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امالشروط    واألح

ب الوقفي (   )1صندوق ا

Alkhabeer Waqf Fund I  
ثماري وقفي عام مفتوح( دمات االجتماعية بمدينة جدة للتنمية بن عبد العزز  عت جميع وحداتھ موقوفة لصا جمعية ماجد ،صندوق اس   )وا

ادة الشرعية   AKC-991-101-07-12-18-01 :رقم الش
  

  
ب املالية   شركة ا

  مدير الصندوق 
  
  

امتارخ إصدار الشروط    م.7/5/2019املوافق و ـ 2/9/1440 واألح
س الصندوق  يئة العامة لألوقاف ع تأس   م.9/9/2018واملوافق  ـ 29/12/1439تارخ موافقة ال

س الصندوق وطرح وحداتھ يئة السوق املالية ع تأس   م.7/5/2019واملوافق  ـ 2/9/1440 تارخ موافقة 
  

  ب الوقفي (اعتماد تم ثمار )1صندوق ا يئة الشرعيةمتوافق مع  وقفي عام مفتوح ع أنھ صندوق اس ازة من ِقبل  ضوابط ال يئة الا
ثمار.لصندوق  املعينة الشرعية   االس

 ثمار افة لالئحة صناديق االس ندات األخرى  ام الصندوق واملس ، وتتضمن واألنظمة واللوائح املطبقة ذات العالقة تخضع شروط وأح
يحة وغ مضللة  ة و املة ووا   محدثة ومعدلة عن الصندوق.و معلومات 

  ن)يجب ع ن (الواقف ك ذه الشروط  املش امقراءة  اصة بالصندوق. واألح ندات األخرى ا بأخذ كما نن  مع مذكرة املعلومات واملس
شارة شار متخصص اس املتوضيح أي من النقاط الواردة  الشروط  مرخص لھ مس   .و/أو مذكرة املعلومات واألح

  عت ذلك ام الصندوق،  ك (الواقف) ع شروط وأح ا منھ ع جميع البنود  قبوالً عند توقيع املش ك  ة ووقفھ للوحدات املش املو
  الصندوق.

  ة املعدلة من ب الوقفي ( ماحأو  طو ر شذه  ال يئة 1صندوق ا ة الطرح األو حسب خطابنا املرسل إ  غي ف عكس  ) وال 
 م4/12/2019ـ املوافق 7/4/1441السوق املالية بتارخ 

  

  

  

  
  غوث سعود أحمد

  
س التنفيذي   الرئ

د   نأحمد  ف   باخشو
 

س  ام رقابة إدارةرئ  األموال غسل عن والتبليغ االل
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  مقدمة الصندوق 
  

 ) ب الوقفي ثماري وقفي عام مفتوح )1صندوق ا دمات عم التنمية دف ا تنمية املوارد املالية الوقفية لد ،و صندوق اس وا
ك (الواقف) واملستفيد من الصندوق واألصل املوقوف. باإلضافة  االجتماعية عود بالنفع للمش  إداخل اململكة العرية السعودية بما 

عزز املالءة املالية  تمع بما يؤدي ا  وعوائده (غلة  وتنمية الصندوق اتاحة فرصة املشاركة  الصندوق الوقفي لشرحة واسعة من ا
 قف.الوقف) ومصارف الو 

  ن) قراءة الشروط ن  الصندوق (الواقف تمل ن ا ك اميجب ع جميع املش اك  واألح شأن االش اصة بالصندوق قبل اتخاذ أي قرار  ا
ذه الشروط  ة املعلومات الواردة   ك (واقف) التحري عن  ل مش ام الصندوق. كما يجب ع  شار  وأخذ، واألح شارة من مس االس

م أي من الشروط  ي  حال عدم ف ثماري أو قانو اماس اصة بالصندوق. واألح  ا
  ب الوقفي (دف ة إ تحقيق )1صندوق ا سبة معينة من العوائد (غلة الوقف) ع مصارف الوقف. عوائد سنو ع  دف مدير ، وتوز و

ثمار  أنواع متعددة من ا ة الصندوق ا االس عات الدور دفة للتوز ثمارة لتنمية أصول الصندوق وتحقيق العوائد املس ألصول االس
س من األصل املوقوف. ة من العوائد فقط (غلة الوقف) ول عات دور دف الصندوق إيجاد توز س  ملصارف الوقف. و

اك  ن  االش ن الراغب تمل ن ا ك دف الصندوق املش س صص و ية الداعمة للتنمية  األوقاف ا ا)  لألعمال ا ع ا (ر عوائد
ذه الشروط  االجتماعية ددة   ام(مصارف الوقف) وا داد أو التنازل من وحدات الصندوق نظرًا واألح ناك حق االس ون  ، ولن ي

 لطبيعة الصندوق الوقفية.
  ع دف مدير الصندوق إ ثمار  أصول متعددة وذلك سعياً توز دفة مع مخاطرة معقولة االس افظة ع  إ تحقيق العوائد املس وا

ثمار األخرى،  ا من أدوات االس ثمارة اع من غ عض األصول االس ون مخاطرة  ثمارات الصندوق إاألصل املوقوف. وقد ت ال أن تنّوع اس
ساعد  تقليل ع ثماراتھ  فئات أصول متعددة من املمكن أن  ع اس تمل و ع توز ك (الواقف) ا ب ع املش اطرة. ولذا ي امل ا

ثمارات الصندوق   اطر املصاحبة الس م تفاصيل ا امل وف ثمار  الصندوق " لبند املعنون ااالطالع ال سية لالس اطر الرئ من " ا
 مذكرة املعلومات.

  ثمار جما وقفي مفتوح ومؤسس وفقًا ثمار واألنظمة واللوائح ذات العالقة  اململكة الصندوق عبارة عن صندوق اس لالئحة صناديق االس
 العرية السعودية.

 ع اك  الصندوق ع  اك  الصندوق والشروط يتم االش ك لطلب االش امبئة وتوقيع املش اصة بالصندوق واملعدة من مدير  واألح ا
يئة ا يئة العامة لألوقاف و ك (الواقف) ع الصندوق واملعتمدة من ال توقيع املش يئة الشرعية ملدير الصندوق. و لسوق املالية وال

امالشروط  ا (غلة الوقف)  املصارف  واألح ا وصرف عوائد ك  ون قد وافق ع وقف الوحدات اُملش اصة بالصندوق، فإنھ ي ا
ذه الشروط  ددة   اما  .واألح

  ات ال تمثل امالشروط آراء مدير الصندوق ومحتو اك  الوحدات. واألح اصة بالصندوق توصيًة من مدير الصندوق باالش  ا
  ،عد ايداعًا لدى أي بنك اك  الصندوق ال  مكنإن االش ، وال يتحّمل مدير الصندوق أي خسارة الوحدات قيمة تنخفض أو ترتفع أن و

ذا الصندوق. تب ع   مالية ت
  

امذه الشروط  يح بجميع  واألح امل و ثمار واألنظمة واللوائح املطبقة ذات العالقة وتحتوي ع إفصاح  مطابقة لالئحة صناديق االس
رة ذات العالقة بالصندوق. و قائق ا   ا
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  الصندوق دليل 

  

   

  املنظمة اتا

   يئة السوق املالية
 11642الراض  - 87171ص.ب: 

  اململكة العرية السعودية 

  + 966112053000 اتف:

ي:  و   www.cma.org.sa املوقع االلك

 

يئة العامة لألوقاف   ال
    11662الراض  - 88200ص.ب: 

  اململكة العرية السعودية

  + 966118132222 اتف:

ي:  و   www. Awqaf.gov.saاملوقع االلك

ة املستفيدة   ا

دمات    االجتماعيةجمعية ماجد بن عبد العزز للتنمية وا
    جدة 4656ص.ب: 

  اململكة العرية السعودية

  +966126062959 اتف:

ي:  و    www.majidsociety.orgاملوقع االلك

  اإلداري  املدير و  مدير الصندوق 

ب  شركة   املالية ا
 21362 جدة - 128289ص.ب: 

  اململكة العرية السعودية

  + 966126588888 اتف:

ي:  و  www.alkhabeer.comاملوقع االلك
 

فظ ن ا   أم

  

  شركة البالد املالية

  3701-12313الراض  - 8162 :ص.ب

  اململكة العرية السعودية

  920003636 اتف:
ي: و  www.albilad-capital.com املوقع االلك

 

اسب ي ا   القانو

  

اه  الدولية طالل أبو غزالة وشر
  21441جدة  -  1994 :ص.ب11423الراض  - 9767 :ص.ب

  اململكة العرية السعودية

  + 966114642936 اتف:

ي:  و    www.tagi.comاملوقع االلك
  

ي شار القانو  املس

  

شارات القانونية    مكتب محمد العمار للمحاماة ولالس

ي)   (بالتعاون مع كينج آند سبولدنج إل إل 
  11434الراض  - 14702ص.ب: 

  اململكة العرية السعودية

  + 966114669400اتف: 
ي:  و    www.kslaw.comاملوقع االلك

  يئة الشرعيةال

  .م.م.ذ الشرعية املراجعة دار 
   42و  41رقم  مكتب - 872 رقم بناية

  البحرن مملكة،  436، سيف 3618 طرق

  + 97317215898 اتف:
ي:  و   www.shariyah.comاملوقع االلك
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ات   قائمة املصط

  "النظام"
ي رقم (م/ )، وتارخ 30نظام السوق املالية باململكة العرية السعودية، الصادر بموجب املرسوم املل

عديالت أخرى تتم عليھ من وقت آلخر. م16/06/2003ـ املوافق 02/06/1424   وأي 

يئة"أو  "يئة السوق املالية"   "ال
ية السعوديةيئة  نة فرعية، أو  السوق املالية باململكة العر نة، أو  سمح النص، أي  شاملة حيثما 

يئة. ضھ ألداء أي وظيفة من وظائف ال   موظف، أو وكيل يمكن أن يتم تفو

يئة العامة لألوقاف"   "ال
ية السعودية يئة العامة لألوقاف باململكة العر نة فرعية،  ال نة، أو  سمح النص، أي  شاملة حيثما 

يئة.   أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم تفوضھ ألداء أي وظيفة من وظائف ال

افحة غسل األموال"   "نظام م
ي رقم (م/ افحة غسل األموال الصادر باملرسوم املل عديلھ ـ25/6/1424) وتارخ 39نظام م ، كما يتم 

  من وقت آلخر. 

بة القيمة املضافة  نظام" ضر
)VAT("  

بة القيمة املضافة ي رقم (م /  ) الصادر بموجب املرسومVAT( ع نظام ضر ) بتارخ 113املل
عديلھ من وقت آلخر. ـ02/11/1438   ، كما يتم 

م" اص املرخص ل   "الئحة األ
يئة السوق املالية السعودية بموجب  م الصادرة عن  اص املرخص ل  2005 – 83 –1القرار الئحة األ

ا من وقت آلخر.2005 /06/ 28املوافق  ـ1426 /5/ 21بتارخ  عديالت أخرى تتم عل   م وأي 

ثمار"   "الئحة صناديق االس
يئة السوق املالية بموجب القرار رقم  م الصادرة عن  اص املرخص ل  2006 – 193 – 1الئحة األ

يئة السوق املالية رقم 15/07/2006املوافق  ـ1424 /06/ 19بتارخ  -61-1م واملعدلة بقرار مجلس 
ا من وقت آلخر.2016 /05/ 23ـ املوافق 1437 /16/08وتارخ  2016 عديالت أخرى تتم عل   م وأي 

افل االجتما"   "الت
ل بحيث  اصة للمجتمع ك افظة ع املصا العامة وا تمع  ا اك أفراد ومؤسسات ا ع اش

ل فرد ومؤسسة بأن  اصة وذلك لديھ واجبًا شعر  م ا تجاه اآلخرن غ القادرن ع تحقيق حاجا
م ورفع الضرر  م. بإيصال املنافع إل   ع

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

ص املرخص لھ"   "ال
م الصادرة عن  اص املرخص ل ص مرخص لھ ممارسة أعمال األوراق املالية بموجب الئحة األ

يئة السوق املالية.   مجلس 

ب املالية" مدير "أو  "شركة ا
  "الصندوق 

ل التجاري رقم:  مة سعودية مقفلة وُمقيدة بال يئة السوق  4030177445شركة مسا ومرخصة من 
طوط السعودية. ص.ب  07074-37 رقم خيصباملالية  ا طرق املدينة، قبل مخرج ا  128289وعنوا

  .، اململكة العرية السعودية21362جدة 

فظ" ن ا اص   "أم شاطات حفظ األوراق املالية.ص مرخص لھ بموجب الئحة األ م للقيام ب   املرخص ل

  ع السوق املالية السعودية (تداول).  "السوق "

يئة الشرعية"   "ال
ةو  دار املراجعة الشرعية ذ.م.م.  ع شرف ع جميع منتجات شركة  ا ب الشرعية ال  ا

ا. املالية   وعمليا

  "جمعية ماجد"

سست عام  ع جمعية ماجد بن عبد
ُ
دمات االجتماعية. أ بمبادرة من م 1998العزز للتنمية وا

/ ماجد بن عبد العزز  ي األم ة اجتماعية مصرحة من  -يرحمھ هللا -صاحب السمو املل و جمعية تنمو
ا اململكة 22/03/1421) وتارخ 174وزارة العمل والتنمية االجتماعية بتصرح رقم ( ـ ونطاق خدما

  العرية السعودية.
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  "مجلس إدارة الصندوق "
ن أعضاءه مدير الصندوق وجمعية ماجد وفقاً  ع ُ ثمار واألنظم و مجلس إدارة  ة لالئحة صناديق االس

ثمارات الصندوق.   واللوائح ذات العالقة وذلك ملراقبة أعمال مدير الصندوق وس أعمال واس

  "عضو مجلس إدارة مستقل"

يل ع  -االستقاللية ينا ومما التامة يتمتع باالستقاللية مستقل صندوق  إدارة مجلس عضو  ال املثال س
صر   :-ا

ون  أن . 1 ع أو الصندوق  مدير لدى اً فموظ ي ن أو من الباطن صندوق  مدير أي أو لھ، تا  ظفح أم
ري  عمل لديھ أو الصندوق،  من صندوق  مدير أي أو الصندوق  مع مدير عاقدية عالقة أو جو

ن أو الباطن   .الصندوق  ذلك ظفح أم
ون  أن . 2 نفالتن كبار من ي ن خالل يذي ن العام ع أي  الصندوق أو مدير لدى املاضي  .لھ تا
ون  أن . 3  كبار من أي مع اإلدارة أو مجلس أعضاء من أي مع األو الدرجة من قرابة صلة لھ ت

نفالتن ع أي  أو الصندوق  مدير لدى يذي  .لھ تا
ون  أن . 4 اً  ي ع أي  أو الصندوق  مدير لدى سيطرة صص مال ن خالل لھ تا ن العامي   .املاضي

اممسؤول املطابقة و " اممسؤول املطابقة و   "االل م. االل اص املرخص ل نھ وفقًا لالئحة األ عي ب املالية الذي يتم    لدى شركة ا

  "الصندوق "
ب الوقفي ( ثماري مفتوح ومطروح طرحا عامًا ومتوافق )1صندوق ا و صندوق وقفي اس مع ، و
يئة الشرعية ب املالية.ضوابط ال ة متعددة، وتديره شركة ا ثمار ثمر  أصول اس س  ،  

