
 واألحكام الشروط

 

 صندوق الخير كابيتال بلص للصكوك

 (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 كذلكحكام. واأل 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 تعطيوال 

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

  .يمثله من أو للمستثمر

ة الرقابة لجنعلى أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل  للصكوك بلص كابيتال الخير صندوق اعتماد تم -3

 .االستثمار لصندوق المعينالشرعية 

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

 ومحدثة ومعدلة عن الصندوق ومحدثة وغير مضللة عن صندوق االستثمار،

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

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

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

 يمكن االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريره. -8

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

 باألخذ بمشورة مستشار مهني.
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  :الصندوق ملخص

 

 1  اسم صندوق االستثمار صندوق الخير كابيتال بلص للصكوك

الصندوق / نوع الصندوق   فئة صندوق استثماري عام مفتوح  2 

الصندوق مدير اسم شركة الخير كابيتال السعودية  3 

يتمثل الهدف االستثماري للصندوق )وهو صندوق استثماري عام مفتوح( في 

تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل وتحقيق عوائد من الدخل 

المدرة للدخل واألوراق المالية  االستثماراتفي  االستثمارالموزع عن طريق 

ق لتحقيق المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. ويهدف الصندو

عوائد تزيد عن معدل المؤشر اإلرشادي للمستثمرين. وتجدر اإلشارة إلى أنه ال 

 توجد أية ضمانات بأن الصندوق سيتمكن من تحقيق أهدافه.

الصندوق هدف  4 

الصندوق مخاطر مستوى متوسط إلى عالي المخاطر  5 

 دوالر أمريكي10،000الحد األدنى لالشتراك: 

 دوالر أمريكي 5،000الحد األدنى لالسترداد: 

األدنى لالشتراك واالسترداد  الحد  6 

التعامل / التقييم  أيام كل يوم ثالثاء  7 

في يوم العمل الذي  المملكة العربية السعودية صباحا بتوقيت  11:00الساعة 

التقييميلي يوم   

اإلعالن  أيام  8 

يتم دفع قيمة الوحدات المطلوب استتتتتتتردادها بشتتتتتتكل عام خالل أربعة أيام عمل 

 المعني )يوم التسوية( وتدفع هذه الحصيلة بالدوالر األمريكي. التقييمبعد يوم 

دفع قيمة االسترداد  موعد  9 

دوالر أمريكي 10  10 (االسمية)القيمة  األولي الطرح عند الوحدة سعر 0

الصندوق عملة دوالر أمريكي  11 

إن صتتتتتتندوق الخير كابيتال بلص للصتتتتتتكوك هو صتتتتتتندوق مفتوح ، وال توجد مدة 

 محددة للصندوق أو تاريخ استحقاق محدد.

 الصندوق استحقاق وتاريخ االستثمار صندوق مدة

(ينطبق)حيثما   

12 

م01/06/2014 الموافق هت03/08/1435 بداية الصندوق  تاريخ   13 

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

  م21/02/2022 خكما تم آخر تحديث بتاريم 18/12/2011

)إن  لها تحديث وآخر ، واألحكام الشروط إصدار تاريخ

(وجد  

14 

من مبلغ االسترداد خالل السنة األولى من االشتراك  %1تبلغ رسوم االسترداد 

خالل السنة  %0.5السنة الثانية من االشتراك األول، خالل  %0.75األول، 

الثالثة من االشتراك األول. وليس هناك رسوم استرداد بعد ذلك. يتم دفع 

 .رسوم االسترداد للصندوق

(وجد)إن  المبكر االسترداد ومسر  15 

شهور 3سايبور  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 

سنويًا  %0.75يتقاضى المدير من الصندوق أجر مقابل إدارته للصندوق بنسب 

بنهاية من صافي قيمة أصول الصندوق يتم احتسابها بشكل يومي و تسدد 

 .كل ربع سنة ميالدي

إدارة الصندوق  رسوم  20 

 %0: االشتراكرسوم 

من مبلغ االسترداد خالل السنة  %1رسوم االسترداد: تبلغ رسوم االسترداد 

خالل السنة الثانية من االشتراك األول،  %0.75األولى من االشتراك األول، 

واالسترداد االشتراك رسوم  21 
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هناك رسوم استرداد بعد خالل السنة الثالثة من االشتراك األول. وليس  0.5%

 ذلك. يتم دفع رسوم االسترداد للصندوق.

 

( دوالر أمريكى  سنويًا من صافي قيمة األصول 4,000ريال سعودي )15,000

 تقييمتحت الحفظ، ، وسيتم إحتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل يوم 

 على أساس صافي قيمة أصول الصندوق وتخصم بشكل ربع سنوي.

أمين الحفظ  رسوم  22 

يتم دفع جميع مصاريف التعامل المتعلقة باستثمارات الصندوق من أصول 

الصندوق. وتشمل تكاليف التعامل على سبيل المثال ال الحصر الرسوم 

األسواق التي المفروضة من الهيئات، ورسوم العمليات وتخضع كلها لقوانين 

 يستثمر بها الصندوق. 

التعامل  مصاريف    

من صافي قيمة األصول، وتتكون سنويًا  %0.50يجب أال تتعدى هذه الرسوم 

أتعاب مجلس إدارة الصندوق، والرسوم الرقابية، ورسوم تداول. أما بالنسبة من 

ويتم ألتعاب الموزعين فيتم دفعها من قبل مدير الصندوق من رسم اإلدارة. 

احتساب مصاريف التشغيل بالتكلفة الفعلية وتستثنى مصاريف التعامل من 

 المعدل السنوي إلجمالي المصروفات.

ومصاريف أخرى  رسوم  24 

(وجد)إن  األداء رسوم ال ينطبق   25 
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 قائمة المصطلحات:

  

 شركة الخير كابيتال السعودية  " المدير اإلداري"

 شركة الخير كابيتال السعودية كابيتال السعودية""الخير 

المعايير الشرعية للخير كابيتال 

 السعودية

الضوابط التي تضبط العقود واألنشطة االستثمارية بأحكام الشريعة اإلسالمية 

 ومبادئها عن طريق اللجنة الشرعية للخير كابيتال السعودية

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

 هيئة  السوق المالية في المملكة العربية السعودية "الهيئة"

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

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

 العربية السعودية.كل يوم ثالثاء تعمل فيه البنوك في المملكة  "التقييم"يوم التعامل/ يوم 

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

 الصندوق للمستثمرين

 للصكوك صبلصندوق الخير كابيتال   "الصندوق"

 الخير كابيتال السعودية "مدير الصندوق"

 المملكة العربية السعودية "المملكة"

 "عضو مجلس إدارة مستقل"

 

 

 

 "المرابحة الجماعية"

 

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

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

 الصندوق أو أمين الحفظ

 

الشريعة اإلسالمية مقدم من مجموعة من الممولين تمويل متوافق مع أحكام 

 لعميل واحد.
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 "صافي قيمة األصول"

 

إجمالي القيمة السوقية ألصول الصندوق مطروحا منها جميع الرسوم والمصاريف  

، سواء تم دفعها أو تم قيدها كمصاريف التقييمكما في نهاية أيام العمل في تاريخ 

 مستحقة

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

الصندوق قد يضر بمصلحة الصندوق أو يتسبب في مخالفة ألي من القوانين أو 

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

لها بدون ذلك التملك  لمسئوليات  ضريبية أو التزامات مالية لم  يكن  ليتعرض

 للوحدات

 

في يوم العمل الذي يلي العربية السعودية   المملكةبتوقيت  صباحا 11:00الساعة  "يوم اإلعالن"

 التقييميوم 

 "نموذج طلب استرداد" 

 

النموذج الذي يزود به مدير الصندوق مالك الوحدات لتعبئته وإرساله إلى مدير 

 الوحدات المملوكة له في الصندوقالصندوق عند الرغبة في استرداد 

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

 المالكة لمدير الصندوق والجهات التابعة لها

الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بالمملكة  "الالئحة"

 وتعديالتها الالحقة. السعوديةالعربية 

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

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

 

"استثمارات مدرة للدخل 

وأوراق مالية متوافقة مع 

 أحكام الشريعة اإلسالمية"

 

مؤسسات سيادية، شبه سيادية، صكوك الشركات، الصكوك الصكوك الصادرة عن 

القابلة للتحويل، المرابحة، المرابحة الجماعية، الوكالة، الودائع الخاضعة ألحكام 

الشريعة اإلسالمية، واالستثمارات الشبه نقدية الخاضعة ألحكام الشريعة 

 اإلسالمية.

"األدوات النقدية المتوافقة 

مع أحكام ومبادئ الشريعة 

 اإلسالمية"

عقود المرابحة أو الوكالة المستحقة خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر وصناديق المرابحة 

 وما في حكمها
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"األدوات المتوافقة مع أحكام 

ومبادىء الشريعة اإلسالمية 

 لألغراض التحوطية"

مبني على وعد أحادي الجانب كما يصادق عليها  ، تحوط العمالت مبادالت معدل الربح

 المستشار الشرعي.

"الهيئة السعودية للمحاسبين 

 "(SOCPA)القانونيين 

 هي الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

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

 عند الرغبة في تملك وحدات في الصندوق

 "الصكوك"

 

 السيادية""الصكوك 

 "الصكوك شبه السيادية"

 ضربية القيمة المضافة

 

 "إجمالي قيمة األصول"

شهادات تمثل ملكية شائعة  في األصول والمنافع واالمتيازات وااللتزامات المالية 

 أو أية أصول لمشروع معين متوافق مع ضوابط وأحكام الشريعة اإلسالمية.

