروريا 

ومناسننننبًا ووفقًا لتقدير الهيئة المحض، إلى مدير الصننننندوق البديل جميع العقود المرتبطة 

 بصندوق االستثمار ذي العالقة.

 مشغل الصندوق   (22)

  الصندوق , مشغلاسم 

 السعودية كابيتال الخير شركة

 :وتاريخه ورقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

 قبل من ومرخصة السعودية، العربية المملكة ألنظمة وفقاً  مؤسسة مقفلة سعودية مساهمة شركة 

 لممارسة م،17/11/2008 الموافق هن19/11/1429 وتاريخ37-08120 رقم بترخيص المالية السوق هيئة

 في المشورة وتقديم والترتيب، الصناديق، وتشغيل االستثمارات وإدارة والحف ، التعامل نشاط

 .الشريعة أحكام مع يتوافق بما المالية األوراق أعمال
 

 الصندوق : مشغلعنوان المكتب الرئيسي ل

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

2191270 (11)966+  
 

 

 بيان االدوار  االساسية لمشغل الصندوق وواجباته ومسؤولياته 

الئحة  الصننننندوق لمصننننلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صننننناديق االسننننتثمار و مشننننغل يعمل 

 :وشروط وأحكام الصندوق  مؤسسات السوق المالية

 تداول وموقع االلكتروني الموقع في الصندوق أصول قيمة صافي نشر -

 .الصندوق واحكام لشروط وفقا واالسترداد االشتراك طلبات تنفيذ -

 .الصندوق شروط واحكام تطبيق دقة من التأكد -

 .بالصندوق مشترك لكل والملغاة الصادرة الوحدات لجميع بالسجالت الحتفاظا -

 .االستثمار صناديق الئحة حسب للصندوق المالية القوائم أعداد -

 ما حسب المالية السوق بهيئة الخاصة التقارير و تقديم الوحدات لمالكي التقارير تقديم -

  االستثمار صناديق الئحة عليه نصت

 بحسال واالتعال والمصاريف الصندوق باستثمارات الخاصة المبالغ جميع تسجيل -

 .الالزمة التسويات اجراء الصندوق،و
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 صناديق والئحة الصندوق واحكام لشروط وفقا الصندوق استثمارات جميع أن من التأكد -

 .االستثمار

 واحكام بشروط المحدد الوقت في الصندوق وحدات لتسعير الصندوق أصول تقييم -

 .الصندوق

 

 .الباطن من صندوق مشغل تعيين في الصندوق مشغلل حقي

 

 المهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفًا عالثًا فيما يتعلق بصندوق االستثمار:

 للقيام بمهام مشغل الصندوق  بتكليف أي طرف ثالث  لمشغل الصندوق  يحق 

 أمين الحفظ: (23)

 اسم أمين الحفظ:

 لالستثمار اإلنماء

 : هتاريخو رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

   37-09134رقم الترخيص: 

 وتاريخة:

     م14/4/2009

 

 مين الحفظ:ألالعنوان المسجل وعنوان العمل 

2 العنود برج  

   فهد الملك طريق 

11544 الرياو ، 55560 ل.ص  

 المملكة العربية السعودية

8004413333هاتف:   

+96612185900: فاكس  

 

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ:

  يعد أمين الحف  مسؤواًل عن الت اماته وفقًا ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء أدى مسؤولياته

 السوق الئحة مؤسساتبشكل مباشر أم كلف بها طرفًا ثالثًا بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو 

 . المالية
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 ئر الصندوق الناجمة بسبب احتيال يعد أمين الحف  مسؤواًل تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسا

 أو اهمال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد.

  يعد أمين الحف  مسؤواًل عن حف  أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول

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

 ن حفظ من الباطن:حق أمين الحفظ في تعيين أمي

يجوز ألمين الحف  تكليف طرف ثننالننث أو أكثر أو أي من تننابعيننه بننالعمننل أمينننا للحف  من البنناطن ألي 

صندوق استثمار يتولى حف  أصوله. ويدفع أمين الحف  أتعال ومصاريف أي أمين حف  من الباطن 

 من موارده الخاصة.

 المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفًا عالثًا:

 .للقيام بمهام امين الحف   بتكليف أي طرف ثالث  المين الحف   يحق 

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله:

  للهيئة ع ل أمين الحف  المعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبًا في حال وقوع أي

 من الحاالت اآلتية:

الئحة توقف أمين الحف  عن ممارسنننننننة نشننننننناط الحف  دون إشننننننعار الهيئة بذلك بموجب  .1

 لهم. مؤسسات السوق المالية 

 إلغاء ترخيص أمين الحف  في ممارسة نشاط الحف  أو سحبه أو تعليقه من قبل الهئية. .2

 تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحف  إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط الحف . .3

بالت ام النظام أ:و لوائح  –بشنننننكل تراه الهيئة جوهريا  –الهيئة أن أمين الحف  قد أخل إذا رأت  .4

 التنفيذية.

 أنها ذات أهمية جوهرية. –بناء على أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى الهيئة  .5

  إذا مارسنننننننت الهيئة أيًا من صننننننالحياتها وفقًا للفقرة )األولى( من هذه المادة، فيجب على مدير

المعني تعيين أمين حف  بديل وفقًا لتعليمات الهيئة، كما يتعين على مدير الصننندوق  الصنننندوق

وأمين الحف  المع ول التعاون بشنننننكل كامل من أجل المسننننناعدة على تسنننننهيل النقل السنننننلس 

( يومًا األولى من تعيين أمين الحف  60للمسنننؤوليات إلى أمين الحف  البديل  وذلك خالل الننننننننن )

أمين الحف  المع ول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضننروريًا ومناسننبًا ووفقًا لتقدير  البديل. ويجب على

 الهيئة المحض، إلى أمين الحف  البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.
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 ادارة الصندوق  مجلس (24)

 العضوية بيان مع الصندوق، إدارة مجلس أعضاء .أ

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

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

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

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

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

 :أسمائهم التالية األعضاء

 (غير مستقل -الصندوق إدارة مجلس رئيس)  عبدالرحمن الشالش بن عبدالله/  األستاذ

 )عضو غير مستقل( الخويطر حمد بن ريان/ األستاذ

 (مستقل عضو)  الدعيجي عبدالع ي  بن محمد بن ممدوح/  األستاذ

 / عمرو رأفت شهوان )عضو مستقل( األستاذ
 

  نبذة عن مؤهالت اعضاء مجلس إدارة الصندوق: .ب

 () الرئيس عبدالرحمن الشالشبن عبدالله /  األستاذ

السيد عبد الله الشالش هو الرئيس التنفيذي المكلف لشركة الخير كابيتال السعودية. وهو أيًضا 

الخير كابيتال دبي المحدودة وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة كوارا شركة نائب رئيس مجلس إدارة 

 .للتمويل

واالستشارات وأسواق عاًما في مجال االستثمار العقاري  12يتمتع السيد عبد الله بخبرة ت يد عن 

رأس المال. تخرج السيد عبدالله من جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك في تخصص المالية 

 وحاصل أيًضا على ماجستير في إدارة األعمال من الواليات المتحدة األمريكية.
 

 )عضو غير مستقل(الخويطر بن حمد ريان/  األستاذ

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

 مليةع خبرةب ، ويتمتعالعضو المنتدل والرئيس التنفيذي نائب ن منصبآليشغل او م2017العام 

 تقلد حيث المالية السوق وهيئة للعقود، كمستشار السعودية أرامكو شملت عاماً  17 عن ت يد

 حماية إدارة ومدير والطرح، الصناديق مخالفات وحدة مدير ضمنها عديدة من قيادية مناصب

 عودية،الس المالية السوق ولوائح أنظمة في خبرة حيث تكونت لديه. التنفيذ إدارة ومدير المستثمر،

 لماليةا األوراق في االستثمارات إستراتيجيات إلى إضافة االستراتيجي والتخطيط الشركات وهيكلة



