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(صندوق استثماري وقفي عام مفتوح ،تعتبر جميع وحداته موقوفة لصالح جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية واخلدمات االجتماعية مبدينة جدة)
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شركة البالد املالية
رقم الشهادة الشرعية
AKC-991-101-07-12-18-01

صدرت مذكرة املعلومات هذه يف

1440/9/2هـ املوافق 2019/5/7م
هذه هي النسخة املعدلة من مذكرة معلومات صندوق اخلبير الوقفي ( )1والتي تعكس تغيير فترة الطرح األولي حسب خطابنا املرسل إلى
هيئة السوق املالية بتاريخ 1441/4/7هـ املوافق 2019/12/4م
مذكرة معلومات صندوق االستثمار خاضعة لالئحة صناديق االستثمار واألنظمة واللوائح املطبقة ذات العالقة ،وتتضمن معلومات كاملة
وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن الصندوق.
ننصح املشتركني (الواقفني) بقراءة محتويات مذكرة املعلومات وفهمها .ويف حال تعذر فهم محتوياتها ،ننصح باألخذ مبشورة مستشار مهني.
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مذكرة املعلومات
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إشعار هام

أي مسؤولية عن محتويات مذكرة املعلومات،
وافقت هيئة السوق املالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته .وال تتحمل الهيئة ّ
أي خسارة تنتج عما ورد يف مذكرة
أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت ،ومن ّ
وال تعطي ّ
أي توصية بشأن جدوى االستثمار يف الصندوق من عدمه وال
أي جزء منها .وال تعطي هيئة السوق املالية ّ
املعلومات أو عن االعتماد على ّ
تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة املعلومات الواردة يف الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات،
وتؤكد على أن قرار االستثمار يف الصندوق يعود للمشترك (الواقف) أو من ميثله.
مت اعتماد صندوق اخلبير الوقفي ( )1على أنه صندوق استثمار وقفي عام مفتوح متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية املجازة من قِ بل
الهيئة الشرعية املعينة لصندوق االستثمار.
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مت مراجعة مذكرة املعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق ومتت املوافقة عليها .ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق
مجتمعني ومنفردين املسؤولية كامل ًة عن دقة واكتمال املعلومات الواردة يف مذكرة املعلومات ،كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق
ومدير الصندوق صحة واكتمال املعلومات الواردة بها ،كما يقرون ويؤكدون ايضاً على أن املعلومات والبيانات الواردة يف مذكرة املعلومات
هذه غير مضللة.
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دليل الصندوق

الهيئة العامة لألوقاف
ص.ب - 88200 :الرياض  ،11662اململكة العربية السعودية
هاتف+ 966118132222 :
املوقع االلكترونيwww.awqaf.gov.sa :

اجلهة املستفيدة

جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية واخلدمات االجتماعية
ص.ب 4656 :جدة ،اململكة العربية السعودية
هاتف+966126062959 :
املوقع االلكترونيwww.majidsociety.org :

مدير الصندوق
واملدير اإلداري

شركة اخلبير املالية
ص.ب - 128289 :جدة  ،21362اململكة العربية السعودية
هاتف+ 966126588888 :
املوقع االلكترونيwww.alkhabeer.com :

أمني احلفظ

شركة البالد املالية
ص.ب - 8162 :الرياض  ،3701-12313اململكة العربية السعودية
هاتف920003636 :
املوقع االلكترونيwww.albilad-capital.com :

احملاسب القانوني

طالل أبو غزالة وشركاه الدولية
ص.ب - 9767 :الرياض 11423ص.ب - 1994 :جدة 21441
اململكة العربية السعودية
هاتف+ 966114642936 :
املوقع االلكترونيwww.tagi.com :

املستشار القانوني

مكتب محمد العمار للمحاماة ولالستشارات القانونية
(بالتعاون مع كينج آند سبولدجن إل إل بي)
ص.ب - 14702 :الرياض 11434
اململكة العربية السعودية
هاتف+ 966114669400 :
املوقع االلكترونيwww.kslaw.com :

الهيئة الشرعية

دار املراجعة الشرعية ذ.م.م.
بناية رقم  - 872مكتب رقم  41و 42
طريق  ،3618سيف  ،436مملكة البحرين
هاتف+ 97317215898 :
املوقع االلكترونيwww.shariyah.com :
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اجلهات املنظمة

هيئة السوق املالية
ص.ب - 87171 :الرياض  ،11642اململكة العربية السعودية
هاتف+ 966112053000 :
املوقع االلكترونيwww.cma.org.sa :

يسيئرلا تامولعملا صخلم
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قائمة المصطلحات

“هيئة السوق املالية” أو
“الهيئة”

هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية شاملة حيثما يسمح النص ،أي جلنة ،أو جلنة فرعية ،أو
موظف ،أو وكيل ميكن أن يتم تفويضه ألداء أي وظيفة من وظائف الهيئة.