 صكوك تصدرها جهات حكومية 

 صكوك تصدرها كيانات تهيمن على ملكيتها جهات حكومية 

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

 تآالمنش

قيمة األوراق المالية واالستثمارات المدرة للدخل المتوافقة مع أحكام الشريعة 

 ي الصندوقاإلسالمية والتي يستثمر فيها الصندوق والنقد المتوفر ف

 دوالر أمريكي "دوالر" 

وتعني حصة مالك الوحدات في الصندوق. وتعامل كل وحدة على أساس أنها حصة  "الوحدة / الوحدات"

 مشاعة في أصول الصندوق

 الشخص الذي يملك وحدات في الصندوق "مالك الوحدات"
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 قائمة المحتويات

 8 ............................................................................................. صندوق االستثمار: (1)

 8 ................................................................................................. النظام المطبق: (2)

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

 12 ............................................................... المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق: (4)

 15 ........................................................................................... آلية تقييم المخاطر: (5)

 15 ................................................................. الفئة المستهدفة لالستثمار بالصندوق: (6)

 15 ..................................................................................... قيود / حدود االستثمار: (7)

 15 ......................................................................................................... العملة: (8)

 16 .................................................................... موالت واألتعاب:مقابل الخدمات والع (9)

 20 ............................................................................................ والتسعير: التقييم (10)

 23 ..................................................................................................... التعامالت: (11)

 26 ............................................................................................... التوزيع:سياسة  (12)

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

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

 28 ..................................................................................... اجتماع مالكي الوحدات: (15)

 29 .............................................................................. ائمة حقوق مالكي الوحدات:ق (16)

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

 29 ........................................................................................... خصائص الوحدات: (18)

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

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

 32 ................................................................................................مدير الصندوق: (21)

 35 ............................................................................................. دوقمشغل الصن (22)

 36 .................................................................................................. أمين الحفظ : (23)
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 37 ...................................................................................... الصندوق:مجلس إدارة  (24)

 41 .............................................................................................. مراجع الحسابات: 

(25) 41 

 42 ............................................................................................. أصول الصندوق: (26)

 43 .............................................................................................. شكاوىمعالجة ال (27)

 43 ................................................................................................ معلومات اخرى (28)

 44 ..................................................................................... إقرار من مالك الوحدات: (29)
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 واألحكاملشروط ا

 :صندوق االستثمار (1)

 صندوق االستثمار , وفئته و نوعه : اسم –أ 

 )صندوق استثماري عام مفتوح(  صندوق الخير كابيتال بلص للصكوك         

 

 تاريخ اصدار شروط واحكام صندوق االستثمار ، واخر تحديث لها :ب_ 

، وقد تم آخر تحديث م 18/12/2011هتت، الموافق  27/10/1434صدرت شروط وأحكام هذا الصندوق بتاريخ 

 م21/02/2022هتت، الموافق  20/07/1443لها بتاريخ 
 

 تاريخ موافقه الهيئة على طرح وحدات صندوق االستثمار :ج _ 

، ه29/06/1435وافقت هيئة الستتوق المالية على تأستتيس هذا الصتتندوق وطرح وحداته طرحًا عامًا بتاريخ 

 م29/04/2014الموافق  

 االستثمار ، وتاريخ استحقاق الصندوق : ةمد –د 

إن صتتتندوق الخير كابيتال بلص للصتتتكوك هو صتتتندوق مفتوح ، وال توجد مدة محددة للصتتتندوق أو تاريخ 

 محدد.استحقاق 

 :النظام المطبق  (2)

صتتتندوق االستتتتثمار ومدير الصتتتندوق لنظام الستتتوق المالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح يخضتتتع 

 ة في المملكة العربية السعودية .األخرى ذات العالقة المطبق

 :سياسات االستثمار وممارساته  (3)

 :ندوق االستثمار أهداف ص –أ 

 على المال رأس تنمية في )وهو صتتتندوق استتتتثماري عام مفتوح( للصتتتندوق االستتتتثماري الهدف يتمثل

 المدرة االستثمارات في االستثمار طريق عن الموزع الدخل من عوائد وتحقيق والطويل المتوسط المدى

 لتحقيق الصتتتتتتندوق ويهدف. اإلستتتتتتالمية الشتتتتتتريعة ومبادئ أحكام مع المتوافقة المالية واألوراق للدخل

 بأن ضتتتمانات أية توجد ال أنه إلى اإلشتتتارة وتجدر. للمستتتتثمرين اإلرشتتتادي المؤشتتتر معدل عن تزيد عوائد

 .أهدافه تحقيق من سيتمكن الصندوق
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 :نوع األوراق المالية التي سوف يستثمر فيها الصندوق بشكل أساس – ب

 كالصكو وفي سيادية وشبه سيادية مؤسسات عن الصادرة الصكوك في أساساً  الصندوق يستثمر 

 اوفق العالمي الصعيد على الصكوك إيجاد ويتم للتحويل، القابلة والصكوك الشركات من المصدرة

 أدوات في الصندوق يستثمر كما. للصندوق الشرعي المستشار قبل من الواردة والضوابط للقواعد

 ميةاإلسال الشريعة ألحكام الخاضعة والودائع الجماعية والمرابحة المرابحة مثل أخرى إئتمانية

  .اإلسالمية الشريعة ألحكام الخاضعة نقدية الشبه واالستثمارات

 نهام المصنفة اإلسالمية الشريعة أحكام مع المتوافقة المالية واألوراق األدوات في الصندوق يستثمر 

 .المصنفة وغير

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

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

  .األوراق المالية

لن يستثمر الصندوق إال في أدوات مالية متوافقة مع المعايير الشرعية لالستثمار، ويركز الصندوق 

استتتثماراته في مجموعة مختارة من الصتتكوك الصتتادرة عن مؤستتستتات ستتيادية وشتتبه ستتيادية وفي 

الصتتتكوك المصتتتدرة من الشتتتركات والصتتتكوك القابلة للتحويل. وقد يستتتتثمر الصتتتندوق في أدوات 

 أخرى مثل المرابحة والودائع اإلسالمية في حال الفرص المناسبة.   إئتمانية

 

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

 

 البند الحد  االدنى الحد االعلى

 الصكوك 0% 100%

 المرابحات االسالمية  0% 100%

 %25 الصناديق االستثمارية  لكل صندوق  0% 100%

 

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

 .مناسباً  يراه ما بحسب عالمياً  أو محلياً  الصندوق استثمارات توزيع في الحق الصندوق لمدير

 

 إستثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق: -و

 .االستثمار بصفته مستثمرمدير الصندوق االستثمار في وحدات صندوق ل يحق
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أنواع المعامالت واألســـــاليب واألدوات التي يمكن لمدير الصـــــندوق اســـــتخدامها بغرض اتخاذ  -ز

 .قراراته االستثمارية لصندوق االستثمار

 ناءلب العالميةالمحلية و  الصكوك أسواق في االستثمارية الفرص إليجاد بنشاط الصندوق سيسعى

 استراتيجية وستستند. اإلسالمية الشريعة أحكام مع المتوافقة المالية األوراق من متنوعة محفظة

 منهجية على بناءً  االئتمانية األدوات واختيار األسواق ظروف اتتقييم إلى االستثمارية الصندوق

 نم مختارة وبحوث المكّثف، االئتماني للبحث داخلي إجراء باستخدام القمة إلى القاعدة من االستثمار

 ديرم فريق وسيقوم. المالئمة االستثمارية الفرص إليجاد االئتمانية التحاليل مقدمي ومن ثالث، طرف

 ودتهاج تقييمل للصكوك المصدرة الشركات بخصوص وميدانية داخلية كثيفة دراسات بإجراء الصندوق

 .االئتماني وتصنيفها

 

 

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

 الصندوق يستثمر فى االوراق المالية المحددة فى سياسيه االستثمار فقط.   

 

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

 فيها.

  الصكوك أو المرابحة الجماعية المصدرة من جهة واحدة. قيمة من  %5لن يمتلك الصندوق أكثر من 

  من   %20لن يتجاوز تعرض الصندوق ألي مصدر للصكوك أو المرابحة الجماعية في أي وقت نسبة

 صافي قيمة أصول الصندوق. 

  الصندوق اصول ةممن صافي قي %20الصندوق الدوات الدين المدرجة  تملكلن يتجاوز 

  من  %35الدوات الدين الصتتادرة عن حكومة المملكة او عن جهة ستتيادية الصتتندوق  تملكلن يتجاوز

 صافي قيمة اصول الصندوق

  من صتتتتافي قيمة األصتتتتول في األدوات النقدية أو شتتتتبه النقدية  %010يستتتتتثمر الصتتتتندوق  قد

فى حال عدم توفر صكوك تناسب منهجية االستثمار فى  المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 الصندوق.

  قد يستتتعى الصتتتندوق للحصتتتول على تمويل متوافق مع أحكام الشتتتريعة اإلستتتالمية لغرض تلبية

 .صناديق االستثمار  من قيمة أصول الصندوق وفقا لالئحة %15طلبات االسترداد بما اليزيد عن 
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  من %25 من أكثر آخر واحد صتتتتندوق في الصتتتتندوق استتتتتثمار يتجاوز لن بأنيتقيد مدير الصتتتتندوق 

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

 .آخر مدير أو المدير

   في أدوات متوافقة مع الشتتريعة لغرض التحوط، وذلك لمواجهة مخاطر  اإلستتتثماريجوز للصتتندوق

 تقلب العمالت ومخاطر التمويل.

 

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

 ذلك المدير أو مديرو صناديق آخرون.

 

ه أو المدارة من قبل االستثمارية  الصناديق وحداتيزيد من استثماراته في  بأاليتقيد مدير الصندوق 

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

 دوق الذي تم تملك وحداته.قيمة أصول الصن

 صالحيات صندوق االستثمار في اإلقتراض  -ك 

 لمديريقوم مدير الصندوق بالحصول على أي تمويل لغرض إستثمارات الصندوق، ويحق  لن

لحصول على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية لغرض تلبية طلبات االسترداد االصندوق 

 أصول الصندوق وفقا لالئحة.من قيمة  %15بما اليزيد عن 

 

 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير. - ل

 الحد يثح منوالقيود المذكوره فيها  االستثمارمدير الصندوق بمتطلبات الئحة صناديق  يلتزم سوف

 .نظير  طرف أي مع للتعامل األقصى

 

 بيان سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق. - م

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

والحكيمة التي تحقق األهداف االستثمارية المحددة للصندوق والمذكورة في شروط وأحكام 

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

 للتأكد من:

 كافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد متوقع.توفر السيولة ال 

  و أوراق معينة، أو في أي بلد أو منطقة جغرافية أو أعدم تركز استثمار الصندوق في أي ورقة

 صناعية أو قطاع معين.

 .عدم تحمل الصندوق أي مخاطرة استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهدافه االستثمارية 
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 من الصناديق أداء عن دورية تقارير الصندوق إدارة لمجلس واإللتزام المطابقة مسؤول يقدم 

 المخاطر هذه تقييم عليهيتم 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  %100يحتفظ الصندوق بنسبة  قد. 

 

المؤشــــر االســــترشــــادي ، باإلضــــافة إلى معلومات عن الجهة المزودة للمؤشــــر، واألســــس  -ن

 والمنهجية المتبعة لحساب المؤشر.

صندوق  أداء نةلمقارالعائد على الودائع بالريال السعودي لثالثة أشهر )سايبور( كمؤشر استرشادي 

 . أشهر 3ة المؤشر هو العائد على الودائع لمدة يالخير كابيتال  بلص للصكوك  ,ومنهج

 

في حالة اســـــتخدام عقود المشـــــتقات، يجب أن يبين بشـــــكل بارز الهدف من اســـــتخدام تلك  -س

األدوات )مثل اإلدارة الفعالة للمحفظة أو تحقيق أهداف االســــتثمار أو ألغراض التحوط من مخاطر 

 األسعار( تقلب

  المالية المشتقات أنواع من نوع بأيلن يستثمر الصندوق 

 

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

 يوجد ال

 :المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق (4)

 

التأكيد بأن الزيادة ستحدث في  الصندوقمدير  عستطيييعتبر اإلستثمار في الصندوق عالي المخاطر، وال  -أ 

 مدير الصندوقستثمارات من الممكن أن تقل، ولن تقوم اإلقيمة استثمارات الصندوق أو أن قيمة قيمة 

 بضمان تحقيق أهداف اإلستثمار التي وضعها الصندوق.