ثماري مفتوح"   "صندوق اس
، تزد وحداتھ بإصدار وحدات جديدة. ثماري ذو رأس مال متغ شار صندوق اس إ أنھ ال يحق  و

م. داد وحدا ن  الصندوق اس ك   للمش

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

ام الصندوق "   "شروط وأح
امالشروط  ب الوقفي (املتعلقة ب واألح ام، وال تحتوي البيانات )1صندوق ا اكمة لعمل  واألح ا

ن مدير  ا ب تم توقيع ثمار واألنظمة واللوائح املطبقة ذات العالقة و الصندوق وفقًا لالئحة صناديق االس
ن). ن  وحدات الصندوق (الواقف ك   الصندوق واملش

  "مذكرة املعلومات"
ب الوقفي (ملعلومات املتعلقة بع مذكرة ا ة وفقًا لالئحة  )1صندوق ا وال تحتوي البيانات املطلو

ثمار.   صناديق االس

ا ملدير الصندوق مقابل إدارة أصول الصندوق.  "رسوم إدارة الصندوق " عاب ال يتم دفع   التعوض واملصارف واأل

  "الفعلية روفاتاملص "
يل املثال  -املصارف والرسوم املستحقة ال تدفع من الصندوق  صر الع س : املصارف املتعلقة  -ا

م األ إبمصارف  يات.دارة وتقو ا، ومصارف ون ع ة للصندوق وتوز   صول، وطباعة التقارر السنو

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

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

اك"   "نموذج طلب االش
يئة السوق املالية  ة حسب لوائح  ندات مطلو اك  الصندوق وأي مس النموذج املستخدم لطلب االش

اب،  ل اإلر افحة غسل األموال وتمو غرض وقواعد م ك (الواقف)  ا املش وأي معلومات مرفقة يوقع
اك  وحدات الصندوق شرطة اعتماد وقبول مدير الصندوق.   االش

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

ا تمثل حصة مشاعة موقوفة  أصول الصندوق.   ل وحدة ع أ
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ك" أو "الوحدات مالك" " أو املش
  "العميل" أو "الواقف"

ك  الصندوق بقصد ا ش ص الذي  ا لإلشارة إ ال ل م ستخدم  ادفة، و ات م   لوقف.مصط

  "صا قيمة األصول للوحدة"
ثمار مخصوماً  صوم  القيمة النقدية ألي وحدة ع أساس إجما قيمة أصول صندوق االس ا قيمة ا م

م.   واملصارف، ثم ُيقسم الناتج ع إجما عدد الوحدات القائمة  تارخ التقو

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

نالصندوق  يومي  ون أي من تلك األيام يوم عمل، فإن يوم  االثن ل أسبوع. وعندما ال ي س من  م وا
ون يوم العمل التا م سي   .التقو

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

  "الوقف
س أصل  عات النقدية) وصرف الغلة (وحدات الصندوق) موقوفح ا ع املصارف  (التوز عض أو 

ددة  الشروط  اما   .واألح

  إجما وحدات الصندوق.  "األصل املوقوف"

  "غلة الوقف"
ا ة نفس م للف ققة  قيمة الوحدة  يوم التقو ادة ا عات النقدية املستلمة  الز (بما  ذلك التوز

  .وغ املستلمة)

ققة"   "العوائد ا
وك، والدخل الناتج من  ثمار والص م ووحدات صناديق االس عات النقدية ع األس ا التوز يقصد 

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

  "مصارف الوقف"
ا وفقاً  ا غلة الوقف أو جزٌء م االت ال تصرف إل ات وا و محدد  الشروط   ا امملا   .واألح

  .ومذكرة املعلومات

ثمارات" ا الصندوق واملتوافقة   "االس ثمر ف س ة ال  ثمار يئة الشرعيةاألدوات املالية االس   .مع ضوابط ال

  "أوراق مالية"

يئة السوق املالية –ع  ات الصادرة من  م أياً  –وفق قائمة املصط ي: األس وأدوات الدين  من اآل
ثمار العقارة املتداولة ثمارة وصناديق االس ادات والوحدات االس وعقود  ومذكرة حق االكتتاب والش

يار والعقود املستقبلية وعقود الفرو  ن ا لة األمد و قات وعقود التأم ة أطو أي مما  ي حق أو مص
  .ورد تحديده سابقاً 

  "الطروحات العامة األولية"
ا سواءاإلصدارات أو االكتتابات األولية العا ات يتم طرح م الشر سية أو السوق  السوق الر  مة ألس ئ

ة ألول مر  ل األوامر. ةاملواز   بالقيمة االسمية أو عن طرق بناء 

ثمارصندوق "   أو "الصندوق" "االس
ب الوقفي ( و )1صندوق ا ن فيھ ، و ك دف إ إتاحة الفرصة للمش ك  ثمار مش برنامج اس

ديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة. املوقوف رأس املال تنمية  باملشاركة جماعياً  نامج، و    ال

ة “ ثمار العقار صناديق االس
  ”رت)املتداولة (

ثماري الرئ  دفھ االس تمثل  ثمار عقاري مطروح طرحًا عامًا ُتتداول وحداتھ  السوق، و صندوق اس
سبة  ي، وتوّزع  شائيًا، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأج رًا إ ثمار  عقارات مطورة تطو % 90 االس

ى من صا أراح الصندوق نقدًا ع  ن كحد أد ك ذا الصندوق خالاملش ل   ش ة عملھ، وذلك  ل ف
ى.   سنوي بحد أد

ثمار عقاري مدر " صندوق اس
    "للدخل

ثماري عقاري  يدف إ تحقيق دخل دوري  وح طرحًا عاماً ر مطصندوق اس   وحداتھ. ملال
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ثمار " غ ( للدخل مدر صندوق اس
    )"عقاري 

ثمارصندوق  دف إ تحقيق دخل دوري وح طرحًا عامًار مط اس يل  غ عقاري  ي وحداتھ (ع س ملال
صر  –املثال  ا). املعدات والسياراتشراء  صناديق -ال ا   وتأج

  "قات سوق النقدفص"
يئة السوق املالية  –ع  ات الصادرة من  ة  -وفق قائمة املصط ل التجاري قص ع وعقود التمو الودا
  .األجل

  "صندوق أسواق النقد"
ثمارصندوق  ة األجل عامًاوح طرحًار مط اس ثمار  األوراق املالية قص دفھ الوحيد االس  يتمثل 

ون تلك وصفقات سوق النقد وفقاً  ثمار واألنظمة واللوائح املطبقة ذات العالقة وت  لالئحة صناديق االس
  .اً عام اً الصناديق مطروحة طرح

  "املرابحة"
ا الذي الثمن بمثل سلعة بيع ا ع بھ اش ادة مع البا سبة عليھ، متفق معلوم رح ز  بمبلغ أو الثمن من ب

 الراغب من بالشراء وعد ع بناء وقعت أو العادية، و املرابحة سابق وعد من دون  وقعت سواء مقطوع
صول     .املصرفية املرابحة و مؤسسة مالية طرق عن السلعة ع ا

 "صندوق املرابحة"
ثمار يئة الشرعية متوافقو  وح طرحًا عامًار مط صندوق اس ثمار   مع ضوابط ال دفھ  االس يتمثل 

ل صندوق. ام    صفقات املرابحة وفق ما يرد  شروط وأح

  "الصكوك"
عًا  بًا شا ة تمثل نص ساو ادات ذات قيمة م ا الصندوق و ش ثمر ف س وك ال  ادات الص ع ش
ستو  ن  ا أو حقوق امتياز أو  ملكية أصل ملشروع مع غ مجزأ  ملكية أصول حقيقية أو  منفع

يئة الشرعية  تب ع ذلك من حقوق ماليةمتطلبات ضوابط ال   .وما ي

  لصكوك""صندوق ا
ثمار يئة الشرعية وح طرحًا عامًار مط صندوق اس ثمار   ومتوافق مع ضوابط ال دفھ  االس يتمثل 

ل صندوق. ام  وك وفق ما يرد  شروط وأح   الص

ات األساسية"   "التغي

االت اآلتية: " أيًا من ا   ُيقصد بمصط "التغي األسا

داف الصندوق أو التغي امل ) 1   طبيعتھ؛م  أ

ون لھ  ) 2 اطر للصندوق؛ التغي الذي ي   تأث  وضع ا

اب الطو ملدير ) 3   الصندوق من منصب مدير الصندوق؛ اال

ا مدير الصندوق. ) 4 ًا أساسيًا وتبلغ  غ ا  تصة أ ات ا   أي حاالت أخرى ترى ا

مة" ات امل   "التغي

ات األساسية  عد من التغي غي ال    أن: والذي من شأنھع أي 

عيد  ) 1 ون يؤدي  املعتاد إ أن  م  الصندوق؛ الواقفون ( املش   ) النظر  مشارك

دفوعات من أصول الصندوق إ مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة امليزد  ) 2
ما؛ ع ألي م   الصندوق أو أي تا

د من أصول الصن ) 3 سدَّ   دوق العام؛ يقدم نوعًا جديدًا من املدفوعات 

د من أصول الصندوق؛ ) 4 سدَّ ري أنواع املدفوعات األخرى ال  ل جو ش   يزد 

ا مدير الصندوق  ) 5 ن آلخر وتبلغ  يئة من ح ا ال   .أي حاالت أخرى تقرر

حقوق التصوت املرتبطة بأصول "
   "الصندوق 

ا الصندوق  للتصوت حقوقاً  تحمل ال الصندوق  بأصول جميع حقوق التصوت املرتبطة  ثمر ف س
ا من خالل جمعية عمومية.  مكن ممارس   و

  "التحليل األسا"
بؤ  دف الت ة وذلك  ثمار و عملية تحليل البيانات واملعلومات االقتصادية واملالية والفنية للفرص االس

اطر املستقبلية.  م ا ، والتعرف ع  شأة املستقب   برحية امل
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ة.  "املؤشرات الفنية" ثمار ل فرصة اس   التحليل األسا والف ل

نائية"   "الظروف االست
ا من  عتقد مدير الصندوق أنھ  حال حدو االت ال  خارج إرادة مدير الصندوق، وال  ع ا

ل غ معتاد نظرًا لعدة عوامل  ش صر  –املمكن أن تتأثر أصول الصندوق سلبًا و يل املثال ال ا ع س
  عوامل سياسية و/أو اقتصادية و/أو تنظيمية. –

ال"   أي الرال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العرية السعودية.   " أو "ر.س."ر

).  "الرع" سم / د تم ر (مارس/ يونيو/ س ت  اليوم األخ من األش ل سنة مالية ت ر من    مدة ثالثة أش

  "يوم عمل"
عمل فيھ  ون فيھ البنوك مفتوحة بصورة عادية للعمل  اململكة أي يوم  م وت اص املرخص ل األ

ية السعودية. شمل ذلك أية عطلة رسمية باململكة العر   العرية السعودية، وال 

  السنة املالية للصندوق   "السنة املالية"

تمل" ثمر ا اك  الصندوق وال   "املس ص يرغب أو يتقدم بطلب االش ذا الصندوق.أي    يمتلك أي وحدات  

ثمار"   "حساب االس
ثمار لدى شركة  م  صناديق االس ثمرون بوحدا ثمار الذي يحتفظ فيھ املس حساب صناديق االس

ب املالية.   ا

صوم.  "صا قيمة األصول " ا ا ثمار ناقصًا م   القيمة النقدية إلجما قيمة األصول لصندوق االس

ل" ن) والذي يحتفظ بھ مدير الصندوق. ع  "ال ن (الواقف ك   ل املش

  "عليق التعامل"
داد وفقًا اك واالس ام الصندوق و/أو مذكرة  عليق جميع طلبات االش ورة  شروط وأح االت املذ ل

  املعلومات.

يئة الشرعية"   "ضوابط ال
و مو   ثمار  األوراق املالية كما  يئة الشرعية لالس ا ال يئةالبند املعنون "املعاي ال تحدد  ال

  ." من مذكرة املعلومات الشرعية

  "قرار صندوق عادي"
م أك من  سبة ملكي ن) الذين تمثل  ن (الواقف ك % من مجموع 50ع قرارًا يتطلب موافقة املش

اضر الة أم  الوحدات ا صيًا أم و م  ان حضور ن) سواًء أ ن (الواقف ك ا  اجتماع املش مالك
ديثة.   بواسطة وسائل التقنية ا

افحة غسل األموال"   "نظام م
ي رقم (م/ افحة غسل األموال الصادر باملرسوم املل عديالت ـ.25/06/1424) وتارخ 39نظام م ، وأي 

ا من و  عديل   قت آلخر.يطرأ عليھ، كما يتم 
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ص الصندوق    م
  الرال السعودي.  عملة الصندوق 
اطر  .مرتفعةإ متوسطة   درجة ا

داف الصندوق   أ

دمات االجتماعيةدعم  عزز الدور التنموي لألوقاف  األصول املوقوفة  ل تنميةالمن خ التنمية وا
عود بالنفع ع مصارف  افل االجتما و ا من االندثار بما يحقق مبدأ الت ا وحماي ثمار للصندوق واس

ن)  ن (الواقف ك اك من املش ستقبل مدير الصندوق مبالغ االش الوقف واألصل املوقوف، حيث 
دف تحقيق  ا  ثمر س ةو سبة من العوائعوائد سنو ع  تم توز ل دوري ، و ش ققة (غلة الوقف)  د ا

ددة للصندوق من خ ة املستفيدة.الع مصارف الوقف ا   ل ا
ال سعودي 10  سعر الوحدة عند بداية الطرح   .ر

اك/الرصيد  ى لالش د األد ا
ى   األد

ال سعودي. 1,000    ر

اك اإلضا ى لالش د األد ال سعودي. 100  ا   ر
اكأيام قبول طلبات    ل يوم عمل.  االش

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

م   يوم التقو
نيومي  اك.  االثن تم فيھ حساب صا قيمة أصول الصندوق لغرض االش ل أسبوع و س من  م وا

. ون يوم العمل التا م سي ون أي من تلك األيام يوم عمل، فإن يوم التقو   وعندما ال ي
اكرسوم اال  اك رسوم توجد ال  ش   .الصندوق  وحدات  اش

عاب   دارةاإل  أ
ا اعتمادًا ع  سا تم اح عاب إدارة وس ب املالية) من الصندوق أ يتقا مدير الصندوق (شركة ا

سبة  سبة 10املبلغ األقل إما ب ًا من صا 0.75% من إجما قيمة عوائد الصندوق املستلمة أو ب % سنو
ما أقل.    قيمة أصول الصندوق، أ

فظ ن ا عاب أم   أ

فظ  . 1 ن ا سدد ألم ساوي (شركة البالد املالية) يجب ع الصندوق أن  عابًا  ًا % 0.10أ سنو
ساوي  ان إجما قيمة األصول أقل أو  مليون رال  250من إجما قيمة األصول  حال 

ى  حد أد ال سعودي.  5,000سعودي و ل وتدفعر ش فظ  ن ا عاب أم ري. وتنخفض  أ ش
ورة  سبة املذ ون ال ادة  إجما قيمة األصول حيث ت ل ز فظ ل ن ا عاب أم :  أ   التا

ال سعودي ًا من إجما قيمة األصول   إجما قيمة األصول مليون ر   % سنو
250 - 500  0.08%  
500 - 750  0.06%  
750 – 1,000  0.05%  

  %0.04  1,000أك من 
ل صفقةو  . 2 فظ رسوم عن  ن ا ا الصندوق  أوة بيع عملي ل(أي  ستحق أم شراء يقوم 

ثمارة ال 30تتم  السوق السعودي بمبلغ  )حسب سياسة الصندوق االس ، سعودي ر
ال 10رسوم بمبلغ باإلضافة ا وني سعودي ر ل صفقة ال تتم بطرقة إلك   ة.عن 

عاب اإلداري  ب املالية) يدفع الصندوق للمدير اإلداري   أ % من صا قيمة أصول 0.20رسم سنوي بقيمة  (شركة ا
  .الصندوق 

مصارف ورسوم التعامل 
  (الوساطة)

  تدفع مباشرة من أصول الصندوق.