“الهيئة العامة لألوقاف”

الهيئة العامة لألوقاف باململكة العربية السعودية شاملة حيثما يسمح النص ،أي جلنة ،أو جلنة فرعية،
أو موظف ،أو وكيل ميكن أن يتم تفويضه ألداء أي وظيفة من وظائف الهيئة.

“نظام مكافحة غسل
األموال”

نظام مكافحة غسل األموال الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )39/وتاريخ 1424/6/25هـ ،كما يتم تعديله
من وقت آلخر.

«نظام ضريبة القيمة
املضافة (”)VAT

يعني نظام ضريبة القيمة املضافة ( )VATالصادر مبوجب املرسوم امللكي رقم (م  )113 /بتاريخ
1438/11/02هـ ،كما يتم تعديله من وقت آلخر.

“الئحة األشخاص املرخص الئحة األشخاص املرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق املالية السعودية مبوجب القرار 2005 – 83 –1
لهم”
بتاريخ 1426 /5/ 21هـ املوافق 2005 /06/ 28م وأي تعديالت أخرى تتم عليها من وقت آلخر.
“الئحة صناديق
االستثمار”

الئحة األشخاص املرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم 2006 – 193 – 1
بتاريخ 1424 /06/ 19هـ املوافق 2006/07/15م واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم -61-1
 2016وتاريخ 1437 /08/16هـ املوافق 2016 /05/ 23م وأي تعديالت أخرى تتم عليها من وقت آلخر.

“الشخص”

شخص طبيعي أو اعتباري تقر به أنظمة اململكة العربية السعودية.

“الشخص املرخص له”

شخص مرخص له ممارسة أعمال األوراق املالية مبوجب الئحة األشخاص املرخص لهم الصادرة عن
مجلس هيئة السوق املالية.

“شركة اخلبير املالية” أو
“مدير الصندوق”

شركة مساهمة سعودية مقفلة و ُمقيدة بالسجل التجاري رقم 4030177445 :ومرخصة من هيئة السوق
املالية بترخيص رقم  07074-37وعنوانها طريق املدينة ،قبل مخرج اخلطوط السعودية .ص.ب 128289
جدة  ،21362اململكة العربية السعودية.

“أمني احلفظ”

شخص مرخص له مبوجب الئحة األشخاص املرخص لهم للقيام بنشاطات حفظ األوراق املالية.

“السوق”

تعني السوق املالية السعودية (تداول).

“الهيئة الشرعية”

تعني دار املراجعة الشرعية ذ.م.م .وهي اجلهة الشرعية التي تشرف على جميع منتجات شركة اخلبير
املالية وعملياتها.

“جمعية ماجد”

تعني جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية واخلدمات االجتماعية .أُسست عام 1998م مببادرة من
صاحب السمو امللكي األمير /ماجد بن عبد العزيز  -يرحمه اهلل -وهي جمعية تنموية اجتماعية
مصرحة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية بتصريح رقم ( )174وتاريخ 1421/03/22هـ ونطاق
خدماتها اململكة العربية السعودية.

“مجلس إدارة الصندوق”

هو مجلس إدارة يُعني أعضاءه مدير الصندوق وجمعية ماجد وفقاً لالئحة صناديق االستثمار واألنظمة
واللوائح ذات العالقة وذلك ملراقبة أعمال مدير الصندوق وسير أعمال واستثمارات الصندوق.
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“النظام”

نظام السوق املالية باململكة العربية السعودية ،الصادر مبوجب املرسوم امللكي رقم (م ،)30/وتاريخ
1424/06/02هـ املوافق 2003/06/16م وأي تعديالت أخرى تتم عليه من وقت آلخر.