داء الصندوق في إن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال يعد مؤشرا على أ -ب 

 المستقبل.

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

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

 االستثمار، لذا فإن مالكي الوحدات معرضين لخسارة جزء من أو كامل رأس مالهم المدفوع في الصندوق.

الكي الوحدات قد يتعرضون لخسارة إن قيمة الوحدات وإيراداتها معرضة للصعود والهبوط، لذا فإن م -هت 

 يدركو انالقيام باإلستثمار في الصندوق  عند األشخاص علىويجب في الصندوق،  أموالهم عند االستثمار

، ولن يكون مدير الصندوق ملتزم بإسترداد الوحدات بأسعار  كامل االستثمار  وأمن  جزءاً انهم ربما يخسرون 

 .اإلشتراك

فيما يلي قائمة المخاطر الرئيسية المرتبطة باالستثمار في الصندوق، والتي من المحتمل أن تؤثر في قيمة -و

الصندوق، علما بأن المخاطر أدناه قد ال تمثل جميع المخاطر المتعلقة باإلستثمار في وحدات  صافي أصول

 الصندوق:

 :قد تتأثر قيمة الوحدة في الصندوق بعدم قدرة أو عدم استعداد مصدر الصكوك  المخاطر االئتمانية

لية خاضعة )سواء كان مؤسسات سيادية أو  شركات( أو أحد أطراف التعامل المصدر ألدوات ما

ألحكام الشريعة اإلسالمية على تلبية التزاماته المالية في وقت محدد أو  مطلقًا. وبشكل رئيسي 

تتعرض قيمة الوحدات في الصندوق إلى نوعين من المخاطر االئتمانية: مخاطر التعثر ومخاطر 

لتعامل أحد أطراف ا خفض التصنيف االئتماني. وترتبط مخاطر التعثر بخرق مصدر الصكوك أو

لشروط التزاماتهم في دفع  المبلغ المستثمر واألرباح في أوقاتها. وتشير مخاطر خفض التصنيف 

االئتماني إلى التداعيات المترتبة على خفض التصنيف االئتماني لمصدر الصكوك أو ألحد أطراف 

حتمال االتعامل من قبل شركات التصنيف المختصة. وينطوي خفض التصنيف االئتماني على زيادة 

التعثر الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة الهامش المرتبط بالمخاطر االئتمانية للصكوك أو انخفاض 

 سعرها السوقي.

 :سعر الصكوك مرتبط بصورة عكسية مع تكاليف التمويل عامًة في  مخاطر تكاليف التمويل

ائمة صكوك ثابتة أو عوقد يكون لهذا االرتباط تأثير مختلف بحسب مإذا كانت  كوبونات ال ،اإلقتصاد

 قصيرة. وسينشئ مدير الصندوق محفظة من األوراق المالية آخذاً  كانت أموبحسب مدتها طويلة 

 باالعتبار التوقعات في توجهات تكاليف التمويل العامة من أجل خفض المخاطر أو االستفادة منها.

 :المتعلقة في العالمية، سعر الوحدة في الصندوق بأوضاع األسواق المالية تتأثر مخاطر السوق 

اإلرتفاع في عالوة المخاطر، وتذبذب األسواق، وعوامل السوق النظامية، مما يؤثر في قابلية 

 الصندوق على تحقيق أرباح لمالكي وحدات الصندوق. 
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 :قد تتأثر قيمة وأداء الصندوق بحاالت عدم اليقين التي تشمل التطورات  المخاطر السياسية

قعة وحاالت عدم االستقرار السياسي والتغيرات في السياسات الحكومية السياسية غير المتو

 والحكومات والتدخل الحكومي في األنشطة األقتصادية.

 :قد يستثمر الصندوق في أوراق مالية وأصول أخرى محددة بعمالت غير العملة  مخاطر العملة

متوافقة مع أحكام الشريعة األساسية للصندوق )دوالر أمريكي(. وفي حالة عدم توفر أداة تحوط 

اإلسالمية وموافق عليها من قبل المستشار الشرعي، سيتحمل الصندوق تأثير انخفاض القيمة 

مقابل العملة األساسية للعمالت التي استثمر فيها الصندوق. ووفقا لذلك، يتحمل المستثمرون 

 ت. في الصندوق مخاطر التغيرات السلبية التي قد تحدث في معدل صرف العمال

 :قد تحمل بعض الصكوك خيار االستدعاء الذي يمنح المصدرين حق استدعاء  مخاطر االستدعاء

الصكوك قبل تاريخ استحقاقها. وقد ينتج عن ذلك تعرض الصندوق إلى مخاطر إعادة االستثمار إذ 

 قد ال يجد الصندوق  صكوك استثمارية مماثلة في الدفع.

 :فرضية إعادة استثمار التدفق النقدي من األوراق المالية الثابتة تستند إلى  مخاطر إعادة االستثمار

الدخل لغرض تحقيق الربح على األرباح المحققة. وتكمن هذه المخاطر في عدم تحقيق األموال التي 

أعيد استثمارها مستوى العوائد ذاته المحقق في االستثمارات األصلية. وتعتبر هذه المخاطر عكس 

ل العامة، ألنه عندما تزيد تكاليف التمويل العامة في االقتصاد، تزيد مخاطر مخاطر تكاليف التموي

 تكاليف التمويل العامة، ولكن تقل مخاطر إعادة االستثمار في ذلك الوقت. 

 :سيسعى المدير إلى خفض مخاطر تركيز االستثمار عن طريق تنويع  مخاطر تركيز االستثمار

اف التعامل ضمن قيود استراتيجية االستثمار. ولكن، االستثمارات في الصكوك المتعددة وأطر

تحت ظروف وحاالت معينة في األسواق قد ال يمكن تحقيق المستوى المستهدف للتنويع و/أو 

 تحقيق المصلحة المستهدفة لحاملي الواحدات ، مما قد يؤدي إلى مخاطر تركيز االستثمار. 

 :بلة للتحويل التي تتأثر أسعارها بأداء أسهم قد يستثمر الصندوق في الصكوك القا مخاطر األسهم

 وقد يكون النخفاض سعر السهم تأثير سلبي على أسعار الصكوك. ،مصدر الصكوك

 :يحدث هذا النوع من المخاطر في الغالب عندما يقوم مصدر الصكوك  مخاطر األحداث التاريخية

ق اإلقتراض، أو في حالة بعمليات استحواذ يتم من خاللها تمويل جزء كبير من الصفقة عن طري

القيام بإعادة هيكلة الديون أو عمليات اإلندماج أو إعادة الرسملة مما ينتج عنها زيادة حمولة الدين، 

الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض قيمة الصكوك، أويحد من قدرة الشركة على سداد دفعات رأس 

لتاريخية نتيجة الحوادث الطبيعية أو في موعدها المحدد. كما تحصل مخاطر األحداث ا واألرباحالمال 

الصناعية أو بسبب تغير األنظمة. وتنطبق هذه المخاطر على صكوك الشركات بشكل أكبر من 

 الصكوك السيادية.   
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 :السيولة تعني سرعة وسهولة بيع أصل من األصول وتحويله إلى نقد. وال تعد  مخاطر السيولة

األسواق الثانوية للصكوك ذات سيولة عالية. وقد يستهدف الصندوق فرصًا استثمارية تقل فيها 

ونتيجة لذلك، قد ال يتمكن  على استرداد الوحدات. اً معدالت السيولة وقد يضع الصندوق حدود

 استثماره في يوم تعامل معين.ييل المستثمر من تس

  :سيستثمر الصندوق فقط في األوراق المالية المخاطر المتعلقة بااللتزام بالضوابط الشرعية

. وقد تستبعد تلك الضوابط بعض  الشروط واالحكام المتوافقة مع الضوابط الشرعية من هذه 

ها نتيجة عدم توافقها مع الفرص االستثمارية الجاذبة التي قد توجد لكن ال يمكن االستثمار ب

 .متطلبات وأحكام الشريعة االسالمية
 

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

الصندوق في األوراق المالية واالستثمارات األخرى، وأن المستثمر فهم تلك المخاطر التي قد 

 لكامل استثماره أو لجزء منه.تسبب في خسارة المستثمر 

 :آلية تقييم المخاطر (5)

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

 :الفئة المستهدفة لالستثمار بالصندوق (6)

والجهات الحكومية وغيرها من القطاعات االستفادة من االستثمار في الصندوق  والشركاتيمكن لألفراد 

للمخاطر المرتبطة  تحملهاو مالئمتها يتوافق ذلك مع اهدافها ومدى أنفي تنمية رأس المال، على  والراغبين

 باالستثمار.

 

 :قيود / حدود االستثمار (7)

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

 الصندوق وأحكام وشروط

 العملة: (8)

 غير أخرى عملة بأي أموال أي الصندوق يقبل ولن فقط، األمريكي الدوالر هي للصندوق الرئيسية العملة

 .األمريكي الدوالر
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 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: (9)

 صول صندوق االستثمار:أاالفصاح عن جميع المدفوعات من  .أ

 كالتالي: يتحمل الصندوق جميع الرسوم والمصاريف من أصوله ، وهي

سنويًا من  %0.75 يتقاضى المدير من الصندوق أجر مقابل إدارته للصندوق بنسب رسوم اإلدارة: .1

 صافي قيمة أصول الصندوق يتم احتسابها بشكل يومي وتسدد بنهاية كل ربع سنة ميالدي. 

تراك خالل السنة األولى من االشمن مبلغ االسترداد  %1 تبلغ رسوم االسترداد رسوم االسترداد: .2

خالل السنة الثالثة من االشتراك  %0.5خالل السنة الثانية من االشتراك األول، و %0.75األول، و 

 األول. وليس هناك رسوم استرداد بعد ذلك، ويتم دفع رسوم االسترداد للصندوق. 

 .يدوالر أمريك 8,533.33وقدره  ع الحسابات هي مبلغ ج: أتعاب مرا أتعاب مراجع الحسابات .3

سنويًا من صافي قيمة األصول   ( دوالر امريكى4,000) سعودي ريال15,000 :أمين الحفظرسوم  .4

على أساس صافي  تقييمتحت الحفظ، ، وسيتم إحتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل يوم 

 قيمة أصول الصندوق وتخصم بشكل ربع سنوي.