ًا1.0  الرسوم واملصارف األخرى    من صا قيمة أصول الصندوق للمصارف الفعلية. % بحد أق سنو

ة   األو الطرح ف

ة  ا  الف ا طرح الوحدات وال تبلغ مد تم خالل املوافق  ه2/2/1441يوم عمل تبدأ بتارخ  45ال س
  ، أو أي تارخ آخر حسبما يحدده مدير الصندوق.م2/12/2019املوافق  ه5/4/1441ح  م1/10/2019

يئة السوق املالية وملدة صول ع موافقة  عد ا ة الطرح األو وذلك  يوم عمل  21 وقد تم تمديد ف
  م.31/12/2019املوافق  ه5/5/1441ح  م3/12/2019املوافق  ه6/4/1441تبدأ من تارخ

اة ات ذات العالقة.  الز   يخضع ذلك لألنظمة واللوائح الصادرة عن ا
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امالشروط    واألح
  

  ) معلومات عامة1
يئةأ) اسم مدير الصندو  خيص الصادر عن ال   ق ورقم ال

ب املالية  يئة السوق املالية رقم  -شركة ا   . 07074-37ترخيص 

  ب) عنوان املكتب الرئ ملدير الصندوق 

ب املالية   شركة ا

   128289ص.ب 

  21362جدة 

  اململكة العرية السعودية

اتف:    +966-12 658 8888رقم ال

 +966-12 658 6663رقم الفاكس: 

ي و   www.alkhabeer.com    :املوقع االلك

فظأ) اسم ج ن ا يئة م خيص الصادر عن ال   ورقم ال

يئة السوق املالية رقم - البالد املاليةشركة   .08100-37 ترخيص 

فظ) عنوان د ن ا   أم

   البالد املاليةشركة 

  8162ص.ب. 

  3701-12313الراض 

     السعوديةاململكة العرية 

  +966 92000 3636اتف: 

  +966 11 290 6299: فاكس

ي: و   www.albilad-capital.com املوقع اإللك
 

  ) النظام املطبق2
ثمار الوقفي ومدير الصندوق لنظام السوق املالية ولوائحھ التنفيذية ثمار يخضع صندوق االس ذات واللوائح األخرى  واألنظمة والئحة صناديق االس

  العالقة املطبقة  اململكة العرية السعودية.

داف الصندوق 3   ) أ

داف ونوع الصندوق   أ) أ
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ب الوقفي ( دمات 1صندوق ا ع دخل سنوي لصا جمعية ماجد بن عبد العزز للتنمية وا دف إ توز ثماري وقفي عام مفتوح،  و صندوق اس  (

سبة ال تقل عن  ة املستفيدة) ب م -إن وجدت  -% من صا عوائد الصندوق املستلمة 75االجتماعية (ا ية ل عية وذلك لغرض دعم األعمال ا

ب سبة املتبقية من العوائد غ املوزعة  صندوق ا ثمار ال ة املستفيدة من عوائد الصندوق") ع أن يتم إعادة اس ). 1 الوقفي ((انظر أدناه "ا

ة املتداولة (رت) بما  ذلك الطروحات العامة األولية لوحدا ثمار العقار ل أسا  صناديق االس ش ثمر الصندوق  س ثمار و ت صناديق االس

ة املدرة للدخل املفتوحة أو املغلقة وصن ثمار العقار ثمار  صناديق االس ثمارة العقارة املتداولة. باإلضافة إ ذلك يمكن للصندوق االس اديق اس

وك  وك وصناديق الص ة" وصناديق أسواق النقد والص يئة الشر املتوافقة مع مدرة للدخل "غ عقار مة مع  عيةضوابط ال وصفقات املرابحة امل

يئة رقابية مماثلة للمؤسسة ورة  الشروط  طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو ل ثمار املذ خارج اململكة وصناديق املرابحة حسب قيود االس

دف تحقيق ن نية وحرفية  ثمار أصول الصندوق بم ام ومذكرة املعلومات. وسيعمل مدير الصندوق ع اس سبة من واألح ع  مو  رأس املال، وتوز

ة املستفي دمات املقدمة من جمعية ماجد (ا ددة للصندوق واملمثلة  ا ل سنوي ومستمر ع مصارف الوقف ا ش دة)، العوائد (غلة الوقف) 

ة.  ا التنمو تمعية حسب برامج دمات ا ة املستفيدة بصرف (غلة الوقف) ع التنمية وا م ا   وتل

  

دمات االجتماعية ة املستفيدة من عوائد الصندوق (غلة الوقف): جمعية ماجد بن عبد العزز للتنمية وا   ا
معية تأسست ي األم ماجد بن عبدالعزز  بمبادرة م1998 عام  ا ، كصرح اجتما رائد  إطار وط وثقا -يرحمُھ هللا -من صاحب السمو املل

امل  زاً مت ا  املستدام التنموي  للُبعد عز ا برامج ا، منذ عاما عشرن مدار ع دامت ال ومبادرا س يماناً  تأس ا و ن بضرورة م  األفراد تمك

م بما ُمجتمعياً  س اتيجيات مع جنب إ جنباً  س ال الوط التحول  تنمية  ُ ناول مجموعة من  ال اجدجمعية م اس تب النمو االقتصادي وت

ساقًا  رص ع أال يتخلف أحد عن الركب، وا ة اململكة العرية السعودية مع االحتياجات االجتماعية، مع ا داف رؤ داف محليًا، 2030أ  األمم وأ

 .دولياً   (SDGS)املستدامة للتنمية املتحدة

دمات االجتماعية عبدالعزز بن ماجد جمعية" بمسـ، 22/03/1421) وتارخ 174( رقم االجتماعية والتنمية العمل وزارة من بتصرح  "للتنمية وا
ن بتع ن أفراده من خالل استقطاب الدعم واملنح من الراغب ا لتمك معية، ال تنطلق خدما ليھ تصب أعمال ا تمع السعودي و ظيم من صلب ا

اصة  ات ا م االجتماعية سواًء من األفراد أو ا ة بمراجعة من  وأمسئولي ا، مدعومة بتقارر سنو ا ومبادرا ومية لتنفيذ برامج املبادرة العاملية ا
ر ا، وفق أع معاي   (GRI)للتقار م ع تنفيذ أعمال سا ا املؤس وذوي الكفاءات ال  ية أداء   .والشفافية املسائلةضمن منظومة تتم بمن

  

ية (  )مصارف الوقفاألعمال ا

ون لدعم مصارف الوقف ا ماجد جمعية برامج ست تمعية ومبادرا اصة  ا را افة منوعة برامج تقديم ع األفراد بتطو تمع شرائح ل ك مع ا  ال
ات مختلف مع والشراكة بالتعاون  الشباب فئة ع ي وتحقيق  وطنيًا ُمنتجاً  اً أو فرد ُعنصراً  ُيصبح ي املعنية، ا  مجتمعھ وصوًال إ االكتفاء الذا

ن بما ال يقل عن ضعف اإلنفاق املُباشر امج او  .األثر االجتما ومن َثَم التمك   :التا ية املستفيدة األعمال وال
 :االجتما الضمان.مستفيدي 1

ساء)  اة من مستفيدي الضمان االجتما (رجال/ دف مستحقي الز م  س سا اصة بما  م ا ر مشارع يل لتطو بتقديم الدعم والتوجيھ والتأ
  توف دخل مستدام.

  .الشباب:2
ة واملتوسطة. ن وتنمية املشارع الصغ دفات مجاالت التوط يل وفق مس ساء) بالتأ تمع من الشباب (رجال/ ن أفراد ا   تمك

  

  

  
  :ومعلومات االتصال العنوان

الدية ، مجمع 7وحدة رقم   1تجار جدة، شارع التحلية،  ا

   جدة  4656ص.ب: 

 اململكة العرية السعودية
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  +966126062959اتف: 
ي:  و   www.majidsociety.orgاملوقع االلك
ي:  و يد االلك   info@majidsociety.orgال

  

ثمر  س ثمار وأنواع األصول ال س ا ب) سياسات وممارسات االس   الصندوق ف

ة ع  ثمار داف الوقف تحقيق عوائد ترتكز سياسة الصندوق االس ناسب مع أ ثمار  أصول متعددة ت ل من خالل االس ا ع املدى الطو وتنمي

ذه الشروط  ددة وفقًا ل اموطبيعتھ ومصارفھ ا ع محفظة الوقف ع فئات متعددة  واألح ومذكرة املعلومات، حيث سيعمل مدير الصندوق ع تنو

افظة ع األصل املوقوف الية واملستقبلية، وذلك من خالل اتباع  من األصول بما يحقق ا والس لتحقيق نمو معتدل يل احتياجات الوقف ا

غطي أصوالً  ثمارة متوازنة  ة متنوعة ومختلفة املدة. سياسات اس ثمار   اس

  

اتيجيا ة، سيعمل مدير الصندوق ع توظيف االس ثمار اتيجيات الصندوق االس يل تحقيق وعطفًا ع ما سبق، ولتحقيق اس ت اآلتية  س

داف الصندوق:   أ

 ع ثمار. محفظة تنو  االس
 ك ثمار ع ال ل االس  .األجل طو
 ك ثمار ع ال م بما للدخل مدرة أصول متنوعة  االس ل، املتوسط املدى ع املوقوف األصل ونمو للصندوق  دوري دخل تحقيق  س  والطو

ع الصندوق  احتياجات وذلك لتلبية ة املستفيدة. نقدية عوائد لتوز ة ع ا  دور
 ة املتداولة ثمار العقار ل أسا  وحدات صناديق االس ش ثمر الصندوق  شمل ذلك الطروحات العامة األولية ل س كما يمكن . وحداتلو

ثمار العقاري املدرة للدخل املفتوحة أو املغلقة. و  ثمار  وحدات صناديق االس ثمار جزء من أصولھ والفائض للصندوق االس مكن للصندوق اس
وك و  النقدي  وحدات صناديق أسواق النقد وك وصناديق الص يئة امل وصفقات املرابحةالص مة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو ل

حق ملدير الصندوق، وصناديق املرابحة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج اململكة ة مدرة للدخل تقديره ل وفقاً . و ثمار ثمار  صناديق اس اص، االس ا
داف الصندوق. ن) وأ ن (الواقف ك ة املش ما يحقق مص   "غ عقارة" حسب ما يراه مناسبًا و

  ة ثمار ثمارات الصندوق  صناديق اس ون اس يئة السوق املالية أو  صنامطروحة طرحًا عامًا ت ا من  مطروحة  ديقتم املوافقة ع طرح وحدا
ليج العري و/أو دوليًا وتطبق معاي ومتطلبات تنظيمية مماثلة ع األقل لتلك ال  طرحًا عاماً  يئة رقابية  دول ا مرخصة تخضع إلشراف 

يئة السوق املالية. ا  ون الصندوق  تطبق ان الصندوق أو الطرح العام خارج اململكة، يجب أن ي ذا   ومتطلبات تنظيمية خاضعًا ملعاي )الطرح(و
انت املعاي واملتطلبات  م ما إذا  ض تقو ا ا يئة وفقًا لتقدير التنظيمية املطبقة مماثلة ع األقل لتلك املطبقة ع الطرح العام  اململكة. ولل

يئة. مماثلةالطرح  ع ا ال  ع األقل لتلك ال تطبق
  ثمار عند سيقوم مدير الصندوق ثمار املؤشر" (تطبيق اس االس ا يتم حيث، )Index Investingاتيجية "اس ع األصول  من خالل ثمارات توز  اس

سب مكن). إن ينطبق(ذات العالقة مؤشر لمطابقة ل ب اتيجية  و ذه االس ليًا أو جزئياً تطبيق  سبة املؤشر  دفو  .باملطابقة مع  مدير الصندوق  س
ذه عاال  من خالل  اتيجية تنو . مصادر الدخل س ك صرو  وخفض مخاطر ال يل املثال ال ا ثمار  الصناديق ، يجوز ملدير الصندوق ع س االس

ا امل ة املتداولة من خالل شراء وحدات  الصناديق ال يتضم اص بالصناديق العقار سب مطابقة ملؤشر السوق ا   ؤشر.العقارة املتداولة ب
   أ مدير الصندوق ناءً قد ي نائية و اص باالحتفاظ  الظروف االست ثمارات  أسواق  بأصول الصندوق ع تقديره ا ل نقدي و/أو اس ع ش

سبة  ثمار  أية ورقة مالية مصدرة من قبل كحد أع %100النقد و/أو صفقات املرابحة و/أو صناديق املرابحة ب حق ملدير الصندوق االس . و
عيھ مدير الصندوق أو من قبل أ ثمار   بماي من تا اتيجيات االس ون مرخصة يتوافق مع اس يئة السوق املالية أو من  من قبلالصندوق وت

ات ذات العالقة.  ج
  لية والعاملية، ونتائج الدراسات املالية واملعلو ية ع األوضاع االقتصادية ا ة وتقدير مدير الصندوق املب املتوفرة مات سيعتمد الصندوق ع رؤ

ا بناًء ع قوة ا ة وتقييم ثمار ل فرصة اس ثمارة املتاحة  السوق، وسيعتمد مدير الصندوق ع التحليل األسا ل ملركز املا تجاه الفرص االس
تم اختيار اال  ل فرصة، ومن ثم س اطر املرتبط ب عد فرصًا والعوائد املتوقعة، باإلضافة إ تحليل املؤشرات الفنية ومستوى ا ُ ثمارات ال  س

ثمارة مناسبة.  اس
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  ًثمارات الصندوق محليًا و/أو خليجيا و/أو دوليًا حسب ما يراه مناسبا ع وترك اس ق  توز سبة  ع أن ال يحتفظ مدير الصندوق با تتجاوز 
ثمار خارج اململكة العرية السعودية واملتوافقة مع  ثمارات  صناديق االس يئة ضوابطاالس صا قيمة أصول  من% 30أك من  الشرعية ال

.  الصندوق بحد أق
 ثمار صناديق الئحة من 41 املادة  ورد ما مراعاة مع ثمار"قيود  االس ا اال ملدير الصندوق  يجوز "، االس ثمار  صناديق مطروحة طرحًا عامًا يدير س

ثمار مطروحة طرحًا عامًا يدير يئة رقابية من دول مجلس التعاون نفس املدير أو صناديق اس يئة السوق املالية أو من  م من  اص مرخص ل ا أ
يئة.  ا ال ون خاضعة ملتطلبات تنظيمية مماثلة ع األقل لتلك ال تفرض لي و/أو دوليًا ع أن ت   ا

  ًعيھ وفقا ا مدير الصندوق أو أي من تا ثمر الصندوق  أوراق مالية أصدر س داف قد   الصندوق. أل
 ثمار، صناديق الئحة  ورد ما مراعاة مع ثمار  اال للصندوق  يجوز  االس ا مدير الصندوق أو أي من  الصناديق املطروحة طرحًا عامًا الس يدير

داف الصندوق. و  عيھ وفقًا أل ا   قامسيقوم مدير الصندوق برد قيمة أي رسوم  ،ازدواجية الرسوم فاديتلتا ثمر  ا ع الوحدات املس بتحميل
ثمار األخرى املدارة من قبل نفس مدير الصندوق  ذه الرسوم  خالل من وذلك ،صناديق االس  عمل أيام 10 خاللالصندوق  حساب إسداد مبالغ 

ا. تارخ من   تحصيل
  

ا الصندوق  ثمر ف س   أنواع األصول ال س

ة من سبة مئو ع األصول ك اوح توز ل فئة من فئات ي ثمار)   : صا قيمة أصول صندوق ( وقت االس   األصول واألوراق املالية ع النحو التا

ثمار   نوع االس
صا سبة التخصيص من القيمة اإلجمالية ل

  أصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة
ى د األد د األع  ا   ا

ة املتداولة  ثمار العقار ثمار العقارة صناديق االس والطروحات األولية لصناديق االس

  املتداولة
50%  100%  

يئة الشرعيةاملتوافقة مع صناديق أسواق النقد    %50  %0  ضوابط ال

ثمار العقاري املدرة للدخل (املفتوحة أو املغلقة)   %50  %0   صناديق االس

ثمارة مدرة للدخل "غ عقارة"   %50  %0   صناديق اس

وك  وك وصناديق الص يئة الشرعيةاملتوافقة مع الص   %25  %0  ضوابط ال

  %50  %0   صفقات املرابحة وصناديق املرابحةو  النقد
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  ) مدة الصندوق 4
ب الوقفي (   مفتوح، وال توجد مدة محددة للصندوق أو تارخ استحقاق محدد. عام و صندوق وقفي )1صندوق ا

  

ثمار5   ) قيود / حدود االس
ام الصندوق ومذكرة املعلومات ثمار وشروط وأح م مدير الصندوق بالقيود ال تنطبق ع الصندوق الواردة  الئحة صناديق االس املعاي و  يل

  والضوابط الشرعية للصندوق وقرارات مجلس إدارة الصندوق.