احلطصملا ةمئاق

“عضو مجلس إدارة
مستقل”

عضو مجلس إدارة صندوق مستقل يتمتع باالستقاللية التامة ومما ينايف االستقاللية -على سبيل املثال
ال احلصر:-
 .1أن يكون موظفاً لدى مدير الصندوق أو تابع له ،أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمني حفظ
الصندوق ،أو لديه عمل جوهري أو عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من
الباطن أو أمني حفظ ذلك الصندوق.
 .2أن يكون من كبار التنفيذيني خالل العامني املاضيني لدى مدير الصندوق أو يف أي تابع له.
 .3أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو مع أي من كبار
التنفيذيني لدى مدير الصندوق أو يف أي تابع له.
 .4أن يكون مالكاً حلصص سيطرة لدى مدير الصندوق أو يف أي تابع له خالل العاميني املاضيني.

“مسؤول املطابقة
وااللتزام”

مسؤول املطابقة وااللتزام لدى شركة اخلبير املالية الذي يتم تعيينه وفقاً لالئحة األشخاص املرخص لهم.

“الصندوق”

صندوق اخلبير الوقفي ( ،)1وهو صندوق وقفي استثماري مفتوح ومطروح طرحا عاماً ومتوافق مع
ضوابط الهيئة الشرعية ،يستثمر يف أصول استثمارية متعددة ،وتديره شركة اخلبير املالية.

“صندوق استثماري
مفتوح”

صندوق استثماري ذو رأس مال متغير ،تزيد وحداته بإصدار وحدات جديدة .ويشار إلى أنه ال يحق
للمشتركني يف الصندوق استرداد وحداتهم.

“رأس مال الصندوق”

مجموع قيمة الوحدات عند بداية كل يوم تعامل.

الشروط واألحكام املتعلقة بصندوق اخلبير الوقفي ( ،)1والتي حتتوي البيانات واألحكام احلاكمة لعمل
“شروط وأحكام الصندوق” الصندوق وفقاً لالئحة صناديق االستثمار واألنظمة واللوائح املطبقة ذات العالقة ويتم توقيعها بني مدير
الصندوق واملشتركني يف وحدات الصندوق (الواقفني).
“مذكرة املعلومات”

تعني مذكرة املعلومات املتعلقة بصندوق اخلبير الوقفي ( )1والتي حتتوي البيانات املطلوبة وفقاً لالئحة
صناديق االستثمار.

“املصروفات الفعلية”

املصاريف والرسوم املستحقة التي تدفع من الصندوق  -على سبيل املثال ال احلصر : -املصاريف
املتعلقة مبصاريف إدارة وتقومي األصول ،وطباعة التقارير السنوية للصندوق وتوزيعها ،ومصاريف
ونثريات.

“مبالغ االشتراك”

تعني مجموع املبالغ املدفوعة من املشترك (الواقف) ملدير الصندوق ألجل االشتراك يف الصندوق.

“االشتراك اإلضايف”

االشتراك اإلضايف الذي يتم بعد االشتراك األولي.

“منوذج طلب االشتراك”

النموذج املستخدم لطلب االشتراك يف الصندوق وأي مستندات مطلوبة حسب لوائح هيئة السوق املالية
وقواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وأي معلومات مرفقة يوقعها املشترك (الواقف) بغرض
االشتراك يف وحدات الصندوق شريطة اعتماد وقبول مدير الصندوق.

“الوحدات”

حصة املشتركني (الواقفني) يف أي صندوق استثمار يتكون من وحدات مبا يف ذلك أجزاء الوحدة ،وتعامل
كل وحدة على أنها متثل حصة مشاعة موقوفة يف أصول الصندوق.

“مالك الوحدات” أو
“املشترك” أو “الواقف” أو
“العميل”

مصطلحات مترادفة ،ويستخدم كل منها لإلشارة إلى الشخص الذي يشترك يف الصندوق بقصد الوقف.

“صايف قيمة األصول
للوحدة”

القيمة النقدية ألي وحدة على أساس إجمالي قيمة أصول صندوق االستثمار مخصوماً منها قيمة
اخلصوم واملصاريف ،ثم يُقسم الناجت على إجمالي عدد الوحدات القائمة يف يوم التقومي.
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“يوم التعامل”

اليوم الذي يتم فيه تنفيذ االشتراك يف وحدات الصندوق وهو يوم العمل التالي لكل يوم تقومي.