سنويًا من صافي قيمة األصول، وتتكون  %0.50يجب أال تتعدى هذه الرسوم  الرسوم األخرى: .5

من أتعاب مجلس إدارة الصندوق، والرسوم الرقابية، ورسوم تداول. أما بالنسبة ألتعاب الموزعين 

ويتم احتساب مصاريف التشغيل بالتكلفة  فيتم دفعها من قبل مدير الصندوق من رسم اإلدارة.

 اريف التعامل من المعدل السنوي إلجمالي المصروفات. الفعلية وتستثنى مص

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

تقديمهم لخدمات أو  مقابل ىأو العقود المبرمة مع الصندوق أو الرسوم التى تدفع ألطراف أخر

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

  تم دفع جميع مصاريف التعامل المتعلقة باستثمارات الصندوق من أصول الصندوق. وتشمل

لعمليات تكاليف التعامل على سبيل المثال ال الحصر الرسوم المفروضة من الهيئات، ورسوم ا

 ألسواق التي يستثمر بها الصندوق.وتخضع كلها لقوانين ا

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

 النصف السنوية للصندوق
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، واالتعابوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعموالت يي الالجدول الت -ب 

 ووقت دفعها من قبل صندوق االستثمار:

 ال توجد. رسم اشتراك

 م إدارةورس
من صافي قيمة أصول الصندوق. يتم احتسابها على أساس  سنويا 0.75%

 .ةميالديربع سنة يومي وتدفع لمدير الصندوق بنهاية كل 

 رسوم االسترداد

خالل  %0.75 و األول، خالل السنة األولى من االشتراكمن مبلغ االسترداد  1%

خالل السنة الثالثة من االشتراك األول.  %0.5 و السنة الثانية من االشتراك األول،

 لصندوق.ليتم دفع رسوم االسترداد ، ووليس هناك رسوم استرداد بعد ذلك

 أتعاب مراجع الحسابات

 المستحق إحتساب ويتم سنوياً  ريال سعودي( 32,000) دوالر أمريكي 8,533.33

 قيمة صافي أساس على يومي بشكل تقييم يوم كل عند الرسوم هذه من

 .سنوي ربع بشكل وتخصم الصندوق أصول

 رسوم أمين الحفظ

من صافي قيمة األصول تحت  ( دوالر امريكى  سنوياً 4,000سعودي ) 15,000

 على أساس تقييموسيتم إحتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل يوم  الحفظ،

 صافي قيمة أصول الصندوق وتخصم بشكل ربع سنوي

 الرسوم األخرى

  من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا %0.50الرسوم األخرى ال تتعدى ،

 وفيما يلي التفاصيل:

 .احتسابها على أساس يومي وتدفع بنهاية كل شهر ميالدي 

 :أتعاب سنوية لكل عضو مستقل ال  أتعاب عضو مجلس اإلدارة المستقل

 ريال سعودي سنويًا. 5,000تزيد عن 

 :اً ريال سنوي 7,500 الرسوم الرقابية 

 :اً ريال سنوي 5,000 رسوم تداول 
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 علىاالجمالية الصول الصندوق  القيمةافتراضي يوضح نسبة تكاليف الصندوق الى  جدول -ج

 مستوى الصندوق ومالك الوحدة خالل عمر الصندوق :

دوالر  مليون 10 يعادل الصندوق حجم بافتراض اعاله الموضحة الصندوق تكاليف نسبة يوضح مثال

 %3 المالية السنة نهاية في المحقق والعائد امريكي 

 

نسبة 

تكاليف 

على 

مالك 

 الوحدة 

نسبة 

تكاليف 

 الصندوق 

 البند طريقة االحتساب 

 رسوم االشتراك  - - -

1.000% - 

من مبلغ االسترداد خالل السنة األولى من  1%

خالل السنة الثانية من  %0.75االشتراك األول، و 

خالل السنة الثالثة من  %0.5االشتراك األول، و 

االشتراك األول. وليس هناك رسوم استرداد بعد 

 ذلك، ويتم دفع رسوم االسترداد للصندوق.

 ادرسوم االسترد

 الرسوم الرقابية صافي قيمة أصول الصندوق 0.02% 0.019%

 رسم تداول صافي قيمة أصول الصندوق 0.01% 0.013%

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة صافي قيمة أصول الصندوق 0.03% 0.026%

 رسوم المؤشر االرشادي - - -

 رسم امين الحفظ صافي قيمة أصول الصندوق 0.04% 0.039%

 رسوم مراجع الحسابات صافي قيمة أصول الصندوق 0.08% 0.083%

 رسوم االدارة صافي قيمة أصول الصندوق 0.75% 0.75%

 اجمالي نسبة التكاليف المتكررة  0.93% 0.93%

 اجمالي نسبة التكاليف  الغير متكررة  - 1.00%

 

إطالقا أن الصتتتندوق ستتتوف يحقق العائد المذكور أعاله هو عائد افتراضتتتي كمثال توضتتتيحي فقط، وال يعني 

 هذا العائد أو أي عائد آخر.
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تفاصـــيل مقابل الصـــفقات المفروضـــة على االشـــتراك واالســـترداد ونقل الملكية التي يدفعها  - د

 مالكي الوحدات، وطريقة احتساب ذلك المقابل:

 مقابل الصفقات المفروضة على اإلشتراك: ال يوجد. -

من مبلغ  %1 تبلغ رستتتتتوممالك الوحدات  اإلستتتتتترداد: فيدفع ب مقابل الصتتتتتفقات المفروضتتتتتة -

خالل الستتنة الثانية من االشتتتراك  %0.75الستتنة األولى من االشتتتراك األول، و خالل االستتترداد 

 ،خالل الستتنة الثالثة من االشتتتراك األول. وليس هناك رستتوم استتترداد بعد ذلك %0.5األول، و 

 لصندوق.  ليتم دفع رسوم االسترداد و

 

 معلومات التخفيضات والعمولة الخاصة: - ه

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 

 ن على الشركة التأكد مما يلي:الموجهة من خالل ذلك الوسيط وفي هذه الحالة يتعي

 .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 

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

 الظروف القائمة.

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

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

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

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

 الصندوق الزكاة عن مالكي الوحدات.

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

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

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

 الصندوق الزكاة عن مالكي الوحدات.

 

 يبرهما مدير الصندوق عمولة خاصة ال توجد أي -ز
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صول أمثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من  - ح

 ساس عملة الصندوق:أالصندوق او من قبل مالك الوحدات على 

  ,الجدول التالي يوضح أتعاب و مصاريف التشغيل التي يتم دفعها من أصول الصندوق كمبلغ نقدي

(. مثال أمريكي دوالرلى أساس عملة الصندوق )و تم إستخدام إستثمار إفتراضي لمالك الوحدات ع

 100,000و تم اإلشتراك بقيمة   أمريكي دوالرمليون  10الرسوم على إستثمار في الصندوق بحجم 

المستثمر ( و يصبح المبلغ %10لمدة سنة )مع مالحظة كون اإلستثمار حقق عائد قدره  أمريكي دوالر

  أمريكي دوالر 109,021به في نهاية السنة بعد الخصومات و العائد بقيمة 

 

 البند المبلغ 

 المبلغ المستثمر به بالدوالر األمريكي 100,000

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

 %0.75رسوم إدارة الصندوق: 750

 دوالر أمريكي 8,533.33أتعاب مراجع الحسابات: 85.33

 دوالر أمريكى 2666.66*أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين:  26.66

 أمريكى دوالر 2000*الرسوم الرقابية:  20

 دوالر أمريكى 1333.3*رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع "تداول":  13.3

 امريكى دوالر(4,000)رسوم الحفظ:  40

 العائد على اإلستثمار بعد خصم الرسومصافى مبلغ اإلستثمار مع  109,065

* العائد المذكور أعاله هو عائد افتراضتتتي كمثال توضتتتيحي فقط، وال يعني إطالقا أن الصتتتندوق ستتتوف يحقق 

 .خرآهذا العائد أو أي عائد 

 :والتسعير التقييم (10)

 كل أصل يملكه الصندوق: تقييمتفاصيل  .أ

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

احتساب قيمة أصول وذلك بعد خصم جميع المطلوبات والمتضمنة الرسوم المحددة و يتم  التقييميوم 

 :حسب اآلتي التقييمالصندوق في يوم 

أسعار السوق لتداول الصكوك  المسعرة، سيتم تحديدها  بمتوسط آخر سعر )عندما تتوافر أسعار  .1

ات )مثل ، بلومبرغ ،زاوية   وغيرها(. التقييمالعرض والطلب( من األنظمة اآللية أو االلكترونية لنشر 

 تماد عليه،  يؤخذوفي حالة كان سعر الصكوك المتوفر في األنظمة اآللية أو اإللكترونية اليمكن اإلع

 متوسط مجموع األسعار المقدمة من اثنين متداولين كحد أدنى.
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توجد أسعار عرض أو طلب أو كان السعر المتوفر  اليمكن االعتماد عليه مثل أن يكون قديمًا جدًا   إذا لم .2

 كما هو موضح في الفقرة )أ( أعاله، فإنه يتم تحديد قيمة األصول المعنية من وقت آلخر بواسطة

 طرف ثالث ويتم الموافقة عليها  من قبل مجلس إدارة الصندوق.

قد يقوم مدير الصندوق، بحسب تقديره الخاص، بتصنيف أوراق مالية أو أدوات استثمارية كصكوك  .3

محفوظة حتى تاريخ استحقاقها عندما ينوي مدير الصندوق عدم التصرف بها حتى تاريخ استحقاقها. 

تثمارية المحفوظة حتى تاريخ االستحقاق باستخدام طريقة التكاليف سوف يتم تقييم األدوات االس

 المطفأة.  

يتم احتساب األوراق المالية واألدوات االستثمارية مبدئيًا بسعر التكلفة. ثم بعد ذلك، يتم تقدير قيمتها  .4

 العادلة بواسطة طرف ثالث مستقل وذلك قياسًا على القيم السوقية ألدوات استثمارية أخرى ذات

خصائص مماثلة. أما االستثمارات التي اليمكن التوصل إلى قيمتها العادلة بطرق معتبرة، فيتم 

 تقييمها بسعر التكلفة مع احتساب الفوائد المستحقة  بعد طرح الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمتها.  

نقدية الخاضعة بالنسبة للمرابحة، والودائع الخاضعة ألحكام الشريعة اإلسالمية، واألدوات شبه ال .5

ألحكام الشريعة اإلسالمية فإنه يتم تقييمها عن طريق احتساب تكلفة االستثمار مضاف إليها األرباح 

 المستحقة.