 

  ) العملة6
م أصول الصندوق  عملة أخرى غ الرال السعودي. عملة الصندوق  الرال السعودي، وال يتم تقو اك  تم ا، ولن يتم قبول أي اش  دفع وس

اك ن قبل من االش ك ن)  املش نما السعودي بالرال(الواقف ثمارات قد تتم ب ال   الصندوق  اس عمالت غ الر ثمارة  عض األصول واألدوات االس

ون  السعودي، اح وست ققة األر عمالت غ الرال السعوديذه  من ا ثمارات  يجة. أيضاً  االس ون  لذلك، ون ات اطر الصندوق عرضة سي  التغ

ظر وقواعد القيود ومخاطر العملة، صرف أسعار  ل املتعلقة ا لية العملة بتحو    .بالعمالت تتعلق مماثلة أخرى  مخاطر و أخرى إ عمالت  ا

بذل ود أق الصندوق  س د ا ناك ولن العملة مخاطر من ل ون  اطر ذه بأن ضمان أي ي تم ا ا التخلص س   ائيًا. م

  

عاب7 دمات والعموالت واأل   ) مقابل ا
ا سا قة اح   أ) تفاصيل جميع املدفوعات وطر

عاب اإلدارة   أ
ب املالية) يتقا مدير الصندوق  عابمن الصندوق  (شركة ا ساو إدارة  أ تم اح املبلغ األقل   اعتمادًا ع اس

سبة  سبة من إجما قيمة عوائد الصندوق املستلمة % 10إما ب اً  %0.75أو ب من صا قيمة أصول  سنو
ما أقل. ،الصندوق     أ

فظ ن ا عاب أم   أ

سدد ألم . 1 ساوي يجب ع الصندوق أن  عابًا  فظ (شركة البالد املالية) أ ًا % 0.10ن ا من سنو
ان إجما  ساوي إجما قيمة األصول  حال  حد  250قيمة األصول أقل أو  مليون رال سعودي و
ى ال سعودي.  5,000 أد فظ  وتدفعر ن ا عاب أم لأ ري  ش ل ش ورة ل سبة املذ . وتنخفض ال

ادة  ون إجما قيمة األصول  ز فظ حيث ت ن ا عاب أم :  أ   التا
ًا من إجما قيمة األصول   ال سعوديإجما قيمة األصول مليون ر   % سنو

250 - 500  0.08%  
500 - 750  0.06%  
750 – 1,000  0.05%  

  %0.04  1,000أك من 
  

ل صفقةو  . 2 فظ رسوم عن  ن ا ا الصندوق  أوة بيع عملي ل(أي  ستحق أم حسب شراء يقوم 
ثمارة ال 30بمبلغ  السعوديةتتم  السوق  )سياسة الصندوق االس رسوم  ، باإلضافة اسعودي ر

ال 10بمبلغ  وني سعودي ر ل صفقة ال تتم بطرقة إلك  ة.عن 
  

عاب املدير اإلداري    أ
ب املالية) يدفع الصندوق للمدير اإلداري  % من صا قيمة أصول الصندوق. 0.20رسم سنوي بقيمة  (شركة ا

ل نصف سنوي. ش   وتدفع 
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عاب  اسبأ ي ا   القانو
ي يدفع اه الدولية) الصندوق للمحاسب القانو ا  (شركة طالل أبو غزالة وشر ة قدر عاب سنو ال  36,750أ ر

  .سعودي

عاب أعضاء مجلس اإلدارة  أ
ن   املستقل

ال 5,000 الصندوق  يدفع ًا سعودي ر ل سنو ال 4,000 قدره حضور  بدل إ باإلضافة مستقل عضو ل  سعودي ر
ن تم وقد.  اجتماع ل عن ن عي ن عضو ن عقد يتم أن املتوقع ومن. للصندوق  مستقل ن اجتماع  السنة خالل اثن
ى كحد س عقد وقد. أق كحد اجتماعات وأرعة أد  ذلك رأى لما صندوق  إدارة لس عاجل اجتماع الرئ

اً  عاب مجموع يزد وال. ضرور ن اإلدارة مجلس أعضاء جميع أ ال 42,000 عن املستقل اً  سعودي ر  .سنو
اليف افة الصندوق  تحمل ع باإلضافة ا ال الفعلية واإلقامة السفر ت  األعضاء من عضو ل يتكبد
ن يل  املستقل حد ،)ينطبق إن( االجتماعات حضور  س ال 15,000 أق و  مجلس أعضاء ميع سعودي ر

ن اإلدارة سب. املستقل عاب ذه وتدفع وتح ة األ ل السنو   .سنوي  نصف ش

عاب  يئة الشرعيةأ ة بقيمة  (شركة دار املراجعة الشرعية ذ.م.م.) يئة الشرعيةيدفع الصندوق لل  ال عابًا سنو ال سعودي 20,000أ   .ر
 رسوم مزود خدمة املؤشر

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

ال سعودي   .ر

  رقابية رسوم
ذه الرسوم 7,500يدفع الصندوق رسوم رقابية بمبلغ  ًا. وتدفع  ال سعودي سنو ل سنوي  ر يئة السوق  ش ل

  املالية. 
ة  ر الدور شر التقار رسوم 

  ع موقع تداول 
اً  5,000 ستقطع سنو م و ل يوم تقو ال سعودي عن السنة املالية تحسب    .ر

ورسوم التعامل مصارف 
  (الوساطة)

ا األنظمة أو  ات تحدد تدفع مصارف الوساطة أو أي رسوم تداول أخرى من قبل الصندوق مباشرة بمستو
نادًا ع معدل تداول  ا. وتتفاوت تلك املبالغ اس وسيط التعامل  األسواق ال يقوم الصندوق بالشراء أو البيع ف

م العمليات.   أصول الصندوق و
افق مصا ل املتو رف التمو

يئة الشرعيةمع    ضوابط ال
م وتدفع حسب  ل يوم تقو ا حسب أسعار السوق السائدة وتحسب   ا ع الصندوق حال وجود يتم تحميل

  متطلبات البنك املمول.

  الرسوم واملصارف األخرى 

شغيلية  نية وال دمات امل ما يتحمل الصندوق جميع املصارف األخرى املتعلقة با ، و املستمرة املقدمة من الغ
صر- ذلك  يل املثال ال ا شارة -ع س ات املنظمة املصارف القانونية واالس ومية وا ، وتقييم وا
ة التقارر طباعةمصارف و ، األصول  ا للصندوق  السنو ع ياتاو  وتوز ا من لن ، والرسوم التنظيمية، وغ

نية، ومصارف تأس دمات امل اص ا ات ذات الغرض ا شغيل الشر املؤسسة لصا حفظ أصول س و
ون الصندوق مسؤوًال عن أي. الصندوق  ات  و اة مستحقة الدفع تفرض  املستقبل من قبل ا ضربة أو ز

دفاملنظمة. ومن امل ذه املصروفات  س ًا من %1.0أال تتجاوز  ناءأصول  صا قيمةسنو الرسوم  الصندوق باست
ومية.   والعموالت والضرائب ال تخضع للوائح والتنظيمات ا

  :اتمالحظ

ورة والعموالت واملصروفات املستحقة  -  ب إن جميع الرسوم املذ ل لشركة ا ش تم تحميل الضربة  بة القيمة املضافة، وس شمل ضر املالية أو األطراف األخرى ال 
م  ل ا  قانون ضربة القيمة املضافة. و سب املنصوص عل كمنفصل وفقا لل امل مبلغ ضربة القيمة املضافة وأي مسؤولية أو  املش بتعوض مدير الصندوق عن 

يجة لعدم قيام  شأ ن ات والفائدة والنفقات) وال ت لفة أو مبلغ (بما  ذلك العقو كت وسيقوم مدير الصندوق بتحميل نفقة  بدفع ضربة القيمة املضافة. املش
ثمر  بة القيمة املضافة ع جميع املس م بالصندوق. ضر اك تم اش  ن الذين س

دول أعاله األرقام -  تم خصم   ا ل تفصي  التقرر السنوي للصندوق. املصارفتقديرة وس ش  الفعلية فقط، وستذكر 
 

اك رسوم توجد الب)    اش

اك اإلضاال يقوم مدير الصندوق بفرض أي مقابل ع ص اك واالش داد يمكن ال بأنھ ، علماً فقات االش  للطبيعة نظراً  للوحدات نقل أو اس

  للصندوق. الوقفية

  

ا مدير الصندوق  م   ج) عمولة خاصة ي
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يئة الشرعية يحق ملدير الصندوق مع مراعاة ون  ضوابط ال بات عمولة خاصة ت م ترت ا مدير الصندوق محأن ي صورة  سلع وخدمات قد يحصل عل

نفيذ صفقات نيابة عن  ون متعلقة ب م.الع أن ت اص املرخص ل ة الصندوق وفقا لالئحة األ   صندوق أو بتقديم أبحاث ملص

سع8 م وال   ) التقو
  أصول الصندوق  تقييمأ) كيفية 

ثمار   طرقة التقييم  االس

ة ثمار العقار املتداولة والطروحات  صناديق االس
ة املتداولة ثمار العقار   األولية لصناديق االس

ة املتداولة بناء ع أسعار  -  ثمار العقار وحدات ال للغالق اإل يتم تقييم صناديق االس
م. ا الصندوق  يوم التقو   يملك

ا  الطروحات  -  ة العامةيتم تقييم الصناديق ال تمت املشاركة  ما  األولية  الف
ن االكتتاب وتداول الورقة املالية بناًء ع سعر االكتتاب.   ب

يئة املتوافقة مع صناديق أسواق النقد  ضوابط ال
  الشرعية

ثمر بھامل للوحدةع آخر سعر  تقييم بناءً اليتم    .علن من قبل الصندوق املس

ثمار العقاري املدرة للدخل (املفتوحة  صناديق االس
  أو املغلقة)

ثمر بھامل للوحدةع آخر سعر  تقييم بناءً اليتم    .علن من قبل الصندوق املس

ثمارة مدرة للدخل "غ عقارة" ثمر بھ.  صناديق اس   يتم التقييم بناًء ع آخر سعر للوحدة املعلن من قبل الصندوق املس

وك   الص
وك املدرجة -  ا. :الص وك املدرجة بحسب آخر أسعار إغالق ل  يتم تقييم الص
وك غ املدرجة -  ة املنقضية : الص اح املستحقة للف ثمار مضافًا إليھ األر مبلغ االس

م.   ح يوم التقو

وك ثمر بھ.  صناديق الص   يتم التقييم بناًء ع آخر سعر للوحدة املعلن من قبل الصندوق املس

ة   صفقات املرابحة  ثمار مضافًا إليھ األراح املستحقة للف م.مبلغ االس   املنقضية ح يوم التقو

ثمر بھ.  صناديق املرابحة   يتم التقييم بناًء ع آخر سعر للوحدة املعلن من قبل الصندوق املس

  

ا ب) م وتكرار   عدد نقاط التقو

م أصول الصندوق  ن يومي يتم تقو س االثن م ون يوم العمل  وا م سي ون أي من تلك األيام يوم عمل، فإن يوم التقو ل أسبوع. وعندما ال ي من 

.   التا

سع م أو ال طأ  التقو تخذ  حالة ا   ج) اإلجراءات ال س

اطئ لسعر الوحدة سيقوم مدير ال ساب ا اطئ ألي أصل من أصول الصندوق أو االح سع ا م أو ال   :صندوق بالتا حال التقو

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

 ؛ سع دون تأخ م أو ال عوض الوحدات املتضررة عن جميع أخطاء التقو تم    س

  ًيئة السوق املالية فورا سبة  إبالغ  ل  ش سع بما  م أو ال  % أو أك من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فوراً 0.5عن أي خطأ  التقو
ي لتداول و تقارر الصندوق ال  و ي ملدير الصندوق واملوقع اإللك و ا مدير الصندوق وفقاً  املوقع اإللك من الئحة  71للمادة  عد

ثمار؛    صناديق االس

  صتقديم يئة السوق ب م سع (إن وجدت) ل م وال ة وفقا للمادة  جميع أخطاء التقو ثمار. 72املالية واملطلو   من الئحة صناديق االس

اك ساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االش   د) طرقة اح

صوم للصندوق  األصول  قيمة ع صا بناءً سعر الوحدة  حساب يتم ا ا ة بناًء  أوالً  الثابتة واملصروفات الرسوم م  قيمة صاع ثم الرسوم املتغ

م يوم  وذلك الصندوق، أصول  دد التقو صوم إجما حسم عد الصندوق  أصول  قيمة إجما : اآلتية املعادلة وفق ا امات ذلك  بما- ا  أي ال
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م يوم  القائمة الصندوق  عدد وحدات إجما ع مقسومة -مدفوعة وغ مستحقة الصندوق  ع ومصروفات رسوم وأي تم ذي التقو  العالقة. و

م   .بالرال السعودي الصندوق  أصول  قيمة صا تقو

  