  لألسهم السعودية كابيتال الخير صندوق 

 

34 
 

 كالمل جامعة من الصناعية الهندسةدرجة البكالوريس في  ريان األستاذ. يحمل العقاري واالستثمار

 بدبي. األمريكية الجامعة من( MBA) األعمال إدارة في سعود، وماجستير
 

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

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

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

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

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

 .والحوكمة والتشريعات القانون مجاالت في المتخصصة الدورات من العديد إلى

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

 . والحوكمة
 

 / عمرو رأفت شهوان )عضو مستقل(األستاذ

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

سنة من الخبرة بمجال األسواق المالية حيث شغل منصب باحث ومحلل مالي بمرك   16ي يد عن 

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

عة سامبا المالية بالمملكة العربية السعودية وشغل شهوان منصب الرئيس التنفيذي بمجمو

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

 .في إدارة االستثمارات المباشرة لدى شركة ماسك
 

 عضاء مجلس ادارة الصندوق:أدوار ومسؤوليات أ .ج

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

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

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

 الئحة صناديق االستثمار. ( من13الصندوق وفقًا للمادة )

  االجتماع مرتين سنويًا على االقل مع مسؤول المطابقة وااللت ام )لجنة المطابقة

وااللت ام( لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهال لديه، 

 للتأكد من الت ام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة.

  يرفعها المصفي في حالة تعيينه.إقرار أي توصية 

  التأكد من اكتمال والت ام شروط وأحكام الصندوق والمستندات األخرى ذات العالقة بالئحة

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

اللجنة الشرعية وأحكام الئحة  لشروط وأحكام الصندوق والمستندات ذات العالقة، وقرارات

 صناديق االستثمار.

 .العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات 

  تدوين محاضر اإلجتماعات التي تبين جميع وقائع اإلجتماعات والقرارات التي اتخذها

 المجلس.
 

 عضاء مجلس إدارة الصندوق:أمكافآت وبدالت  .د

 .ريال 5000يتحصل العضو المستقل على مكافآة سنوية مقدارها 
 

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

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

فة إلى ذلك بذل اقصى جهد ممكن لحل تضارل العناية والحرص تجاه مالكي الوحدات، باالضا

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

عمل ينطوي على تعارو للمصالح وفي حال نشوء أي تضارل جوهري بين مصالح مدير الصندوق 

حسال عميل آخر  أوار يديره مصلحة مدير الصندوق من الباطن ومصالح أي صندوق استثم أو

فسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن ذلك بشكل كامل لمجلس إدارة الصندوق في أقرل وقت 

 ممكن.

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

يعمل أعضننناء مجلس إدارة الصنننندوق أيضنننًا كأعضننناء في مجلس إدارة صنننندوق الخير كابيتال بلص 

حات طروللللصننننكوك، وصننننندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السننننعودي، وصننننندوق الخير كابيتال 

 األولية.

 لجنة الرقابة الشرعية: (25)

 اسماء اعضاء اللجنة الشرعية ومؤهالتهم: .أ

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

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

 الدائمة اللجنة وعضو السعودية الفقهية الجمعية وعضو بالرياو، اإلسالمية سعود بن محمد

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

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

 المؤسسات في الشرعية اللجان من عدد في عضو وهو هن،1416 عام المظالم بديوان شرعياً 
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 المقارن الفقه قسم من دكتوراه على الشبيلي يوسف الدكتور حصل وقد. اإلسالمية المالية

 .هن1422 عام اإلمام بجامعة للقضاء العالي بالمعهد
 

 أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية: .ب

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

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

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

 .بالصندوق

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

 مكافآت اعضاء لجنة الرقابة الشرعية: .ج

  . الشرعيه الرقابه لجنة تكاليف الصندوق مدير يتحمل حيثال يوجد،    

 

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   

 التقويم التالية.