 يتم احتساب أصول الصندوق المستثمرة في صناديق المرابحة على أساس آخر سعر وحدة معلن.   .6

صندوق األساسية )دوالر أمريكي( إلى يتم تحويل أي قيمة )سواء ألوراق مالية أو نقد( بغير عملة ال .7

 .التقييمعملة الصندوق األساسية بالمعدل السائد في تاريخ 

 

 بشتتكل يعلق أن الصتتندوق، إدارة مجلس موافقة على الحصتتول بعد وقت، أي في الصتتندوق لمدير يحقو

 قيمة استتتترداد طلب في الوحدات أصتتتحاب وحق الصتتتندوق أصتتتول قيمة صتتتافي احتستتتاب عملية مؤقت

 :خالل وذلك تقويم يومي أقصاها لمدة استبدالها أو وحداتهم

 نطاق خارج أخرى ظروف أية أو نقدية أو عستتتكرية أو اقتصتتتادية أو ستتتياستتتية أحداثا تتضتتتمن فترة أية -

 أو الصتتندوق استتتثمارات في التصتترف معها ويكون وستتلطته ومستتؤولياته الصتتندوق مدير ستتيطرة

  المستثمرين بمصالح ملموس بشكل ويضر عمليا ممكن غير هاتقييم

 .عادلة بصورة األصول قيمة صافي احتساب الممكن غير من أنه الصندوق مدير رأى إذا -
 

 ، وتكرارها:التقييمعدد نقاط   . ب

 .السعودية العربية المملكة في للتعامل مفتوحة فيه البنوك تكون أن على ثالثاء يوم كل
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 أو الخطأ في التسعير: التقييمالتي ستتخذ في حالة الخطأ في  اإلجراءات. ج  

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

 مدير الصندوق بتوثيق ذلك.

يقوم مدير الصندوق بتعويض مالكي الوحدات المتضررين ) بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين(  .2

 أو التسعير دون تأخير. التقييماء عن جميع أخط

أو التستتتعير بما يؤثر على  التقييميقوم مدير الصتتتندوق بإبالغ الهيئة فور وقوع أي خطأ في  .3

أو أكثر من سعر الوحدة، كما يتم اإلفصاح عن ذلك في كل من  %0.5سعر الوحدة ما نسبته 

المالية الستتتتتتعودية الموقع اإللكتروني للشتتتتتتركة وكذلك في الموقع اإللكتروني للستتتتتتوق 

باإلضافة إلى  وأّي موقع آخر متاح للجمهور بحستب الضتوابط التتي تحتددها الهيئتة،  )تداول(

( 76أنه يجب اإلشارة إلى ذلك في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقًا للمادة )

   من الئحة صناديق اإلستثمار.

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

ن )إ والتستتتعير التقييمصتتتناديق االستتتتثمار وتشتتتتمل هذه التقارير على ملخص بجميع أخطاء 

 .من الئحة صناديق اإلستثمار( 76 ) وجدت( وذلك وفقًا للمادة
 

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

يتم احتستتتاب أستتتعار االشتتتتراك واالستتتترداد بناء على ستتتعر الوحدة في يوم التعامل ذي العالقة وفق 

في حتتال وجود أي ظروف  التقييمالطريقتتة المتتذكورة أدنتتاه، كمتتا يجوز لمتتدير الصتتتتتتنتتدوق تتتأخير عمليتتة 

إدارة  لسأو تحديد قيمة أصول الصندوق وسيتم الرجوع إلى مج التقييماستثنائية قد تؤثر على عملية 

 الصندوق للحصول على الموافقة.

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

 وذلك بعد خصم جميع المطلوبات والمتضمنة الرسوم المحددة التقييمفي يوم 
 

 :وتكرارها الوحدة، سعر نشر ووقت مكان.  ه

 العربية المملكةصتتتتتباحًا بتوقيت  11:00إعالن ستتتتتعر الوحدة عند الستتتتتاعة ب الصتتتتتندوق ستتتتتيقوم مدير

المعني عبر الموقع االلكتروني لمتتتدير الصتتتتتتنتتتدوق   التقييمفي اليوم التتتتالي ليوم   الستتتتتتعوديتتتة

www.alkhaircapital.com.sa  )والتتمتتوقتتع التترستتتتتتتتمتتي لتتلستتتتتتتتوق التتمتتتالتتيتتتة الستتتتتتتتعتتوديتتتة )تتتتداول

www.tadawul.com.sa. 

 

 

http://www.alkhaircapital.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 :التعامالت (11)

 ي:تفاصيل الطرح االول .أ

 وسعر م،01/06/2014 الموافق هت03/08/1435الصندوق في قبول طلبات االشتراك في   بدأ

 دوالر. 100  الطرح بداية عند الوحدة

 

 طلبات االشتراك واالسترداد: مالتاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقدي .ب

  طلبات االشتراك التي يستلمها المسجل في أي يوم تعامل قبل الساعة الثانية مساًء بتوقيت

سيتم تنفيذها في نفس يوم التعامل على أساس صافي قيمة أصول السعودية   العربية المملكة

 الذي يتم فيه قبول الطلب. التقييمفي يوم  المقيمةالوحدة 

  :يجبو .الصندوق مدير قبل من للنقض قابلة وغير ملزمة االسترداد طلبات تعتبرأيام قبول االسترداد 

 توقيتب مساءاً  الثانية الساعة قبل )شركة الخير كابيتال( المسجل بواسطة االسترداد طلبات استالم

 . عمل أيام بخمسة المعني التقييم يوم/  التعامل يومقبل العربية السعودية   المملكة

 اجراءات االشتراك واالسترداد: .ج

  :اجراءات االشتراك 

 عهاوتوقي خطياً  االشتراك استمارة تعبئة خالل من الصندوق في وحدات شراء للمستثمرين يمكن

 بالمبلغ مصحوباً  االشتراك طلب  نموذج في المبين العنوان على المسجل إلى وإرسالها

. الصندوق مدير قبل من المحدد اآليبان رقم استخدام عبر تحويله خالل من استثماره المطلوب

 األصلية االستمارة إرسال للمستثمر فيمكن الفاكس، عبر االشتراك استمارة إرسال حال في

 قرري أن الصندوق لمدير ويمكن هذا. الذاتي التوصيل أو البريد خالل من الحقة فترة في للمسجل

 وجودها، عند اإللكترونية، الوسائل خالل من واإلضافية األولية االشتراكات عمل يجوز ما إذا

 جميع وأن المالية، السوق هيئة متطلبات مع متوافقة اإللكترونية الوسائل تلك تكون أن شريطة

 استالم عن النظر بصرف. مكتملة األموال غسل بمكافحة المتعلقة والفحص التدقيق إجراءات

 رفض في بحقه يحتفظ الصندوق مدير فإن أخرى، متطلبات ألي مستوف أو موقع راكاشت طلب

 مدير يرد الحالة، هذه وفي. ذلك وراء األسباب إبداء بدون إضافي أو أولي اشتراك طلب أي

 نكيةب حوالة طريق عن وذلك يخصه الذي القائم الرصيد أو االشتراك مبلغ المستثمر إلى الصندوق

 على يتعين االشتراك، طلب في شخص من أكثر تشارك حالة في. الطلب صاحب مسؤولية على

 أو مقبولة شرعية وكالة  تقديم عدم حالة في االشتراك طلب على التوقيع هؤالء من واحد كل

 .خطي تفويضا

  :اجراءات االسترداد 
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 على المستثمرين الذين يرغبون في استرداد وحداتهم تعبئة طلب استرداد وتوقيعه وإرساله -

الى المسجل المدير اإلداري على العنوان البريدي أو بالفاكس المبين في نموذج االسترداد. في 

حال عمل طلب االسترداد من خالل الفاكس فيمكن للمستثمر ارسال استمارة االسترداد األصلية 

الى المسجل في فترة الحقة من خالل البريد أو التوصيل الذاتي. هذا ويمكن لمدير الصندوق 

ن يقرر اذا ما يجوز عمل طلبات االسترداد من خالل الوسائل االلكترونية، عند وجودها، شريطة أ

أن تكون تلك الوسائل االلكترونية متوافقة مع متطلبات هيئة السوق المالية. وأي مدفوعات 

خاصة بطلبات االسترداد سوف تكون من خالل مدير الصندوق إلى الحساب المحدد في سجالته 

 ير في هذا الحساب يجب أن يتم بطلب خطي(.)أي تغي

يجب أن يتضمن طلب االسترداد كل المعلومات المطلوبة. وإذا لم يوفر طالب االسترداد أيا من  -

 هذه المعلومات فهذا من شأنه أن يؤخر تنفيذ طلب االسترداد. 

  :مكان تقديم الطلبات 

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

 .أعاله واالسترداد

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

سيتم تحويل عوائد / مبلغ االسترداد لمالكي الوحدات قبل اقفال العمل في اليوم الرابع التالي 

 ذو العالقة. التقييمليوم 

 وحدات الصندوق:قيود التعامل في  -د

 بتوقيت مستتتتتاءاً  الثانية الستتتتتاعة قبل تعامل يوم أي في المستتتتتجل يستتتتتتلمها التي االشتتتتتتراك طلبات

 أصتتتول قيمة صتتتافي أستتتاس على التعامل يوم نفس في تنفيذها ستتتيتم المملكة العربية الستتتعودية

 كاالشتتتتتترا طلبات: المثال ستتتتتبيل فعلى. الطلب قبول فيه يتم الذي التقييم يوم في المقومة الوحدة

المملكة العربية  بتوقيت مستتتتتاءاً  2:00 الستتتتتاعة قبل 2011-يوليو -12 الثالثاء يوم استتتتتتالمها يتم التي

 إغالق حسب والمقومة 2011-يوليو-13 األربعاء يوم المعلن الوحدة سعر على تنفيذها يتم ، السعودية

المملكة العربية  بتوقيت مستتتتتتاءاً  الثانية بعد المستتتتتتتلمة االشتتتتتتتراكات أما. 2011-يوليو-12 الثالثاء يوم

 يوم المعلن الوحدة ستتتتتتعر على تنفيذها فيتم 2011-يوليو-12 الموافق الثالثاء يوم من الستتتتتتعودية

 التعامل يوم يكن لم وإذا. 2011-يوليو-19 الثالثاء يوم إغالق حستتب والمقومة 2011-يوليو-20 األربعاء

 تقديم حالة في  مختلفة مواعيد إجراءات تنطبق قد. التالي العمل يوم هو التعامل يوم يكون عمل يوم

 قد أنه مالحظة المستثمر وعلى االلكترونية، السبل خالل من أو فرعي موزع خالل من االشتراك طلبات

 لطلبات بالنستتبة. الموزع ذلك فيها يعمل ال أيام في فرعي، موزع خالل من الوحدات شتتراء يستتتطيع ال

 ذهاتنفي فيتم المعني التعامل يوم في مستتاءاً  الثانية الستتاعة بعد المستتجل يستتتلمها التي االشتتتراك