ان   شر سعر الوحدة  ووقت ـ) م

اص بمدير الصندوق  ي ا و م من خالل املوقع اإللك علن مدير الصندوق عن سعر الوحدة  يوم العمل  اململكة التا ليوم التقو

www.alkhabeer.com  و موقع تداولwww.tadawul.com.sa  

 التعامالت )9
اك  )أ دادمسؤوليات مدير الصندوق  شأن طلبات االش   واالس

  ًتم تنفيذ تلك الطلبات بناء اك  أي يوم عمل  اململكة، و عامل  يمكن تقديم طلبات االش سب  أقرب يوم  ع سعر الوحدة الذي يح
ذه الشروط  و مو   اك كما  ا قبل آخر موعد لتقديم طلبات االش ام حال تم تقديم املعلومات. وال يقبل الصندوق ومذكرة  واألح

داد نظرًا لطبيعتھ الوقفية؛   أي طلبات اس

  ًاك وفقا نفيذ طلبات االش ما ال يتعارض مع الئحة صناديق لش يقوم مدير الصندوق ب ام الصندوق ومذكرة املعلومات و روط وأح
ثمار. داد نظرًا لطبيعة الصندوق الوقفية االس  ؛وال ينفذ مدير الصندوق أي طلبات اس

 داد نظرًا لط داد وذلك ألن الصندوق ال يقبل أي طلبات اس   بيعتھ الوقفية.ال يقوم مدير الصندوق باتباع إي إجراءات تأجيل طلبات اس

ةب) أق  ن تفصل زمنية ف اك ب ثمار االش   الصندوق   واالس

م.  تتم املشاركة    الصندوق اعتبارًا من يوم التعامل الذي ي تارخ يوم التقو

م قبل الساعة  سلم الطلب يوم التقو رًا  12 حال  عد الساعة ظ سلم الطلب  ، و حال  رًا  12يصبح الطلب نافذًا  يوم التعامل التا من يوم ظ

عدُّ  ُ م فإنَّ الطلب  .  التقو   نافذًا  يوم التعامل الالحق ليوم التعامل التا

وم  يجوز ملدير الصندوق  اك و ن يوم االش ة الواقعة ب ات خالل الف ا ثمار مبالغ االش ل مؤقت وقص األجل  صفقات املرابحة اس ش التعامل 

مة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد ن يوم التعامل،  العري السعودي وسوق النقد، وامل يئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج اململكة إ ح أو ل

معة لصا  ا إ إجما املبالغ املوقوفة ا اح ضافة أر   .الصندوق و

  تعامل  وحدات الصندوق ) قيود الج

ذه الشروط  ثمار و ام ومتطلبات الئحة صناديق االس اك بأح اميتقيد مدير الصندوق عند تنفيذ طلبات االش تعذر  ومذكرة املعلومات. واألح وس

ن) نظرًا لطبيعة الصندوق الوقفية. ن (الواقف ك داد من املش   ع مدير الصندوق تلبية أي طلب اس

ا التعامل  الوحدات أو  االت ال يؤجل مع االت د) ا   علق، واإلجراءات املتبعة  تلك ا

ام باملادة  تم االل ثمار  62س داد الوحدات" من الئحة صناديق االس اك أو اس عليق االش عليق التعامل  وحدات الصندوق وال تنص ع " شأن 

ي  :اآل

اك ليقع الصندوق  مدير ع يجب . أ يئة ذلك. إذا االش  طلبت ال
اك عليق الصندوق  ملدير يجوز  ال . ب االت  إال االش   :اآلتية ا

ل الصندوق  رأى مدير إذا . 1 ي مصا يحقق التعليق أن معقول  ش  .وحدات الصندوق  مال
سة السوق   التعامل ُعلق إذا . 2 ا ال الرئ ا ال األخرى األصول  أو املالية األوراق  التعامل يتم ف ل الصندوق، يملك ش  إما 

ما عام سبة و ل يرى مدير الصندوق  ال أصول الصندوق  إ بال رة معقول  ش ا جو  .أصول الصندوق  قيمة لصا أ
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  :املادة ذه للفقرة (ب) من وفقاً  مدير الصندوق  يفرضھ عليق أي حالة  التالية اإلجراءات اتخاذ الصندوق  مدير ع يجب   . ج
رة الضرورة للمدة إال عليق أي استمرار عدم من التأكد . 1 ي مراعاة مع وامل  .الوحدات مصا مال
شاور  منتظمة بصورة التعليق مراجعة . 2 ن الصندوق  إدارة مجلس مع وال فظ وأم  .منتظمة بصورة حول ذلك ا
يئة إشعار . 3 ي ال يئة التعليق، أسباب توضيح مع عليق بأي فوراً  الوحدات ومال شعار ال ي و اء فور  الوحدات ومال  التعليق إن

ا بالطرقة ي املوقع  ذلك عن واإلفصاح عن التعليق اإلشعار  املستخدمة نفس و ي  الصندوق  ملدير اإللك و واملوقع اإللك
 .للسوق 

يئة . د ي مصا يحقق ذلك أن رأت إذا التعليق رفع صالحية لل  .الوحدات مال
اك كما أنَّ مدير  ان ذلك االش ك  الصندوق إذا  اك أي مش ق  رفض طلب اش سيؤدي إ  -من ضمن أمور أخرى  -الصندوق يحتفظ با

يئة الع يئة السوق املالية أو ال ام الصندوق أو األنظمة أو اللوائح التنفيذية ال قد تفرض من وقت آلخر من قبل  شروط وأح امة لألوقاف اإلخالل 

ات   التنظيمية األخرى باململكة العرية السعودية.أو ا

داد ال ستؤجل ا اختيار طلبات االس   ـ) اإلجراءات ال يجري بمقتضا

داد نظرًا لطبيعتھ الوقفية.   الصندوق ال يقبل أي طلبات اس

ثمرن آخرن ام املنظمة لنقل ملكية الوحدات إ مس   و) األح

  طلبات نقل ملكية وحدات نظرًا لطبيعتھ الوقفية.الصندوق ال يقبل وال ينفذ أي 

ثمار مدير الصندوق  وحدات الصندوق ز   ) اس

ثمر  اص املشاركة  الصندوق كمس عيھ، وفقًا لتقديره ا ككأي ( يمكن ملدير الصندوق و/أو تا عد  )واقف - مش س الصندوق أو  عند تأس

ثمارات  ذه االس تم اإلفصاح عن إجما قيمة  ثماره  - إن وجدت -إطالق الصندوق. س تم التعامل مع مدير الصندوق حال اس ع سنوي وس ل ر ش

ثمر آخر مع مراعاة متطلبات املادة  اك مدي 15 الصندوق دون تمي عن أي مس ثمار "اش ر الصندوق  وحدات من الئحة صناديق االس

  ي:وال تنص ع اآل الصندوق"

عيھ الصندوق  ملدير يجوز  . أ مس اكاالش وتا  ديرم ُيف أن ع ندوق،الص ديرم ديرهي ذيال الصندوق  داتوح  اصا ا
ام شرطة املعلومات ومذكرة ندوق الص اموأح روطش  ذلك نع ندوق الص  :اآلتية املتطلبات ال

عي ندوق الص ديرم اكاش روطش ون ت أال . 1 ق داتالوح  ھوتا قوق  الشروط من أفضل ا لةاملتص وق وا  املتصلة وا
ي اململوكة بالوحدات دات ملال  .الفئة ذات نم رناآلخ الوح

عي الصندوق  مدير يمارس أال . 2 ا ال بالوحدات املرتبطة التصوت حقوق  ھوتا و  .يمل
ثمارات تفاصيل عن الصندوق  مدير يف أن . 3 اي ذلكو ،  ندوق الص داتوح  ھاس و موقعھ سنة  عر ل ةب  عاملوقو  ياإللك
و االتقارر ال   كذلك و وق للس ياإللك ثمار71  املادة وفق الصندوق  مدير عد  .من الئحة صناديق االس

 الصادرة الوحدات عدد مادون  إ الصندوق  وحدات  ھملكيت ضخف عي قح لمقاب قمغل ندوق ص  كاش داتوح كلما ألي وز يج ال . ب
ق ذلك مقابل   (ال ينطبق ع الصندوق). ا

اك  ح ائية لتقديم طلبات االش دد واملواعيد ال   الصندوق ) التارخ ا

ن و اليوم يوم التعامل اليوم م (يومي االثن ل يوم تقو و يوم العمل التا ل اك  وحدات الصندوق و ل  الذي يتم فيھ تنفيذ االش س من  م وا
).، أسبوع ون يوم العمل التا م سي ون أي من تلك األيام يوم عمل، فإن يوم التقو   وعندما ال ي

ات يجب أن تدفع قبل أو عند الساعة  جوز و  ا ل االش اك  أي يوم عمل.  رًا بحد أق  يوم العمل  اململكة الذي  12تقديم طلبات االش ظ

سبق يوم التعامل ا  يوم العمل الذي  ي تبدأ املشاركة  الصندوق  يوم التعامل. أما الطلبات ال يتم تقديم  12د الساعة ع سبق يوم التعامل ل

م  اململكة العرية السعودية، فسوف يتم تنفيذ طل اص املرخص ل دف عطلة رسمية للبنوك أو لأل رًا أو إذا صادف يوم التعامل املس بات ظ

. اك  يوم التعامل التا   االش
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اك  الوحداتط اصة باالش    ) إجراءات تقديم الطلبات ا

ثمر فتح حساب  ب املاليةيجب ع أي مس ثماري لدى شركة ا عبئة  .اس اك  وحدات الصندوق  ك (الواقف) الراغب  االش ن ع املش تع و

اك“وتوقيع نموذج  ذه الشروط ” طلب االش امإضافة إ توقيع  سديد مبلغ  واألح ا إ مدير الصندوق مع  سليم اك  الصندوق و اصة باالش ا

اك  ي من بنك مح معتمد بحوالة ما إاالش ن) بنكية لصا حساب الصندوق أو شيك بن ن (الواقف ك وذلك  أي يوم عمل، مع إلزامية إبراز املش

ن) وا ليجي واز (ل ن) والبطاقة الوطنية/ا ة (للسعودي ة الوطنية السار و ك األفراد لبطاقة إثبات ال ن). وفيما يتعلق باملش ة (للمقيم إلقامة السار

ك (الواقف( ل التجاري، كما يمكن للمش ة من ال ن عليھ تقديم خطاب معتمد من الشركة/املؤسسة باإلضافة إ  ) الواقف) االعتباري، يتع

ونية املرخص  ا من خالل القنوات اإللك يد السرع أو إرسال يد العادي أو ال اك املستوفاة عن طرق ال سلم ا. سليم نماذج االش عد و ك،  املش

اك. ذا التأكيد تفاصيل االش تضمن  اك، تأكيدًا ع امتالك الوحدات من مدير الصندوق، و  االش

افحة غسل األموال أو بناًء ع املعلومات الواردة  نموذج "اعرف جوز ملدير الصندوق وفقًا لتقديره املطلق، أو بناء ع تقارر م عميلك" أو أي  و

اك يرى أنھ قد يخالف نظام السوق املالية عليمات تصدر ع اك. وملدير الصندوق كذلك رفض أي طلب اش ة رقابية، رفض طلبات االش ن أي ج

غرض تلبية متطلبات التدقيق الداخ فظ  ن ا ن مع أم ك ق  تبادل املعلومات املتعلقة باملش  ومتطلبات ولوائحھ التنفيذية. وملدير الصندوق ا

افحة غس اب.م ل اإلر  ل األموال وتمو

ى ي د األد ا ل) ا اك ف اقيمة الوحدات ال يجب ع مالك الوحدات االش داد ا أو اس   أو نقل

اك  ى لالش د األد وا ال سعودي 1,000  الصندوق  ى أل ، ر د األد اك إضاي ا ال سعودي 100 و اش   .ر

داد أو التنازل  سمح الصندوق باالس ا نظرًا لطبيعة الصندوق الوقفية. وال    عن الوحدات أو ر

ى  الصندوق ك د األد ى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعھ، ومدى تأث عدم الوصول إ ذلك ا د األد   ) ا

ى لرأس مال الصندوق. مليون  10دف مدير الصندوق إ جمع مبلغ  ى لبدء  رال سعودي كحد أد د األد خضع ا شغيل الصندوق إ الئحة و و

صوص. ذا ا يئة السوق املالية  عليمات  ثمار و  صناديق االس

اك   ل) صالحية مدير الصندوق  رفض طلبات االش

ك (واقف)  الصندوق  اك أي مش ذه الشروط  - أو جزئياً  لياً  -يحق ملدير الصندوق رفض اش اك مع  عارض ذلك االش ام حال  كرة ومذ واألح

يئات النظ ا من ال يئة السوق املالية أو غ ثمار أو أي أنظمة أخرى معتمدة من وقت إ آخر من قبل    امية املعنية.املعلومات أو الئحة صناديق االس

ع10   ) سياسة التوز
اح ع األر   أ) سياسة توز

ثمارات الصندوق حال  اح املتحصلة من اس امل أو جزي لألر ع  اح الرأسمالية يحتفظ مدير الصندوق بحق إجراء توز ع األر ا و/أو توز وجود

ققة  صول ع موافق -إن وجدت  -ا عد ا اح مرة واحدة  السنة وذلك  ع تلك األر تم توز ة من قبل الصندوق وفق ما يقرره مدير الصندوق. و

ع حق ملدير الصندوق اجراء أك من توز جوز ملدير الصندوق  .مجلس إدارة الصندوق. و ثمار و اح إعادة اس ثمارات الصندوق املستلمة من  األر اس

مة املرابحةوصفقات صناديق املرابحة  مؤقتًا  يئة أو العري السعودي النقد مؤسسة لتنظيم خاضع طرف مع امل خارج  للمؤسسة مماثلة رقابية ل

ن إ كوذل اململكة، ة املستفيدةاستحقاق  ح عات ع ا تم و  ،التوز ا إضافةس اح اح  إجما إ أر ع األر ة  لصاالقابلة للتوز ا

سبة .املستفيدة تم صرف  ع، س ى لصا من صا عوائد الصندوق املستلمة % 75وعند إقرار التوز ة كحد أد  األعمالوذلك لدعم  ةاملستفيدا

معية، ع أن يتم اصة با ية ا سبة املتبقية من  إعادة ا ثمار ال ب الوقفي ( عوزعة املغ  العوائداس   .)1صندوق ا

ع   ب) التارخ التقر لالستحقاق والتوز
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اح،  الظروف العادية، مرة واحدة  السنة خالل  ع األر ر أيام عمل  10يتم توز اية ش ل عام.من  سم من  حق ملدير الصندوق اجراء أك  د و

ع  توارخ مختلفة ع أو القيام بالتوز   .من توز

عات   ج) طرقة دفع التوز

سبة ع  ى لصا  - إن وجدت -من صا عوائد الصندوق املستلمة % 75 معينة ال تقل عن يتم توز ة كحد أد  إعادة ، ع أن يتمةاملستفيدا

سبة املتبقية من  ثمار ال ب الوقفي (وزعة  املغ  العوائداس   .)1صندوق ا

ر إ 11 ن)) تقديم التقار اقف ن (الو ك   املش
ة ات املالية األولية والسنو ر املالية، بما  ذلك الف   أ) املعلومات املتعلقة بالتقار

ة تبلغ . أ ية الف اس راً  12 للصندوق  املالية والسنة ا مياً  ش ت تقو ، 31  ت سم ة وتبلغ د ية الف اس  بدء تارخ من للصندوق  األولية ا

سم  31 ح الصندوق  شغيل قوم2020د صدار بإعداد الصندوق  مدير . و ة التقارر و  املالية والقوائم األولية والتقارر املوجزة السنو