 فحص النشاطات :

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

 الكحوليات  

 التبغ  

 منتجات لحم الخن ير  

 )الخدمات المالية التقليدية )المصارف، التأمين، الخ  

 األسلحة والدفاع  

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

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

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

 تعتبر غير مالئمة ألغراو االستثمار اإلسالمي بم اولة أي من األنشطة المذكورة آنفًا، فسوف
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 وتستبعد من مجموعة الشركات التي يسمح للصندوق االستثمار فيها.

 الفحص المالي :

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

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

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

أو الدخل غير النقي من الفوائد. ونعرو فيما يلي األسس الثالثة التي يجب على مدير الصندوق 

 االلت ام بها:

 ين التقليدي مقسومًا على متوسط القيمة السوقية لرأس مال استبعاد الشركات إذا كان إجمالي الد

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

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

 (+ الدين التقليدي طويل األجل

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

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

  استبعاد الشركات إذا كان حسال الذمم المدينة مقسومًا على متوسط القيمة السوقية لرأس مال

 .%33هرًا األخيرة، أكبر من أو مساويًا لنسبة الشركة لالثني عشر ش

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

 

يمكن أن تضم المجموعة الشركات التي ت اول أنشطة جائ ة ولكن لديها نسبة ضئيلة لعناصر غير جائ ة، 

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

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

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

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

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

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

 جميع عمليات التقويم والتنقية السابقة. 
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 للنطاق:  إجراءات المراجعة الدورية

عة على مجموعة الشركات المنتقاة على أساس منتظم، حيث يقوم مدير الصندوق على تتم المراج 

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

للتقويم الشرعي. أما بالنسبة لتحديث البيانات األساسية التي تم الحصول عليها من التقارير المالية 

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

 فيقوم بها مدير الصندوق على أساس سنوي فقط.  

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

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

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 

رة السماح من تاريخ اكتشاف عدم االلت ام. ويمكن لمدير الصندوق أن يطلب وقتًا هذه الحيازة. وتبدأ فت

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

  حين يعتقد مدير الصندوق أن عدم االلت ام ذو طبيعة مؤقتة 

 لسيولةو/أو أن اإلنهاء الفوري غير ممكن بسبب قيود ا 

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

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

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

 ألوراق المالية غير الشرعية لمدة ت يد عن ثالثة أشهر. بشأن تأجيل إنهاء ا

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 

و االستثمار الخاصة باألنشطة المسموح بها المذكورة بهذا المستند بهدف ضمان مالءمتها ألغرا

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

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

 ة المقترحة. لق بالشركات الجديدربع سنويين( عن طريق تقديم المعلومات واألبحاث التي تتع
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 :مراجع الحسابات  (26)

 

 :حساباتال  مراجعاسم 

 العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون )عضو كرو الدولية(.

 :مراجع الحسابات ب.العنوان المسجل وعنوان العمل 

 التحلية  -طريق األمير محمد بن عبدالع ي  .أ

 11443الرياو  10504صندوق بريد    .ل

 السعوديةالمملكة العربية  .ج

 920001474هاتف:  .د

 + 966112176000فاكس:  .ه

 :مراجع الحسابات األدوار األساسية والمسؤوليات  

في إبداء رأية المحايد على القوائم المالية للصندوق استنادًا إلى أعمال المراجعة  مراجع الحسابات مسؤولية 

بأخالقيات المهنة وتنفيذ أعمال المراجعة وفقًا للمعايير  ها، والتي تتطلب إلت ام المحاسنننننننب  التي يقوم ب

لية من األخطاء المحاسننننننبية المتبعة، للحصننننننول على درجة معقولة من التأكد بأن القوائم المالية صننننننحيحة، خا

 الجوهرية، وذلك عن طريق الحصول على األدلة الكافية المؤيدة للمبالغ المسجلة في القوائم المالية.

 لصندوق االستثمار: مراجع الحسابات األحكام المنظمة الستبدال 

مراجع أو أن يوجه مدير الصننننندوق بتغير  مراجع الحسننننابات يجب على مجلس إدارة الصننننندوق أن يرفض تعيين 

 المعين، في أي من الحاالت اآلتية: الحسابات 

تتعلق بتأدية  لمراجع الحسننننابات وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سننننوء السننننلوك المهني  .1

 مهامه.