 التقييم يوم في المقومة الوحدة أصتتتتتتول قيمة صتتتتتتافي أستتتتتتاس على وذلك التالي العمل يوم في
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 هأن باالعتبار األخذ األخرى االلكترونية الستتتتتبل عبر أو التداول منصتتتتتات عبر الطلب مقدمي وعلى. التالي

 على تنطبق التي اإلجراءات بخصتتتتتتوص لكترونيةاإل الستتتتتتبل أو التداول منصتتتتتتة مزود إلى الرجوع عليهم

 .المعنية التداول ترتيبات

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

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

 مدير فإن األصول قيمة صافي من %5 من أكثر يشكل استالمها تم أخرى استرداد طلبات مع أو

 نفيذت يؤجل أن( المستثمرين بقية مصلحة على وحفاظا) المطلق تقديره وبحسب بحقه  يحتفظ الصندوق

 يوم إلى كليًا، أو جزئياً  سواء( األصول قيمة صافي من %5 تفوق التي للمبالغ) المعني االسترداد طلب

 يوم في الصندوق في األصول قيمة صافي من %5 من أكثر استرداد يتم ال حيث التالي، التعامل

 طلب تنفيذ عدم حال وفي. نسبي أساس على االسترداد طلبات جميع تنفيذ ويتم .األول التعامل

 غير الجزء ذلك فسيعامل هذا، التخفيض حق لممارسة نتيجة األول التعامل يوم في كامال االسترداد

 امأي األمر لزم وإذا التالي، التعامل يوم يخص جديداً  طلباً  قدم المستثمر وكأن الطلب ذلك من المسترد

 ألول،ا التعامل يوم يخص الذي للطلب وبالنسبة. تماماً   الطلب ذلك تلبية يتم أن إلى الالحقة، التعامل

 ترتيببال الطلبات تلك تأجيل يتم فسوف التالي، التعامل يوم تخص أخرى طلبات استالم تم حال وفي

 يجوز .السابقة العبارة في كما تعامل ثم ومن األول، التعامل يوم طلبات تنفيذ يتم حتى األولوية حسب

 بطلب بالتقيد ملزما يكون ال الصندوق ولكن. منها جزء أو وحداته جميع استرداد يطلب أن للمستثمر

. للرصيد األدنى الحد دون ما إلى الوحدات من المستثمر رصيد انخفاض إلى سيؤدي كان إذا االسترداد

 .الصندوق في الوحدات من المستثمر ذلك رصيد كامل تصفية الصندوق لمدير يحق الحالة هذه وفي

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

 اباحتس عملية تعليق فيها يتم فترة أية خالل وحداته قيمة استرداد في المستثمر حق تعليق سيتم

 اراشع سيتم الحالة هذه وفي المذكورة، للصالحيات وفقا الصندوق مدير قبل من األصول قيمة صافي

 يوم أول في المعنية الوحدات قيمة رد وسيتم هذه التعليق بفترة وحداته استرداد يطلب الذي المستثمر

 .التعليق فترة نهاية يلي تعامل

 ردةالوا اإلسترداد طلبات تجاه عادلة إجراءات الصندوق مدير سيتبع اإلسترداد، عمليات تأجيل حاالت وفي

     .االستثمار صناديق الئحة من 66 المادة لمتطلبات وفقاً  وذلك الوحدات، مالكي من

 آخرين: األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين -ز 

حكام التابعة لنظام هيئة السوق المالية السعودية ولوائحها التنفيذية واألنظمة حكام المنظمة هي األاأل

 واللوائح األخرى ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية.
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 أقل عدد للوحدات أو قيمتها يجب أن يتملكها مالك الوحدات أو يبيعها أو يستردها: -ح 

  :أمريكي دوالر 5،000الحد األدنى للملكية 

  :أمريكي دوالر 10،000الحد األدنى لالشتراك 

  أمريكي دوالر 5،000: اإلضافيالحد األدنى لالشتراك 

  :أمريكي دوالر 5،000الحد األدنى لالسترداد 

 

الحد إلى ذلك الحد االدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصــــندوق جمعه، ومدى تأعير عدم الوصــــول  -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)

 وليةاألالمالية  القوائم البيان الربع ســــنوي و ، بما في ذلكالســــنويةالمعلومات المتعلقة بالتقارير  .أ

 والسنوية:

 لسنوية بما في ذلك القوائم المالية السنويةى مدير الصندوق إعداد التقارير ايجب عل .1

، صتتناديق االستتتثمار من الئحة( 4 )والملحق ( 3 )والبيان ربع الستتنوي وفقًا لمتطلبات الملحق  المراجعة

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

أشتتهر من نهاية  ( 3 )إتاحة التقارير الستتنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز ب ستتوف يقوم مدير الصتتندوق .2

         وذلك في األماكن وبالوستتتتتتتائل المحددة في شتتتتتتروط وأحكام الصتتتتتتندوق وفي الموقع  فترة التقرير

متاح للجمهور بحستتتتتتب  آخيرلمدير الصتتتتتتندوق، والموقع اإللكتروني للستتتتتتوق أو أّي موقع  لكترونياإل

 التي تحددها الهيئة. الضوابط

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

لوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق فترة القوائم وذلك في األماكن وبا يومًا من نهاية( 30 )

 خر متاح للجمهورآااللكتروني لمدير الصندوق، والموقع اإللكتروني للسوق أو أّي موقع  وفي الموقع

 .بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة

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

 ، وذلك في األماكن وبالوسائل المحددة في شروط نيأيام من نهاية الربع المع ( 10 )تتجاوز 

 وأحكام الصندوق وفي الموقع االلكتروني لمدير الصندوق ، والموقع اإللكتروني للسوق أو
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 .أّي موقع رخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة

 صول الحالية للصندوق العام الذي يديرهإتاحة صافي قيمة األبمدير الصندوق  سيقوم .5

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

 السابقة في المكاتب المسجلة لمدير الصندوق.
 

 

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

و/ أو البريد اإللكتروني و/ أو الهاتف و / أو الفاكس كما هو ستتيتم إرستتال التقارير على العنوان البريدي 

مبين في نموذج فتح الحستتتتاب إال اذا تم اشتتتتعار مدير الصتتتتندوق بأي تغيير في العنوان. ويجب إخطار 

يومًا( تقويميًا من إصتتتتتدار تلك التقارير وبعد ذلك تصتتتتتبح التقارير  45مدير الصتتتتتندوق بأي أخطاء خالل )

لصندوق نهائية وحاسمة. كما سيتم توفير هذه التقارير على موقع مدير الصندوق و الصادرة عن مدير ا

 .www.tadawul.com.saالموقع االلكتروني للسوق 
 

 وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية: .ج

حتملين بالتقارير الستتتتتنوية )بما في ذلك القوائم ستتتتتيتم اطالع مالكي وحدات الصتتتتتندوق والعمالء الم

المالية الستتتتتتنوية المراجعة( مجانًا وذلك بنشتتتتتترها في الموقع االلكتروني الخاص بمدير الصتتتتتتندوق، 

 أو عن طريق البريد في حال طلبها. www.tadawul.com.saللسوق  اإللكترونيوالموقع 

 

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

 م2015قائمة مالية للصندوق هي لعام اول علما بان  التأسيس
 

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

 مالكي وحدات الصندوق.

 :مالكي الوحدات سجل (14)

 الصندوق بإعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة. مشغليلتزم  أ

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

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

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

 واحكام الصندوق من خالل الوسائل الموضحة في شروط   الصندوق مشغل طريق عن الطلب عند مقابل

هت. يجب على مشغل الصندوق تحديث سجل مالكي الوحدات فورا بحيث يعكس التغيرات في المعلومات  

 .  في الئحة صناديق االستثمار12 المادةالمشار إليها في الفقرة )ج( من 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 :مالكي الوحدات اجتماع (15)

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

 الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه. يجوز لمدير 

 ( أيام من تستتتتتتلم طلب كتابي من أمين 10يدعو مدير الصتتتتتتندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل )

 الحفظ.

 ( أيام من تستتتتتلم طلب كتاب من مالك أو 10يدعو مدير الصتتتتتندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل )

من قيمة وحدات  على األقل % 25منفردين ملكون مجتمعين أو أكثر من مالكي الوحدات الذين ي

 الصندوق.
 

 إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات: .ب

  لمدير الصتتتتتتندوق  اإللكتورنيتكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات باالعالن عن ذلك في الموقع

الوحدات وأمين الحفظ قبل  مالكي والموقع االلكتروني للسوق، وبإرسال اشعار كتابي إلى جميع

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

انه ووقته والقرارات المقترحة، ويجب على مدير الصندوق حال كاإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع وم

 الوحدات إرسال نسخة إلى هيئة. إرسال إشعارًا إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع لمالكي

  ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صتتتتتحيحًا إال اذا حضتتتتتره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين

 .على االقل من قيمة وحدات الصندوق العام  25%

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

ن ذلك في موقعه االلكتروني والموقع االلكتروني للستتوق وبارستتال إشتتعار كتابي ثان باالعالن ع

مدة ال تقل عن ) ثاني ب ماع ال مالكي الوحدات وأمين  الحفظ قبل موعد االجت يام. 5إلى جميع  ( أ

 ويعد االجتماع الثاني صحيحا أيا كانت نسبة الوحدات الممثلة في االجتماع.
 

 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 بصتتوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها

 وقت االجتماع.

 وحدات واالشتتتتتتتراك في مداوالتها والتصتتتتتتويت 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 ممارستتتتتتة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك الحصتتتتتتول

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

 صناديق االستثمار.

 :الوحدات مالكي حقوق قائمة (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 لنوع اإلشعار بأي تغيير في

 التغيير والمدة المحددة في الئحة صناديق االستثمار.

 .اإلشعار بأي تغير في مجلس إدارة الصندوق 

  الحصتتول على نستتخة محدثة من شتتروط وأحكام الصتتندوق ستتنويًا تظهر الرستتوم واالتعاب الفعلية

 وق عند طلبها.ومعلومات أداء الصند

 ( يومًا 21اإلشتتتتعار برغبة مدير الصتتتتندوق بإنهاء صتتتتندوق االستتتتتثمار قبل اإلنهاء بمدة ال تقل عن )

 نصت عليها الشروط واالحكام عليها. مابخالف تقويميًا، 

 .دفع عوائد االسترداد في األوقات المحددة لذلك 

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

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

 يديره : 

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

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

 :الوحدات مالكي مسؤولية (17)

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

 عن ديون والتزامات الصندوق.