ة ي توفر وال للصندوق  املراجعة السنو  .مقابل أي دون  الطلب عند الوحدات ملال

ة التقارر تتاح . ب ور  للصندوق  السنو م ة اية من يوما 70 أقصاه موعد  ل  التقارر بإعداد الصندوق  مدير سيقوم  .بالتقرر املعنية الف

ا ور  األولية وسيوفر م ة اية من يوماً  35 خالل ل ة التقارر تقديم يمكن كما  .بالتقرر املعنية الف ي إ األولية والتقارر السنو  مال

م عن عند الوحدات يد طرق طل ي ال و ل أو / و اإللك تم مطبوعة ة ش ا وس ي املوقع ع شر و  واملوقع الصندوق  ملدير اإللك

ي و  . لتداول  اإللك

د الصندوق  مدير يقوم و ل لھ اململوكة للوحدات األصول  قيمة صا عن تفصيلية بمعلومات وحدات مالك ل ب  أجرت ال  للعمليات و

اصة الوحدات ع اك عملية ل من يوماً  15 خالل بھ ا ي الصندوق  مدير يرسل كما .اش ي ذلك  بما( الوحدات ملال  الوحدات مال

ن وا الذين السابق ص مالية سنة ل اية من يوماً  30 خالل سنوي  بيان) املعنية املالية السنة خالل وحدات امتل  ال الصفقات فيھ ي

  . السنة خالل الوحدات ع أجرت

ف ي موقعھ ع سنوي، رع أساس ع الصندوق، مدير و و ي واملوقع اإللك و ا أخرى  وسيلة وأي لتداول، اإللك يئة، تحدد املعلومات  ال

ة ثمار صناديق الئحة من (ح)71املادة  بموجب املطلو  (إذا ينطبق): األقل عل اآلتية املعلومات تتضمن أن يجبوال  .االس

س اءألسم ةقائم . 1 مأس لش ذينال ِدرناُملص بو  .عامل الرع من يوم أول    كما الصندوق  محفظة  ثماراتاس ة رعش أك م

عاب سبة . 2  .الصندوق  أصول  قيمة صا متوسط املع إ للرع اإلجمالية األ

اح مبالغ . 3 ا الرع  املوزعة األر سب  ).ُوجدت إن( للوحدة األو السعر إ املع و

س ةقيم . 4  .املع عالر ةاي  ندوق الص ول أص ةقيم اص نم ندوق الص ديرم ثماراس بةو

سبةغ مبل . 5  .العام الصندوق  أصول  صا قيمة متوسط إ املع للرع التعامل مصارف و

اطر قياس ومؤشرات معاي . 6  .ا

 .الصندوق  أداء ومؤشرات معاي . 7

اض سبة . 8  .املع الرع اية  الصندوق  أصول  صا قيمة من االق

ا مدير الصندوق  عد   ب) أماكن ووسائل إتاحة تقارر الصندوق ال 
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ي ملدير الصندوق:  و ة للصندوق بما  ذلك القوائم املالية  املوقع اإللك ي للسوق واملوقع اإل  www.alkhabeer.comتتاح التقارر السنو و لك

ي  - إن وجدت -وترسل اإلشعارات األخرى   www.tadawul.com.sa: (تداول) املالية و يد اإللك يدي و/أو ال الت  ع العنوان ال ن   و مب كما 

  مدير الصندوق.

ي  د مال ةالج) وسائل تزو   وحدات بالقوائم املالية السنو

اصة بالصندوق ل ة املراجعة ا ة للصندوق بما  ذلك القوائم املالية السنو ن)تتاح القوائم املالية السنو ن (الواقف ك ن  لمش تمل ثمرن ا وللمس

ي ملدير الصندوق:  و ي للسوق املالية  www.alkhabeer.comبدون مقابل ع املوقع اإللك و تم  .www.tadawul.com.sa: (تداول) واملوقع االلك وس

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

ل 21 ن))  اقف ن (الو ك   املش
ل محدث  عد مدير الصندوق مسؤوالً  ن)عن إعداد  ن (الواقف ك تم التعامل  ، وفقاً للمش ثمار، وحفظھ  اململكة و ملتطلبات الئحة صناديق االس

ل  ل بمنت السرة. يمثل  ذا ال ن)مع  ن (الواقف ك تة فيھ. قاطعاً  دليالً  املش تصة  ع الوحدات املث ات ا ل ملعاينة ا تم إتاحة ال وس

ك بالوحدات مجانًا عند الطلب ل إ أي مش ص لل تم تقديم م ا، وس شمل عند طل  اململوكة تعدد الوحدا عن تفصيليةع معلومات  وال 

ة املستفيدة للوحدات األصول  قيمة صاو  لھ   .واألراح املوزعة ل

ن)) اجتماع 31 اقف ن (الو ك   املش
ا إ عقد اجتماع  ن)أ) الظروف ال يد ف اقف ن (الو ك   للمش

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

 مبادرة من مدير الصندوق؛  

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

  ي ة املستفيدة أو طلب كتا ك (واقف)من ا ن) أو أك من  مش ن (الواقف ك ن أو منفردين أك من الذين يملاملش ع  %25ون مجتمع
قوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع  ن) األقل من قيمة وحدات الصندوق، و ن (الواقف ك سلم ذلك الطلب  10خالل املش أيام عمل من 

ن)من مالك أو  ن (الواقف ك  .املش

  

  

  

ن)ب) إجراءات الدعوة إ عقد اجتماع ل اقف ن (الو ك   لمش

ن وفقاً  ك ن)عن طرق إرسال إشعار إ  يتم عقد اجتماعات املش ن (الواقف ك ون الدعوة الجتماع املش صوص. وت ذا ا للوائح والتعليمات السارة 

فظ قبل  ن ا ن) وأم ن (الواقف ك مدة ال تزد عن  10جميع املش يومًا قبل االجتماع، وسيحدد اإلعالن واإلشعار  21أيام ع األقل من تارخ االجتماع و

شور  ي املوقع ع امل و جب ع مدير الصندوق حال إرسالھ  السوق  وموقع الصندوق  ملدير اإللك حة، و انھ ووقتھ والقرارات املق تارخ االجتماع وم

ة منھ إ  ن) إرسال  ن (الواقف ك عقد أي اجتماع للمش ن)  ن (الواقف ك ون اجتماع املشالسوق املالية يئةإشعارًا إ املش ن) . وال ي ن (الواقف ك

ن  ون مجتمع ن) يمل ن (الواقف ك   % عل األقل من قيمة وحدات الصندوق.25يحًا إال إذا حضره عدد من املش
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و ي واملوقع اإللك و ستوف النصاب املو أعاله، فيجب ع مدير الصندوق الدعوة الجتماع ثاٍن بإعالن ذلك  موقعھ االلك ُ ذا لم  ي للسوق و

ي بمدة ال تقل عن  فظ قبل موعد االجتماع الثا ن ا ن وأم ة املستفيدة والواقف ي إ ا إرسال إشعار كتا يئة العامة لألوقاف و ناء( ) أيام5(وال  باست

وم اإلخطار إرسال يوم ن املمثلة  االجتماع)االجتماع و سبة الواقف انت  يحًا أّيًا  ي  ون االجتماع الثا ا . و نا  خالل من أو صية بصفة ضر

ن   .ممثل

ن)ج) طرقة تصوت  اقف ن (الو ك ن)وحقوق التصوت  اجتماعات  املش اقف ن (الو ك   املش

ن)، وملالك الوحدات أو وكيلھ اإلدالء بصوت واحد  اجتماع ن (الواقف ك ن وكيل لھ لتمثيلھ  اجتماع املش عي ل مالك وحدات  ن  يجوز ل ك املش

ا بو  اك  مداوال ن) واالش ن (الواقف ك ا وقت االجتماع. كما يجوز ملدير الصندوق عقد اجتماعات املش ل وحدة يملك ن) عن  اسطة وسائل (الواقف

ديثة. ندات االجتماع واتخاذ القرارات الناتجة عن االجتماع عن طرق وسائل التقنية ا ديثة، كما يجوز إرسال مس   التقنية ا

و  م أك من و سبة وقفي صيًا أو 50ن القرار نافذًا بموافقة من تمثل  م  ان حضور ن سواء  اضرة  اجتماع الواقف % من مجموع الوحدات ا

ديثة. معية املستفيدة أو بواسطة وسائل التقنية ا الة أو من خالل ا   و

ن): ن (الواقف ك   حقوق التصوت  اجتماعات املش

 ات تطلب املوافقة وفقًا يحق ملالك الوح غ صول ع موافقتھ ع أي  قوق املرتبطة بالوحدات بما  ذلك ا دات ممارسة جميع ا
ثمار.  ملتطلبات الئحة صناديق االس

 افة حقوقھ  اجتماعات ال ة املستفيدة بممارسة  ايحق ملالك الوحدات تفوض ا ن والقرارات ال تصدر ع  .واقف

 ة املستفيدة.  حالة وفاة افة حقوق التصوت  االجتماعات ل تم انتقال  ك (الواقف) س   املش

ن)) حقوق 41 اقف ن (الو ك   املش

 ام الصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العرية بدون مقابل؛ ة محدثة من شروط وأح  صول ع 

  ا؛ عاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق عند طل ر الرسوم واأل ًا تظ ة محدثة من مذكرة املعلومات سنو صول ع    ا

  ًام ووفقا ادية عشرة من الشروط واألح اصة بالصندوق حسب ما ورد  الفقرة ا صول ع التقارر والبيانات ا من الئحة  71للمادة  ا
ثمار "تق يديم التقارر إ صناديق االس   "؛الوحدات مال

 ذا التغي ص  رسال م ام الصندوق ومذكرة املعلومات و مة أو واجبة اإلشعار  شروط وأح ات م غي ن) بأي  ن (الواقف ك  إشعار املش
انھ وفقاً  ثمار؛ قبل سر ددة  الئحة صناديق االس  لنوعھ وحسب املدة ا

 ن وفقاً  حقوق الدعوة الجتماع: يتم عقد ك صوص اجتماعات املش ذا ا ة  . وملزد من املعلومات انظر البند للوائح والتعليمات السار
ن) - أخرى  معلوماتاملعنون " ن (الواقف ك ذه.اجتماع املش   " من مذكرة املعلومات 

  غي أسا ن) من خالل قرار صندوق عادي ع أي  ن (الواقف ك صول ع موافقة املش ام الصندوق ومذكرة ا  شروط وأح
 املعلومات؛

 :(ن ن (الواقف ك   حقوق التصوت  اجتماعات املش

ات  -  غ صول ع موافقتھ ع أي  قوق املرتبطة بالوحدات بما  ذلك ا تطلب املوافقة وفقًا تيحق ملالك الوحدات ممارسة جميع ا
ثمار.  ملتطلبات الئحة صناديق االس

ا؛يحق ملالك  -  ن والقرارات ال تصدر ع افة حقوقھ  اجتماعات الواقف ة املستفيدة بممارسة   الوحدات تفوض ا

ة املستفيدة. -  افة حقوق التصوت  االجتماعات ل تم انتقال  ك (الواقف) س   حالة وفاة املش
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 ة ال االت الضرور ن) إال  ا ن (الواقف ك ام باألنظمة لن تتم مشاركة معلومات املش ثمر وتنفيذ عملياتھ واالل الزمة لفتح حساب املس
ان  مشاركة  تصة أو إذا  ات الرقابية ا ن)؛ املعلوماتاملطبقة مع ا ن (الواقف ك ة للمش   ما يحقق مص

  ًن) كتابيا ن (الواقف ك اء الصندوق قبل مدة ال تقل عن  إشعار املش اء  يوماً  21 حال رغبة مدير الصندوق  إ من التارخ املزمع إ
ام الصندوق؛ شروط وأح   الصندوق فيھ دون اإلخالل 

  ة يئة السوق املالية والتعليمات السار ا األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس  ن) تقر ن (الواقف ك أي حقوق أخرى للمش
  باململكة العرية السعودية ذات العالقة.

ن)) مسؤولية 51 اقف ن (الو ك   املش
وافق  ون (الواقفون)يقر و ي: املش ل وا ع اآل   ش

  ون ع مدير الصندوق أي مسؤولية قانونية ثمار مدار  الصندوق ولن ي د أو ضمان ألداء أو رحية ألي اس ع ال يقدم مدير الصندوق أي 
ثمارات املدارة أو انخفاض سيم أو  أو تبعية ألي انخفاض  قيمة االس مال ا االت الناتجة عن اإل ناء تلك ا  أصول الصندوق باست

؛   التعدي أو التقص

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

  ن) حال عدم قيام ن (الواقف ك د مدير الصند املش و يدي و/أو اإلب يحة، وق بالعنوان ال يانات االتصال األخرى ال ي و و لك
نازل عن جميع حقوقھ وأي مطالبات من مدير  عفائھ من أي مسؤولية و ب مدير الصندوق و ذا يوافق مالك الوحدات ع تجن فبموجب 

د مالك الوحدات بكشف ل مباشر أو غ مباشر عن عدم تزو ش ساب واإلشعارات أو أية معلومات أخرى تتعلق ا الصندوق ناشئة 
شأ عن عدم قدرة  ثمارات أو تلك ال ت ن)باالس ن (الواقف ك يح أية أخطاء مزعومة   املش ة املعلومات أو ت ع الرد أو التأكد من 

ساب أو اإلشعارات أو أية معلومات أخرى؛   كشف ا

  ان ك (الواقف)إذا  ون  املش ن دون أن ي ن عليھ أن يخضع لتلك القوان ية السعودية فإنھ يتع ن سلطة غ اململكة العر خاضعا لقوان
ام ع الصندوق أو مدير   الصندوق. ناك أي ال

  ) خصائص الوحدات61
ا موقوفة لذات الغرض ومن فئة ون جميع ة واحدة،  يجوز ملدير الصندوق إصدار عدد غ محدود من الوحدات ت ساو ا بحقوق م و تمتع مال و

ل وحدة عاملون باملساواة من قبل مدير الصندوق، حيث تمثل  ل. و ة  أصول الصندوق و غ قابلة للتحو ساو  حصة مشاعة م

ام الصندوق 71 ات  شروط وأح   ) التغي
ددة  افقات واإلشعارات ا ام الصندوق واملو ام املنظمة لتغي شروط وأح ثمارأ) األح   بموجب الئحة صناديق االس

ام الصناديق العا ا ع شروط وأح ات ال يتم إجراؤ ثمار بخصوص التغي ا الئحة صناديق االس ام ال نظم مة يتقيد مدير الصندوق باألح

ات أساسية، و اوتنقسم تلك التغي  غي سية و  ات رئ غي ات ت إ ثالثة  مة، و غي ات م ع التوا  58و 57و 56شعار حسب املواد بة اإل واجغي

ثمار:   من الئحة صناديق االس

  

ات األساسية:   التغي

ح من خالل قرار صندوق عادي. يجب ع مدير  ي وحدات الصندوق ع التغي األسا املق صول ع موافقة مال يجب ع مدير الصندوق ا

صول ع موافقة  عد ا ن الصندوق  ك ن)املش يئة السوق املالية ع التغي األسا  (الواقف صول ع موافقة  يئة الشرعية ا وموافقة ال

ح للصندوق. ي يحق املق داد الوحدات ملال م اس ات سران قبل وحدا داد رسوم أي تحّمل دون  االساسية، التغي    .اس
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مة: ات امل   التغي