 للصندوق العام مستقاًل. مراجع الحسابات إذا لم يعد  .2

لكافية ال يملك المؤهالت والخبرات ا مراجع الحسننننننابات إذا قرر مجلس إدارة الصننننننندوق أن  .3

 لتأدية مهام المراجعة بشكل مرو.

المعين فيمننا يتعلق  مراجع الحسننننننننابننات إذا طلبننت الهيئننة وفقننًا لتقننديرهننا المحض تغيير  .4

 بالصندوق العام.

 أصول الصندوق: (27)

 إن أصول صندوق االستثمار محفومة بواسطة أمين الحف  لصالح صندوق االستثمار. .أ

  .استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرينيجب على أمين الحف  فصل أصول كل صندوق  .ل

تعد أصنننننول صنننننندوق االسنننننتثمار مملوكة لمالكي الوحدات في ذلك الصنننننندوق مجتمعين )ملكية  .ج

 مشننغل الصننندوق أو مشنناعة(، وال يجوز أن يكون لمدير الصننندوق أو مدير الصننندوق من الباطن أو
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باطن أ مقدم المشننننننورة أو الموزع أي مصننننننلحة في أصننننننول  وأمين الحف  أو أمين الحف  من ال

، إال اذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من يتعلق بتلك األصول امفيالصندوق أو أي مطالبة 

أمين الحف  أو أمين الحف  من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أو  مشغل الصندوق الباطن أو

ملكيته، أو كان مسننننننموحًا بهذه المطالبات بموجب الصننننننندوق، وذلك في حدود في مالكًا لوحدات 

حكام )وذلك فيما يتعلق األشننننننروط وال هذه فصننننننح عنها فيأحكام الئحة صننننننناديق االسننننننتثمار وأُ 

 بالصندوق العام(.

 معالجة الشكاوى (28)

، ويحق لمالك دون مقابل طلبها خطيًا من مدير الصندوق دعن ستقدمإن اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى 

الوحدات إرسال أي شكوى متعقلة بالصندوق إلى إدارة المطابقة واإللت ام لدى شركة الخير كابيتال السعودية 

أو عن طريق االتصال الهاتفي على   complaints@alkhaircapital.com.saمن خالل البريد اإللكتروني 

يوم عمل، يحق للمشترك  30يتم الرد خالل  ( وفي حالة تعذر الوصول إلى تسوية أو لم8001241020الرقم

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

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

 المدة. الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاءإال إذا أخطرت الهيئة مقدم 

 معلومات اخرى (29)

إن السياسات واإلجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل 

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

 

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

 االستثمار هي لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية.

 

 قائمة للمستندات المتاحة لمالكي الوحدات: -ج

 تشمل القائمة على المستندات التالية:

 .شروط وأحكام الصندوق 

 .ملخص المعلومات الرئيسية 

  الشروط واالحكامالعقود المذكورة في  

 .القوائم المالية لمدير الصندوق 

 



  لألسهم السعودية كابيتال الخير صندوق 

 

41 
 

ال يوجد أي معلومات إضافية لم يتم ذكرها تساهم في عملية إتخاذ  الشروطتاريخ إعداد هذه  حتى -د

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

 أو المستشارون المهنيون. 
 

 كرتقيود الئحة صناديق االستثمار وافقت عليها هيئة السوق المالية ما عدا التي ذ   إعفاءات منأي  -ه

 في سياسات االستثمار وممارساته:

  يوجد ال

 

 

 إقرار من مالك الوحدات: (30)

لقد قمت / قمنا باإلطالع على شروط وأحكام الصندوق الرئيسة الخاصة بالصندوق، والموافقة على خصائص 

 / اشتركنا فيها.الوحدات التي اشتركت 

 

 

 

 االسم:

 

 التاريخ:                              التوقيع:                          

 

 

 

 