 :الوحدات خصائص (18)

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

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

 صناديق االستثمار:

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

 الصندوق حسب نوع التغير ) تغيرات اساسية وتغيرات غير اساسية (:

 التغييرات األساسية: .1

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

 ساسي المقترح من خالل قرار صندوق عادي.على التغيير األ

  يجب على مدير الصتتتندوق بعد الحصتتتول على موافقة مالكي الوحدات والهيئة الشتتترعية

وفقًا للفقرة الستتابقة من هذه المادة، الحصتتول على موافقة هيئة الستتوق المالية على 

 التغيير األساسي المقترح للصندوق العام.

  :يقصد بمصطلح " التغيير األساسي" أيا من الحاالت األتية 

 التغيير المهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته أو فئته. -

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

 لصندوق.ااالنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير  -

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

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

 على مدير الصتتتندوق إشتتتعار مالكي الوحدات واإلفصتتتاح عن تفاصتتتيل التغييرات األستتتاستتتية في  يجب

( أيام 10تحدده الهيئة قبل ) موقعه االلكتروني وأي موقع آخر متاح للجمهور بحستتتتتب الضتتتتتوابط التي

 من سريان التغيير. 

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

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

  استردادأي رسوم 
 

 :غير أساسيةتغييرات  .2

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

لمدير الصتتتتتندوق وأي موقع آخر متاح للجمهور بحستتتتتب الضتتتتتوابط التي تحددها الهيئة عن أي 

( أيام من سريان التغيير ، ويحق 10تغييرات غير أساسية في الصندوق العام الذي يديره قبل )

لصتتندوق العام المفتوح استتترداد وحداته قبل ستتريان التغيير غير األستتاستتي لمالكي وحدات ا

  استرداد رسومدون فرض أي 
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يجب على مدير الصتتندوق الحصتتول على موافقة مجلس إدارة الصتتندوق قبل إجراء أي تغيير  -

 غير أساسي.

االساسية الموضحة في  التغييراتيقصد بتتتتتت"التغيير الغير أساسي" أي تغيير ال يقع ضمن  -

 رات االساسية يالفقرة السابقة في التغي

د( يجب بيان تفاصتتتيل التغييرات غير األستتتاستتتية في تقارير الصتتتندوق العام التي يعدها مدير 

 الصندوق 

 :وتصفية صندوق االستثمار إنهاء (20)

أحكام الئحة الحاالت التي تســـــتوجب إنها صـــــندوق االســـــتثمار واالجراءات الخاصـــــة باالنهاء، بموجب 

 صناديق االستثمار:

 همرار في ادارتتأصول الصندوق بحيث ال يبرر االس قيمة صافي انخفاض 

 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 أصتتتول الصتتتندوق وتوزيع مستتتتحقات مالكي  إتمامعلى مدير الصتتتندوق  يجب -

 .الصندوق مدة إنتهاء قبل عليهم الوحدات

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

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

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

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

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

 اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.

وذلك وفقا لهذه يجب على مدير الصندوق االلتزام بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق  -

 الشروط واألحكام والئحة صناديق اإلستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية.

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

 .دوق ( أيام من انتهاء مدة الصن 10) 

يجب على مدير الصتتتتتندوق أن يعامل بالمستتتتتاواة جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء  -

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

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

 دوق.وأحكام الصن

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

حيثما )خر متاح للجمهور بحستتتتتتتب الضتتتتتتوابط التي تحددها الهيئة آأو أّي موقع  للستتتتتتوق

انتهاء مدة الصتتتتتندوق أو مدة تصتتتتتفيته، ويجب كذلك على مدير الصتتتتتندوق  ، عن(ينطبق

في األماكن والوستتائل المحددة في شتتروط وأحكام  مالكي الوحدات بذلك الخاص إشتتعار

 الصندوق.

 يجب على مدير الصتتتتندوق تزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصتتتتندوق وفقًا لمتطلبات -

يوًما من تاريخ  ( 70)خالل مدة ال تزيد على  الئحة صتتتتتتناديق االستتتتتتتثمار( من  14الملحق )

القوائم المالية النهائية المراجعة للصتتندوق الصتتندوق أو تصتتفيته، متضتتمًنا  اكتمال إنهاء

 لغرض تصفية الصندوق، آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة. 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.

 مدير الصتتندوق إشتتعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا بانتهاء تصتتفية الصتتندوق يجب على -

 ( أيام من انتهاء تصفية الصندوق  10خالل ) 

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

 الصندوق 

 

 :الصندوق مدير (21)

 اسم مدير الصندوق 

 .السعوديةشركة الخير كابيتال 

 :تاريخ الترخيص رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

  37-08120: الترخيص رقم

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

 الدور الثامن –مداراتأبراج  –طريق الملك عبدالعزيز ، حي الوزارات 

 11547، الرياض 69410صندوق بريد 

 المملكة العربية السعودية

 +966(11) 2155678هاتف: 

 +966(11) 2191270فاكس: 

 www.alkhaircapital.com.sa الموقع 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 الزكاة

  16,855,629 قبل خصم الزكاة  لصافي الدخ
 

 األدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسة لمدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار:

الئحة يعمل مدير الصتتتندوق لمصتتتلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صتتتناديق االستتتتثمار و .1

 لهم وشروط وأحكام الصندوق )وذلك فيما يتعلق بالصندوق العام(. مؤسسات السوق المالية 

 الئحة مؤسسات السوق المالية يلتزم مدير الصندوق بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها  .2

لهم بما في ذلك واجب األمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يتضتتمن العمل بما يحقق مصتتالحهم 

 وبذل الحرص المعقول.

 علق بصناديق االستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤواًل عن القيام باآلتي:فيما يت .3

 .والسعي لتحقيق اهدافه  إدارة الصندوق -

 .محتملة استرداد طلبات بأي للوفاء السيولة مراقبة -

يعد مدير الصندوق مسؤواًل عن االلتزام باحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء أدى مسؤولياته  .4

الئحة مباشتتتتر أم كلف بها جهة خارجية بموجب احكام الئحة صتتتتناديق االستتتتتثمار ووواجباته بشتتتتكل 

 لهم. مؤسسات السوق المالية 

http://www.alkhaircapital.com.sa/
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يعد مدير الصتتندوق مستتؤواًل تجاه مالكي الوحدات عن خستتائر الصتتندوق الناجمة بستتبب احتيال او  .5

 إهمال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد.

قة وااللتزام لكل صتتندوق استتتثمار يديره، ويزود الهيئة يطبق مدير الصتتندوق برنامج مراقبة المطاب .6

 بنتائج التطبيق عند طلبها.
 

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:

تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديرًا للصتتتتتتندوق من  يجوز لمدير الصتتتتتتندوق

الباطن ألي صتتندوق استتتثمار يديره مدير الصتتندوق. ويدفع مدير الصتتندوق أتعاب ومصتتاريف أي 

 مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصة.
 

 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله:

 صتتتتندوق فيما يتعلق بالصتتتتندوق االستتتتتثماري واتخاذ أي اجراء تراه مناستتتتبًا للهيئة حق عزل مدير ال

لتعيين مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبًا، وذلك في حال وقوع 

 أي من الحاالت اآلتية:

الئحة توقف مدير الصتتتتتندوق عن ممارستتتتتة نشتتتتتاط اإلدارة دون إشتتتتتعار الهيئة بذلك بموجب  .1

 لهم. ات السوق المالية مؤسس

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

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

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

 التنفيذية.

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

عدم وجود شتخص آخر مستجل لدى مدير الصتندوق قادر على إدارة أصتول صتندوق االستتثمار 

 أو أصول الصناديق التي يدريها مدير المحفظة.

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

  إذا مارستتتتتتت الهيئة أيًا من صتتتتتتالحياتها وفقًا للفقرة )األولى( من هذه المادة، فيتعين على مدير

الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى 

ى من تعيين مدير الصندوق البديل. ويجب ( يومًا األول60مدير الصندوق البديل وذلك خالل التتتتتتتت )

على مدير الصتتتتتتندوق المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضتتتتتتروريا ومناستتتتتتبًا ووفقًا لتقدير الهيئة 

 المحض، إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.
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 مشغل الصندوق  (22)

 : وتاريخه عن هيئة السوق الماليةورقم الترخيص الصادر  الصندوق , شغلاسم م

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

 هت19/11/1429 وتاريخ  37-08120 رقم بترخيص المالية السوق هيئة قبل من ومرخصة السعودية،

 الصناديق، وتشغيل االستثمارات وإدارة والحفظ، التعامل نشاط لممارسة ، م،17/11/2008 الموافق

 الشريعة أحكام مع يتوافق بما المالية األوراق أعمال في المشورة وتقديم والترتيب،
 

 عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق :

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

2191270 (11)966+  
 

  مشغل الصندوق وواجباته ومسؤولياتهل االساسية  االدوار بيان

الئحة  الصتتتتندوق لمصتتتتلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صتتتتناديق االستتتتتثمار و مشتتتتغل 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

 بحساب واالتعاب والمصاريف الصندوق باستثمارات الخاصة المبالغ جميع تسجيل -

 .الالزمة التسويات اجراء الصندوق،و

 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 
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 أمين الحفظ : (23)

 اسم أمين الحفظ:أ. 

 لالستثمار اإلنماء

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية:ب. 

 37-09134رقم الترخيص: 

    م14/4/2009تاريخ الترخيص : 

 العنوان المسجل وعنوان العمل أمين الحفظ:ت. 

2 العنود برج  

   فهد الملك طريق 

11544 الرياض ، 55560 ب.ص  

 المملكة العربية السعودية

8004413333هاتف:   

+96612185900: فاكس  
 

 مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته: .أ

  يعد أمين الحفظ مستتتتتتؤوال عن التزامات وفقًا ألحكام الئحة صتتتتتتناديق االستتتتتتتثمار، ستتتتتتواء أدى

ئحة المستتؤولياته بشتتكل مباشتتر أم كلف بها طرفًا ثالثًا بموجب أحكام الئحة صتتناديق االستتتثمار أو 

 لهم. مؤسسات السوق المالية 

 ائر الصتتتتندوق الناجمة يعد أمين الحفظ مستتتتؤوال تجاه مدير الصتتتتندوق ومالكي الوحدات عن خستتتت

 سوء تصرف أو تقصيره المتعمد.أو بسبب احتيال أو أهمال 

  يعد أمين الحفظ مستتتتتؤواًل عن حفظ أصتتتتتول الصتتتتتندوق وحمايتها لصتتتتتالح مالكي الوحدات، وهو

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

 مين حفظ من الباطن:حق أمين الحفظ في تعيين أ .ب

يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أمينا للحفظ من الباطن ألي 

صتتتندوق استتتتثمار يتولى حفظ أصتتتوله. ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصتتتاريف أي أمين حفظ من 

 الباطن من موارده الخاصة.

 المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفًا عالثًا: .ج

 . الحفظ امينبتكليف أي طرف ثالث  للقيام بمهام   الحفظ المين  يحق
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 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله: .د

  للهيئة عزل أمين الحفظ المعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبًا في حال وقوع أي

 من الحاالت اآلتية:

الئحة توقف أمين الحفظ عن ممارستتتتتتتة نشتتتتتتتاط الحفظ دون إشتتتتتتعار الهيئة بذلك بموجب  .1

 لهم. مؤسسات السوق المالية 

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

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

بالتزام النظام أ:و لوائح  –بشتتتتتكل تراه الهيئة جوهريا  –الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل إذا رأت  .4

 التنفيذية.

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

  إذا مارستتتتتتتت الهيئة أيًا من صتتتتتتالحياتها وفقًا للفقرة )األولى( من هذه المادة، فيجب على مدير

المعني تعيين أمين حفظ بديل وفقًا لتعليمات الهيئة، كما يتعين على مدير الصتتندوق  الصتتتندوق

وأمين الحفظ المعزول التعاون بشتتتتتكل كامل من أجل المستتتتتاعدة على تستتتتتهيل النقل الستتتتتلس 

( يومًا األولى من تعيين أمين الحفظ 60وذلك خالل التتتتتتتتت ) للمستتتؤوليات إلى أمين الحفظ البديل 

أمين الحفظ المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضتتروريًا ومناستتبًا ووفقًا لتقدير  البديل. ويجب على

 الهيئة المحض، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

 :مجلس إدارة الصندوق (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 الشالشبن عبدالله /  األستاذ

 )عضو غير مستقل( الخويطر حمد بن ريان/ األستاذ

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

 / عمرو رأفت شهوان )عضو مستقل( األستاذ
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  نبذة عن مؤهالت اعضاء مجلس إدارة الصندوق: .ب

 () الرئيس عبدالرحمن الشالشبن عبدالله /  األستاذ

السيد عبد الله الشالش هو الرئيس التنفيذي المكلف لشركة الخير كابيتال 

الخير كابيتال دبي المحدودة شركة السعودية. وهو أيًضا نائب رئيس مجلس إدارة 

 .وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة كوارا للتمويل

واالستشارات وأسواق عاًما في مجال االستثمار العقاري  12يتمتع السيد عبد الله بخبرة تزيد 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

 ليةعم خبرةبويتمتع  العضو المنتدب والرئيس التنفيذي نائب يشغل األن منصبو م2017العام 

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

 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

 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
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 / عمرو رأفت شهوان )عضو مستقل(األستاذ

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

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

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

رئيس التنفيذي بمجموعة سامبا المالية بالمملكة العربية السعودية وشغل شهوان منصب ال

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

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

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

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

 ( من الئحة صناديق االستثمار.13الصندوق وفقًا للمادة )

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

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

 للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة.

 .إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه 

 الصندوق والمستندات األخرى ذات العالقة بالئحة  التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام

 صناديق االستثمار.

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

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

 صناديق االستثمار.

 ة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات.العمل بأمانة ولمصلح 

  تدوين محاضر اإلجتماعات التي تبين جميع وقائع اإلجتماعات والقرارات التي اتخذها

 المجلس.
 

 عضاء مجلس إدارة الصندوق:أمكافآت وبدالت  .د

 .ريال 5000ة سنوية مقدارها أيتحصل العضو المستقل على مكاف
 

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

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

العناية والحرص تجاه مالكي الوحدات، باالضافة إلى ذلك بذل اقصى جهد ممكن لحل تضارب 
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عدم ممارسة أي من تابعيه ألي المصالح بحسن النية بالطريقة المناسبة. ويضمن مدير الصندوق 

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

حساب عميل آخر  أومصلحة مدير الصندوق من الباطن ومصالح أي صندوق استثمار يديره  أو

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

 ممكن.

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

لألسهم يعمل أعضاء مجلس إدارة الصندوق أيضًا كأعضاء في مجلس إدارة صندوق الخير كابيتال 

ات طروحلل، وصتتتندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال الستتتعودي، وصتتتندوق الخير كابيتال الستتتعودية

 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 بالرياض، اإلسالمية سعود بن محمد

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

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

 المؤسسات في الشرعية اللجان من عدد في عضو وهو هت،1416 عام المظالم بديوان شرعياً 

 المقارن الفقه قسم من دكتوراه على الشبيلي يوسف الدكتور حصل وقد. اإلسالمية المالية

 .هت1422 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

  .الشرعي المستشار تكاليف الصندوق مدير يتحمل حيثال يوجد،    
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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:

 جميع لىعتشترط اللجنة الشرعية للخير كابيتال السعودية بأن يلتزم مدير الصندوق بالمعايير الشرعية  

 :الحصر ال المثال سبيل على ومنها المطبقة، االستثمار واستراتيجيات االستثمارات

المقصود بالصكوك القائمة على بيع  –عدم االستثمار في أي صكوك تقوم على بيع الدين  -1

الدين هي الصكوك التي يتم هيكلتها على أساس بيع العينة مثل الصكوك التي يتم تداولها 

. أما اذا كانت الصكوك تقوم فقط على المرابحة أو االستصناع  Discountعلى أساس الحسم 

  اذا كانت غير متداولة . إالاالستثمار فيها فقط فال يجوز 

أن يكون هيكل ومستندات الصكوك التي تنوي الشركة االستثمار فيها قد تمت الموافقة  -2

عليها من قبل  الهيئة الشرعية لمصدر الصكوك وذلك بأن يكون اصدار الصكوك قد تم من البداية 

  بموافقة هيئة شرعية معتبرة.    

ل ومستندات الصكوك التي تنوي الشركة االستثمار فيها قد تمت الموافقة أن يكون هيك - 3

عليها من قبل الهيئة الشرعية لشركة الخير كابيتال السعودية ، وذلك إذا كان هيكل االصدار جديدًا. 

أما إذا كان هيكل اإلصدار التي تنوي الشركة االستثمار فيه قد تم اعتماد هيكل مشابه/مماثل له 

لهيئة الشرعية لشركة الخير كابيتال السعودية من قبل ، فان موافقة االدارة الشرعية من قبل ا

 للشركة تكفي في هذه الحالة  

 أن تقتصر المرابحات على جميع السلع المباحة لدى اللجنة الشرعية للخير كابيتال السعودية.  -4

 :مراجع الحسابات (26)

 :مراجع الحساباتاسم  .أ

 قانونيون واستشاريون )عضو كرو الدولية(.السديري محاسبون العظم و

 العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني: .ب

 التحلية  -طريق األمير محمد بن عبدالعزيز

 11443الرياض  10504صندوق بريد   

 المملكة العربية السعودية

 920001474هاتف: 

 + 966112176000فاكس: 
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 : لمراجع الحساباتاألدوار األساسية والمسؤوليات  .ج

في إبداء رأية المحايد على القوائم المالية للصتتتندوق استتتتنادًا  مراجع الحستتتابات تتمثل مستتتؤولية 

إلى أعمال المراجعة التي يقوم بها، والتي تتطلب إلتزام المحاستتتتتتتب بمتطلبات أخالقيات المهنة 

وتنفيذ أعمال المراجعة وفقًا للمعايير المحاستتتتبية المتبعة، للحصتتتتول على درجة معقولة من التأكد 

، وذلك عن طريق الحصتتتتتتول على األدلة حيحة، خالية من األخطاء الجوهريةبأن القوائم المالية صتتتتتت

 الكافية المؤيدة للمبالغ المسجلة في القوائم المالية.
 

 لصندوق االستثمار: مراجع الحساباتاألحكام المنظمة الستبدال  .د

 يجب على مجلس إدارة الصتتندوق أن يرفض تعيين المحاستتب القانوني أو أن يوجه مدير الصتتندوق

 المعين، في أي من الحاالت اآلتية: مراجع الحسابات بتغير 

تتعلق بتأدية  لمراجع الحستتتتتتابات وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول ستتتتتتوء الستتتتتتلوك المهني  .1

 مهامه.

 للصندوق العام مستقاًل. مراجع الحسابات إذا لم يعد  .2

ال يملك المؤهالت والخبرات الكافية لتأدية  مراجع الحستتتابات إذا قرر مجلس إدارة الصتتتندوق أن  .3

 مهام المراجعة بشكل مرض.

المعين فيما يتعلق بالصتتتندوق  مراجع الحستتتابات إذا طلبت الهيئة وفقًا لتقديرها المحض تغيير  .4

 العام.

 :الصندوق أصول (27)

 إن أصول صندوق االستثمار محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح صندوق االستثمار. .أ

يجب على أمين الحفظ فصتتتتل أصتتتتول كل صتتتتندوق استتتتتثماري عن أصتتتتوله وعن أصتتتتول عمالئه  .ب

 اآلخرين، 

تعد أصتتتول صتتتندوق االستتتتثمار مملوكة لمالكي الوحدات في ذلك الصتتتندوق مجتمعين )ملكية  .ج

 أو مشتتغل الصتتندوق مشتتاعة(، وال يجوز أن يكون لمدير الصتتندوق أو مدير الصتتندوق من الباطن 

مقدم المشتتتورة أو الموزع أي مصتتتلحة في أصتتتول  وأمين الحفظ من الباطن أ أو أمين الحفظ أو

الصتتتندوق أو أي مطالبة فيها، إال اذا كان مدير الصتتتندوق أو مدير الصتتتندوق من الباطن أو أمين 

أو مقدم المشورة أو الموزع مالكًا لوحدات  أو مشغل الصندوق الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن

ندوق، وذلك في حد ود ملكيته، أو كان مستتتتتتموحًا بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة الصتتتتتت

 حكام األشروط وهذه الصناديق االستثمار وأفصح عنها في 
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 معالجة الشكاوى (28)

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

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

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

يوم عمل، يحق للمشترك إيداع  30( وفي حالة تعذر الوصول إلى تسوية أو لم يتم الرد خالل 8001241020)

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

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

 مدة.ال أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء

 معلومات اخرى (29)

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

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

 

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

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

 .القوائم المالية لمدير الصندوق 

 

ال يوجد أي معلومات إضافية لم يتم ذكرها تساهم في عملية إتخاذ  الشروطتاريخ إعداد هذه  حتىد. 

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

 أو المستشارون المهنيون. 

 تما عدا التي ذكرإعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار وافقت عليها هيئة السوق المالية هـ . أي 

 .في سياسات االستثمار وممارساته

 يوجد  ال
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 :الوحدات مالك من إقرار (30)

ة الخاصتتتة بالصتتتندوق، والموافقة على يلقد قمت / قمنا باإلطالع على شتتتروط وأحكام الصتتتندوق الرئيستتت

 خصائص الوحدات التي اشتركت / اشتركنا فيها.
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