م يئة بإشعار الصندوق  مدير يل ي ال ل كتابة الوحدات ومال م غي ب ح م لة تقل أال ع الصندوق  ع مق يئة إخطار م ي ال  بأي الوحدات ومال

م غي حق. فيھ التغي ذا إحداث  الصندوق  مدير يرغب الذي التارخ قبل يوماً  21 عن م ي و داد الوحدات ملال م اس ات سران قبل وحدا  التغي

مة، داد رسوم أي تحّمل دون  امل   .اس

  

ات واجبة اإلشعار:   التغي

يئة و  ن)يجب ع مدير الصندوق إشعار ال ن (الواقف ك غي  املش .  8  الصندوق قبل ات واجبة اإلشعاركتابيا بأي  ألغراض أيام من سران التغي

امذه الشروط  س بأسا"التغي واجب اإلشعار"  ، يقصد بـواألح غي ل م ل    .وال م

  

ام الصندوق  غي  شروط وأح بع لإلشعار عن أي    ب) اإلجراءات ال ست

 :ات األساسية ن)يرسل مدير الصندوق إشعارا ل التغي ن (الواقف ك ي  لمش و ات األساسية  موقعھ اإللك ف عن تفاصيل التغي و
ي للسوق وذلك قبل واملوق و ؛ 10ع اإللك   أيام من سران التغي

 :مة ات امل يئة  التغي ا ال ي للسوق أو بالطرقة ال تحدد و ي واملوقع اإللك و مة  موقعھ اإللك ات امل يف مدير الصندوق عن التغي
؛  10وذلك قبل    أيام من سران التغي

 :ات واجبة اإلشعار ات واجبة اإل  التغي ي واملوقع يف مدير الصندوق عن التغي و ي للسوق وذلك خالل شعار  موقعھ اإللك و اإللك
؛ يوماً  21   من سران التغي

   ام الصندوق ات  شروط وأح اصة بالصندوق بما  ذلك سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن جميع التغي ة ا التقارر السنو
ة املوجزة والتقارر األولية  ا وفقاً ال يتم التقارر السنو ثمار. 71للمادة  إعداد   من الئحة صناديق االس

ثمار81 اء صندوق االس   ) إ
االت الأ)  ثمارا اء صندوق االس ستوجب إ    

  اء الصندوق وعدم استمراره؛  رغبة مدير الصندوق  إ

 اء  بحقھ الصندوق  مدير يحتفظ ثمار صناديق الئحة من )أ(  الفقرة 37 املادة ع بناءً  الصندوق  إ  تجاه مسؤولية أي تحمل دون  االس
ك أي شغيل الصندوق  الصندوق   مش دوى االقتصادية ل ل كب وعدم وجود ا ش ث حال انخفاض أصول الصندوق  س  من (و

اء ان إذا ذلك ب اإل مال عائد س  ؛املتعمد) الصندوق  مدير تقص أو إل

  ن 10 متطلب دون  ما إ الصندوق  أصول  صا قيمة انخفضت حال ال مالي يح من الصندوق  مدير يتمكن ولم سعودي ر  الوضع ت
ر 6 خالل اء الصندوق  مدير سيقوم ذلك، بحدوث إشعار تارخ من أش شعار الصندوق  بإ يئة و يئةو  ال ن و  لألوقاف العامة ال ك املش
صول  تم إذا إال بذلك  .املتطلب ذلك من إعفاء ع ا

 اء  بحقھ الصندوق  مدير يحتفظ اء الصندوق  إ ًا إل بًا وج ا تمثل س يل املثال  –الصندوق  أي حالة يرى مدير الصندوق أ ع س
صر   : -ال ا

o  ا الصندوق؛صدور قرار مجلس اإلدارة بإقرار   التغ  األنظمة واللوائح ال يخضع ل

o  ثمرن؛ تركز اسصدور قرار مجلس اإلدارة بإقرار   ثمارات الصندوق  عدد قليل من املس

o  ثمارات مالئمة للصندوق.صدور قرار مجلس اإلدارة بإقرار  عدم وجود اس

م مدير الصندوق بإ ل يئة شعارو ي ال اء وجبست الذيو  أي حدث مشار إليھ أعاله وقوع من أيام 5  خالل كتابياً  الوحدات ومال  إ
  .الصندوق 
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امدون اإلخالل بالشروط  اء الصندوق  واألح البدء بإجراءات تصفية الصندوق. بومذكرة املعلومات، سيقوم مدير الصندوق عند إ
ناً  ي لتداول مب و ي واملوقع اإللك و ددة لتصفية الصندوق. وسيقوم باإلعالن عن ذلك  موقعھ اإللك ع عوائد التصفية  املدة ا تم توز و

ة املستفيدة ع امات الصندوق. ا امل ال  عد خصم 

  
اصة بإب)  ام املادة اإلجراءات ا ثمار 37اء الصندوق بموجب أح   الئحة صناديق االس

  اء الصندوق العام، فيجب عليھ إشعار يئةإذا رغب مدير الصندوق  إ يئة لألوقاف العامة ال ن)و  املالية السوق  و ن (الواقف ك  املش
صول ع موافقة مجلس إدارة الصندوق،  يوماً  21تھ  ذلك قبل مدة ال تقل عن برغب كتابياً  عد ا اء الصندوق فيھ  من التارخ املزمع إ

ام الصندوق؛ شروط وأح   دون اإلخالل 
  سداد امسيقوم مدير الصندوق  اماتھ ع الصندوق من أصول الصندوق  املستحقةات االل سديد ال عد  ومن ثم نقل أصول الصندوق 

دمات االجتماعية إ(إن وجدت) أصول وقفية  اوذلك  تارخ التصفية  جمعية ماجد بن عبد العزز للتنمية وا ثمار بنفس طرقة  الس
ا لدعم  معية األعمالالصندوق وصرف عوائد اصة با ية ا عذر ذلك، تنقل األصول إ ا ة وقفية مماثلة لوقف الصندوق . فإن  ج

صول ع عد ا دافھ ومصارفھ  يئة العامة لألوقاف أ ن.  موافقة ال ات حسب األصول  بتلك التصرف يتم أيضًا، ذلك عذر و  توج
يئة ة أي أو لألوقاف العامة ال ومية ج شاط متخصصة أخرى  ح   الوقف؛ ب

 ي واملوقع و اء مدة الصندوق العام وتصفيتھ. علن مدير الصندوق  موقع اإللك ي للسوق عن ان و   اإللك

  ) مدير الصندوق 19
  اسم مدير الصندوق وعنوانھأ) 

بشركة    املالية  ا

   128289ص.ب. 

   21362، جدة

  اململكة العرية السعودية  

  +966-12 658 8888: اتف

  +966-12 658 6663: فاكس

ي:  و    www.alkhabeer.com املوقع االلك

  

  

ص مرخص لھب)    مدير الصندوق ك

لة  مة مقفلة م و شركة مسا يةاململكة  مدير الصندوق  ص مرخص لھ" بموجب  العر يئة "ك و مرخص من ال تجاري  لالسعودية و

يئة  4030177445رقم  م الصادرة عن مجلس ال اص املرخص ل موجب الئحة األ ثمار و  07074-37-رقم  وترخيصالصادر عن وزارة التجارة واالس

: (04/07/2007بتارخ  د/أصيل التعامل) 1م. للقيام بما ي ب،) 2( بالتغطية، متع ت   . فظا) 5(و اإلدارة،) 4( املشورة، تقديم) 3( ال

  

  مدير الصندوق تجاه الصندوق  أدوار ومسؤوليات ) ج
م، والشروط  . 1 اص املرخص ل ثمار، والئحة األ ي الوحدات وفقًا لالئحة صناديق االس اميتصرف مدير الصندوق لصا مال  ، ومذكرة املعلومات.واألح

م، بما  ذلك  . 2 اص املرخص ل ا بموجب الئحة األ م مدير الصندوق باالمتثال باملبادئ والواجبات املنصوص عل نمانة تجاه األ  واجبيل ك والذي  املش

ذل ام مصا حققيتضمن العمل بما ي ون مدير الصندوق مسؤوالً  املعقول.رص و نتجاه  و ك عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتيالھ أو  املش

ه املتعمد. مالھ أو سوء تصرفھ أو تقص  إ
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ل أسا عن  . 3 ش ون مدير الصندوق مسؤوًال  امي ليف من  االل م. ولن يحد أو يقلل أو يفي أي ت اص املرخص ل ثمار والئحة األ بالئحة صناديق االس

اص املرخص قبل مدير الصندوق ملسؤولياتھ وواجباتھ ألي  ثمار والئحة األ ص آخر من مسؤوليات مدير الصندوق بموجب الئحة صناديق االس

م.  ل

4 . :  تتضمن مسؤوليات مدير الصندوق تجاه الصندوق ما ي

 ة وعملياتھ الصندوق  أصول  إدارة ثمار  .االس

 اإلدارة الصندوق  عمليات القيام. 

  دارة الصندوق  وحدات طرح  .التخصيص عمليات و

 ام شروط دقة من أكدالت ا املعلومات ومذكرة الصندوق  وأح ا واكتمال ة املة وأ يحة ووا  .مضللة وغ و

 اطر لرصد واإلجراءات السياسات يضع أن الصندوق  مدير ع يجب ثمارات الصندوق،  تؤثر ال ا ا، التعامل سرعة وضمان اس  مع

م عملية القيام واإلجراءات السياسات تلك تتضمن أن ع اطر تقو ل ا  .األقل ع سنوي  ش

  ون ة ت ا وآلية وكيفية الوقف مصارف عن مسؤولة املستفيدة ا   .صرف

ن مدير صندوق من الباطند عي   ) حق مدير الصندوق  

ليف الصندوق  ملدير يجوز  عيھ أو أي من أك أو ثالث طرف ت  صالحياتھ، عن التنازل  أو التفوض لھ كما يجوز  .الباطن من للصندوق  مديراً  بالعمل تا

عيھ، أو أي من أك أو ثالث لطرف ومالئمًا، مناسباً  يراه حسبما شار للعمل تا ن كمس ي محاسب أو حفظ أو أم   للصندوق.  قانو

عد  .طرف ثالث فيما يخص الصندوق  و حالة التفوض أو التنازل عن صالحياتھ يجب أن يبذل مدير الصندوق العناية املعقولة عند اختيار أي و

ة خارجية بمو  ا ج لف  ل مباشر أم  ش ثمار، سواء أدى مسؤولياتھ وواجباتھ  ام الئحة صناديق االس ام أح جب مدير الصندوق مسؤوًال عن ال

م. اص املرخص ل ثمار والئحة األ ام الئحة صناديق االس   أح

 ، ل أسا ش ام للقيام وذلك ثالث طرف مع صندوق ال يتعاملو ّولة بامل م لھ، ا ي و  :اآل
ن فظ أم ام للقيام ا فظ بم   ؛(شركة البالد املالية) ا

اسب ي ا ام للقيام القانو اه الدولية) واملراجعة التدقيق بم   ؛(شركة طالل أبو غزالھ وشر
يئة شطة ع والرقابة لإلشراف الشرعية ال ا لضمان الصندوق  أ يئة ضوابط مع توافق  (شركة دار املراجعة الشرعية ذ.م.م.). الشرعية ال

  

بدالھه ام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو اس   ) األح

يئة ن تراه مناسباً  إجراء أي واتخاذ الصندوق  مدير عزل  لل االت من أي وقوع حال  بديل للصندوق، وذلك مدير لتعي  :اآلتية ا

يئة إشعار دون  اإلدارة شاط ممارسة عن الصندوق  مدير توقف . 1 اص بذلك بموجب ال م املرخص الئحة األ  .ل
يئة من عليقھ أو بھ أو اإلدارة شاط ممارسة  الصندوق  مدير ترخيص الغاء . 2  .قبل ال
يئة إ طلب تقديم . 3  اإلدارة. شاط ممارسة  ترخيصھ إللغاء الصندوق  مدير من ال
يئة إذا رأت . 4 ل -أخل  قد الصندوق  مدير أن ال يئة تراه ش اً  ال ر ام نظام السوق املالية ولوائحھ - جو  .التنفيذية بال
فظة مدير وفاة . 5 ثمارة ا ل آخر ص وجود عدم أو استقالتھ مع زه أو الصندوق  أصول  يدير الذي االس  قادر الصندوق  مدير لدى م

 أصول الصندوق. إدارة ع
يئة ترى  أخرى  حالة أي . 6 ا معقولة أسس ع بناءً  ال مية ذات أ رة أ  .جو

زء ( ن من وقوع أي حدث مشار إليھ  ا يئة  غضون يوم ذا البند.ل) من الفقرة (5يرسل مدير الصندوق إشعارًا إ ال  ) من 
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ا وفقًا للفقرة ( يئة لسلط امل ل حال ممارسة ال ل  ش ذا البند، يجب ع مدير الصندوق أن يتعاون  يل نقل ) من  س من أجل املساعدة ع 

ة املبدئية ال تبلغ ( م مدير الصندوق، عند 60املسؤوليات إ مدير الصندوق البديل خالل الف ل ن مدير الصندوق البديل. و عي ) يومًا من تارخ 

ون طرفاً  يئة، بتجديد جميع العقود املتعلقة بالصندوق وال ي ا الضرورة وطبقًا لتقدير ال ا مدير الصندوق البديل.ف  ، بحيث يتو إدار

ف02 ن ا   ظ) أم
  والعنوان االسم) أ

  شركة البالد املالية 

  8162العنوان: ص.ب. 

  3701-12313الراض 

         اململكة العرية السعودية

  +966 92000 3636اتف: 

    +966 11 290 6299فاكس: 

ي:  و   www.albilad-capital.comاملوقع اإللك
  

فظ  ن ا ص مرخص لھ ب) أم   ك

يئة السوق املالية  فظ مرخص من  ن ا ص مرخص لھ" إن أم خيصكـ " ـ املوافق 01/08/1428بتارخ  08100-37رقم  بموجب ال

س وف وس ،م14/08/2007 فظ بتأس ن ا ل شركةيقوم أم شار إ  ا  سعودية ذات مسؤولية محدودة واحدة أو أك ( "شركة ذات غرض  بـم

ية واالمتثال يازةخاص")  لة ع الكفاءة الضر ي ذه ال كما ستوفر أق قدر  بالشروط الرقابية، ملكية أصول الصندوق. وسوف تحافظ مثل 

ف ن ا ون ألم ثمرن. ولن ي ماية القانونية للمس ون ل بصفتھ كمالك محتم سوى ظ أي حق أو مطالبة  أصول الصندوق، من ا للوحدات. ولن ي

فظ أي حق  ن ا ارجية بصفتھ  أي من أصول الصندوق. علدائ أم ن حفظ فر لالحتفاظ من الباطن باألصول ا ن أم عي فظ  ن ا جوز ألم و

  .تلك وتحت مسؤوليتھ

  

  

ثماروصف األدوار األساسية ) ج فظ فيما يتعلق بصندوق االس ن ا   ومسؤوليات أم

  ليف بأي اإلخالل دون ن قبل من ت فظ أم ام بموجب أك أو ثالث طرف ألي ا ثمار صناديق الئحة أح اص الئحة أو االس املرخص  األ
م، ون  ل ن ي فظ أم امل مسؤوالً  ا ام عن بال ثمار صناديق بالئحة االل  .االس

  ون ن ي فظ أم ي تجاه مسؤوالً  ا مالھ أو احتيالھ عن الناجمة الصندوق  خسائر عن الوحدات مال ه أو تصرفھ سوء أو إ  .املتعمد تقص

  ون ن ي فظ أم ي عن بالنيابة الصندوق  وحماية أصول  حفظ عن مسؤوالً  ا ون  الوحدات، مال اإلدارة  التداب افة اتخاذ عن مسؤوالً  و
 .الصندوق  أصول  بحفظ يتعلق فيما الالزمة

فظ طرفاً ) د ن ا ا أم لف  ام ال  ثمار ثالثاً  امل   فيما يتعلق بصندوق االس

فظ أن يفوض واجباتھ ومسؤولياتھ تجاه الصندوق إ ي ن ا عيھواحد أو أك أو طرف ثالث جوز ألم فظ من  إ أي من تا ن ا ام أم ليقوم بم

املة عن و الباطن للصندوق.  فظ مسؤوًال مسؤولية  ن ا اماتھ وفقاً ظل أم ثمار ال ام الئحة صناديق االس ل  ألح ش سواًء أدى مسؤولياتھ 
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ام  ا طرفًا ثالثًا بموجب أح فظ مسؤوالً مباشر أو فوض  ن ا ون أم م. و اص املرخص ل ثمار أو الئحة األ أمام مدير  الئحة صناديق االس

ي ا ابھ ألي فعل من أفعال االحتيال أو سوء التصرف الصندوق ومال فظ أو ارت ن ا مال أم ب إ س ق بالصندوق  لوحدات عن أي خسائر قد ت

فظ من الباطن.  ن ا عاب أم اصة، أ فظ، من موارده ا ن ا تحمل أم   املتعمد، و

  

بدالھ) ه فظ أو اس ن ا ام املنظمة لعزل أم   األح

ن  ق  عزل أم يئة ا ل إجراء تراه مناسبًا  األحوال التالية:لل فظ واتخاذ   ا

م؛ . 1 اص املرخص ل يئة بموجب الئحة األ فظ دون إخطار ال فظ عن ممارسة أي من أعمال ا ن ا  إذا توقف أم

اص املرخص  . 2 فظ بموجب الئحة األ فظ ملزاولة أي من أعمال ا ن ا خيص الصادر ألم يئة أو علقت ال م؛إذا ألغت ال  ل

فظ؛ بناءً  . 3 يئة إللغاء ترخيصھ ملزاولة أعمال ا فظ إ ال ن ا  ع طلب يقدمھ أم

رة،  االمتثال لنظام السوق املالية والئحتھ التنفيذية؛ . 4 يئة جو ا ال عت مل، ألسباب  فظ أ ن ا يئة أن أم  إذا رأت ال

يئة ألسباب معقولة أن لھ  . 5 ه ال عت افية. حال حدوث أي حادث آخر  مية   أ

  

ا وفقًا للفقرة ( يئة لسلط يئة، ه حال ممارسة ال ن حفظ بديل للصندوق وفقًا لتعليمات ال ن أم عي ذا البند، يجب ع مدير الصندوق  ) من 

يل نقل املسؤوليات س امل من أجل املساعدة   ل  ش امھ أن يتعاونا  فظ املعفى من م ن ا جب ع مدير الصندوق وأم فظ  و ن ا إ أم

ة األو ال تبلغ ( ن 60البديل خالل الف عي فظ) يومًا من تارخ  ن ا يئة ضرورة لذلك وحسب  أم فظ، إذا رأت ال ن ا م أم ل البديل. و

فظ البديل. ن ا ا، بحيث تتضمن أم ون طرفًا ف  االقتضاء، بنقل جميع العقود املتعلقة بالصندوق وال ي

ن من قبل مدير الصندوق للعزل بموجب إشعار خطي من مدير باإلضافة إ فظ املع ن ا يئة، يخضع أم بدال من طرف ال  العزل أو االس

يئة  م مدير الصندوق بإخطار ال الة، يل ذه ا ي الوحدات. و  الصندوق عندما يرى مدير الصندوق ألسباب معقولة بأن العزل لصا مال

ي الوحدات خطيًا ع ي لتداول.ومال و ي وع املوقع اإللك و ذا العزل ع الفور ع موقعھ اإللك ن عليھ اإلفصاح عن  تع   الفور، و

  

فظ إلخطار صادر بموجب الفقرة ( ن ا فظ خالل (هيجب ع مدير الصندوق، عند استالم أم ن ا ن أم عي ذا البند، أن ين  ) يومًا 30) من 

فظ املعفى من واجباتھ أن يتعاون مع من تارخ اإلخطار وأن  ن ا جب ع أم ن حفظ آخر. و ن أم يل االنتقال السلس  مدير الصندوق ع س ل

اجة وعند االقتضاء، إ ا، حسب ا ون طرفًا ف فظ البديل، وعليھ نقل جميع العقود املتعلقة بالصندوق وال ي ن ا ن للمسؤوليات إ أم  أم

فظ البديل.  ا

فظ من طرف مدير الصندوق، يجب ع مدير الصندوق اإلفصاح فور   حال ن ا بدال أم ي واملوقع  اً عزل أو اس و ع موقعھ اإللك

ي لتداول  و ن حفظ بديل للصندوق  اإللك ن أم   .عن قيامھ بتعي

ي12 اسب القانو   ) ا
ثمار ي لصندوق االس اسب القانو   أ) اسم ا
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ي  اسب القانو و ا اه الدوليةللصندوق  اص بالصندوق من . و طالل أبو غزالة وشر سابات ا جوز ملدير الصندوق أن يقوم بتغي مدقق ا

تم إشعار  نوقت آلخر بناًء ع موافقة مجلس إدارة الصندوق. و ك . املش يئة السوق املالية عند التغي  و

ي وواجباتھ ومسؤولياتھ اسب القانو ام ا   ب) م

نادًا إ أعمال املراجعة ال يقوم مس ي تتمثل  إبداء الرأي ع القوائم املالية اس اسب القانو وال تتم وفقًا ملعاي املراجعة املتعارف ا ؤولية ا

نة وتخطيط وتنفيذ أعمال  اسب بمتطلبات أخالقيات امل ام ا ا  اململكة العرية السعودية وال تتطلب ال صول ع درجة علي املراجعة ل

صول ع ي أيضا القيام بإجراءات ا اسب القانو رة. تتضمن مسؤوليات ا و  أدلة معقولة من التأكد بأن القوائم املالية خالية من األخطاء ا

اس دة للمبالغ واإليضاحات الواردة  القوائم املالية. باإلضافة إ تقييم مدى مالءمة السياسات ا ية مؤ اس ية املتبعة ومعقولية التقديرات ا

  املستخدمة، باإلضافة إ تقييم العرض العام للقوائم املالية.

ي للصندوق  اسب القانو بدال ا ام املنظمة الس   ج) األح

بدال الصندوق  يقوم مدير االت اآلتية: باس ي  أي من ا اسب القانو   ا

 مة حول سوء ا امھ؛ وجود ادعاءات قائمة وم ي تتعلق بتأدية م   لسلوك امل للمحاسب القانو

  ناك ان  ي للصندوق العام مستقًال أو  اسب القانو عد ا ا إذا لم    ع استقالليتھ؛ تأث

  ام املراجعة افية لتأدية م ات ال الت وا ي ال يملك املؤ اسب القانو ل إذا قرر مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق أن ا ش
ة  ي يحقق مص اسب القانو غي ا ن)مرض أو أن  ن (الواقف ك   ؛املش

 .اص بالصندوق ي ا اسب القانو غي ا ض  ا ا يئة السوق املالية وفقا لتقدير   إذا طلبت 
  ) أصول الصندوق 22

  ثمار؛ فظ لصا صندوق االس ن ا ثمار محفوظة بواسطة أم   إن أصول صندوق االس

  ثماري عن أصولھ وعن أصول عمالئھ اآلخرن؛ ل صندوق اس فظ فصل أصول  ن ا   يجب ع أم

  ل جما ش نإن أصول الصندوق موقوفة  ك ن) للمش ون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو (الواقف ، وال يجوز أن ي
ان مدير  ة  أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول، إال إذا  فظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مص ن ا أم

فظ من الباطن ن ا فظ أو أم ن ا ك املوزع أو مقدم املشورة أو  الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أم ، الصندوق  مش
ان مسموحا  ذه الشروط  املالية السوق  يئة عن الصادرة اللوائحذه املطالبات بموجب وذلك  حدود ملكيتھ، أو  ا   وأف ع

ام   أو مذكرة املعلومات. واألح

اوي ) 32   إجراءات الش
ان لدى أي من  نإذا  ك اوى تتعلق ب املش ام رقابة بإدارةالصندوق خالل مدة الصندوق، ع مالك الوحدات املع االتصال أسئلة أو ش  االل

افحة غسل األموال  شركة  بوم : ا   املالية ع

ام رقابة إدارة مدير    االل
امإدارة رقابة   االل

بشركة    املالية  ا
  املدينة  طرق
   128289.ب. ص
  21362 جدة

  السعودية العرية اململكة
  +966 12 658 8888اتف: 

ي و يد اإللك   compliance@alkhabeer.com :ال
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ب شركة  بت ا ع  املالية ا ذه السياسة وتطبيق م مدير الصندوق استخدام  ع ن. و الي ا ا ا مع عمال ستخدم اوى وال  سياسة إدارة ش

ذا الصندوق.  ي وحدات  انمال إم صول  و ن  ا ن الراغب تمل ي الوحدات ا ثمرن ومال ذه السياسة املس ة من  ) بدون مقابل(ع 

اماال رقابة االتصال بإدارة ب املالية ع  التبليغ عنو  ل ور أعاله.غسل األموال  شركة ا     العنوان املذ

  

ة أو لم يتم الرد خالل مدة ( سو عذر الوصول إ  يئة السوق املالية 30و حال  واه لدى  ك (الواقف) إيداع ش إدارة  -) يوم عمل، فيحق للمش

ك (الوا ثمرن، كما يحق للمش اوى املس نة الفصل  منازعات األوراق املالية  حال م مدة (ش وى لدى  ميًا من 90قف) إيداع الش ) يوما تقو

نة قبل انقضاء املدة. ا لدى ال وى بجواز إيداع يئة مقدم الش يئة، إال إذا أخطرت ال وى لدى ال   تارخ إيداع الش
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  من مالك الوحدات ) إقرار 42
اصة بالصندوق يقر مالك الوحدات  سة ا ص املعلومات الرئ ام الصندوق ومذكرة املعلومات وم وكذلك يقر بموافقتھ  ،باالطالع ع شروط وأح

ا. ك ف دد ولصا  ع خصائص الوحدات ال اش ا لغرض الصندوق ا ك ف ة املستفيدةكما يقر بوقف الوحدات اُملش ك ا ن املش ع . و

افة الصالحيات ،ع الوحدات املوقوفة الصندوق مديراً مدير  (الواقف) صوص وفق ما تنص عليھ لوائح  ولھ ممارسة  ذا ا النظامية الالزمة 

ثمار واألنظمة واللوائح والتعليمات   املطبقة ذات العالقة. صناديق االس

______________________________________________________________________________  

اصة بالصندوق، واملوافقة ع سة ا ص املعلومات الرئ ام الصندوق ومذكرة املعلومات وم خصائص  لقد قمت/قمنا باالطالع ع شروط وأح

ا. كنا ف كت/اش   الوحدات ال اش

  االسم:

  التارخ:                    التوقيع: 

______________________________________________________________________________  
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ق دارة الداخلية اآللية  - 1 م م و اطر لتقو   ا
  

 مخاطر االئتمان) أ

كز لدى طرف نظ دون آخر.  ثمار، ووضع حدود للتعرضات تضمن عدم ال لية واإلقليمية قبل االس ة ا م جميع األطراف النظ تم تقو تم  س وس

عة  ل دوري ل متا ش دود املعتمدة.من تلك التعرضات  ا ضمن ا   للتأكد بأ

 

كزب)    مخاطر ال

تم  عس ثمارات الصندوق  أصول محدودة.و  متنوعة أصول الصندوق  أصول  توز   متعددة وذلك ملنع تركز اس

 

لفة غ مخاطرج)  ل ت   التمو

ل ع الصندوق  حصول  حال  الصندوق  مدير سيحرص ون  بأن تمو لفتھ متناسبة ت دفة العوائد مع ت  الرتفاع سل أثر أي تقليص يتم بحيث املس

لفة ل ت ثمار انخفاض عوائد أو التمو   .االس

 

افق الشر ومخاطر التخلص من اإليرادات غ د)   شرعيةالمخاطر عدم التو

  ثمارة تم اتخاذ جميع القرارات االس يئة الشرعية للصندوق. عد األخذ  االعتبار ضوابطس  ال
  تم ل دوري لتأكدس ش ثمارات الصندوق  ا من مراقبة ومراجعة اس يئة الشرعيةتتوافق مع  أ يئة الشرعية ضوابط ال ذا قررت ال ، و

تم االفصاح  ا س ثمار ف يئة الشرعية االس ا أجازت ال ا الضوابط ال بموج عد تتوافر ف ثمارات لم  ذه االس لدى مدير الصندوق أن 
 لية التخارج وأسبابھ.آ عن وق لس إدارة الصند

  

  السيولة مخاطره) 

تم د االحتفاظ من التأكد س ى با فظة السيولة من األد   .با

 

وكمة مخاطرو)    املصا وتضارب ا

شكيل مجلس  لس من األ قام مدير الصندوق ب ،دارة الصندوق إعند  ون ا وكمة حيث يت من مدير  2أعضاء ( 5خذ باالعتبار قواعد ومعاي ا

ة املستفيدة و ضوع 1الصندوق و لس باإلشراف ع أي تضارب مصا واملوافقة ع  2ممثل عن ا ن) وسيقوم ا ا آأعضاء مستقل لية معا

ثمار. إباإلضافة  ة فيما يتعلق بحوكمة الصندوق، وسياسة االس   اعتماد سياسة مكتو

 

ثمار مخاطرز)    أخرى  صناديق  االس

تم قياس   ثمار فيھ باإلضافة ا أنھ سيعمل مدير الصندوق ع مراقبة أداء تلك الصناديق أس ل صندوق يرغب مدير صندوق االس داء ومخاطر 

ل دوري وتقييمھ بناءً  ثمار فيھ. ش ل صندوق تم االس شادي ومعاي قياس األداء ل   ع مؤشر اس

 

  التداول  عليق مخاطري) 

ثمار  املمن أحد  ا قبل االس ة ال سيقوم مدير الصندوق  ثمار ل املتداول  صندوق و قياس مستوى االفصاح لل الوحدات املتداولةعاي االس و

م بنظام السوق املالية  اململكة العرية السعودية ولوائحھ التنفيذية. الصندوق    مل

 

  اإلدراج تأخر مخاطرط) 

ثمار تم اتخاذ قرارات االس ثمار و  س م االس ة املتاحة و ثمار عد القيام بدراسة الفرص االس ثمار متخصصة  نة اس عمل ع أن ال المن خالل 

ة املتداولة) ع صا  ثمار العقار ثمارات (الطروحات األولية لصناديق االس ا.أتؤثر تلك االس م  صول الصندوق من خالل 
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  غوث سعود أحمد
  

س التنفيذي   الرئ

د   نأحمد  ف   باخشو
 

س  ام رقابة إدارةرئ  األموال غسل عن والتبليغ االل
  