“الوقف”

حبس أصل موقوف (وحدات الصندوق) وصرف الغلة (التوزيعات النقدية) أو بعضها على املصارف
احملددة يف الشروط واألحكام.

“األصل املوقوف”

إجمالي وحدات الصندوق.

“غلة الوقف”

الزيادة احملققة يف قيمة الوحدة يف يوم التقومي للفترة نفسها (مبا يف ذلك التوزيعات النقدية املستلمة
وغير املستلمة).

“العوائد احملققة”

يقصد بها التوزيعات النقدية على األسهم ووحدات صناديق االستثمار والصكوك ،والدخل الناجت من
االستثمارات العقارية ،وعوائد وصفقات املرابحة ،باإلضافة إلى األرباح الرأسمالية الناجتة عن بيع أي
من أصول الصندوق.

“مصارف الوقف”

هي اجلهات واملجاالت التي تصرف إليها غلة الوقف أو جزءٌ منها وفقاً ملا هو محدد يف الشروط
واألحكام ومذكرة املعلومات.

“االستثمارات”

األدوات املالية االستثمارية التي يستثمر فيها الصندوق واملتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية.

“أوراق مالية”

تعني – وفق قائمة املصطلحات الصادرة من هيئة السوق املالية– أياً من اآلتي :األسهم وأدوات الدين
ومذكرة حق االكتتاب والشهادات والوحدات االستثمارية وصناديق االستثمار العقارية املتداولة وعقود
اخليار والعقود املستقبلية وعقود الفروقات وعقود التأمني طويلة األمد وأي حق أو مصلحة يف أي مما
ورد حتديده سابقاً.

“سوق األسهم السعودية”

(تداول) سوق األسهم يف اململكة العربية السعودية.

“الطروحات العامة
األولية”

اإلصدارات أو االكتتابات األولية العامة ألسهم الشركات يتم طرحها سواء يف السوق الرئيسية أو السوق
املوازية ألول مرة بالقيمة االسمية أو عن طريق بناء سجل األوامر.

“طرف نظير”

يعني الطرف املقابل ملدير الصندوق يف أي عالقة تعاقدية أو صفقة مالية.

“صندوق االستثمار” أو
“الصندوق”

صندوق اخلبير الوقفي ( ،)1وهو برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمشتركني فيه
باملشاركة جماعياً يف تنمية رأس املال املوقوف يف البرنامج ،ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.

“صناديق االستثمار
العقارية املتداولة (ريت)”

صندوق استثمار عقاري مطروح طرحاً عاماً تُتداول وحداته يف السوق ،ويتمثل هدفه االستثماري
الرئيسي يف االستثمار يف عقارات مطورة تطويراً إنشائياً ،قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري ،وتوزّع
نسبة  %90كحد أدنى من صايف أرباح الصندوق نقداً على املشتركني يف هذا الصندوق خالل فترة عمله،
وذلك بشكل سنوي بحد أدنى.

“صندوق استثمار عقاري
مدر للدخل”

صندوق استثماري عقاري مطروح طرحاً عاماً يهدف إلى حتقيق دخل دوري ملالكي وحداته.

«صندوق استثمار مدر

للدخل (غير عقاري)”
“صفقات سوق النقد”

صندوق استثمار مطروح طرحاً عاماً غير عقاري يهدف إلى حتقيق دخل دوري ملالكي وحداته (على
سبيل املثال – ال احلصر  -صناديق شراء املعدات والسيارات وتأجيرها).
تعني – وفق قائمة املصطلحات الصادرة من هيئة السوق املالية  -الودائع وعقود التمويل التجاري
قصيرة األجل.

صندوق الخبير الوقفي ()1

“يوم التقومي”

اليوم الذي يتم فيه تقومي الوحدات عن طريق حساب صايف قيمة أصول الصندوق .ويتم تقومي أصول
الصندوق يف يومي االثنني واخلميس من كل أسبوع .وعندما ال يكون أي من تلك األيام يوم عمل ،فإن يوم
التقومي سيكون يوم العمل التالي.

احلطصملا ةمئاق

“صندوق أسواق النقد”

صندوق استثمار مطروح طرحاً عاماً يتمثل هدفه الوحيد االستثمار يف األوراق املالية قصيرة األجل
وصفقات سوق النقد وفقاً لالئحة صناديق االستثمار واألنظمة واللوائح املطبقة ذات العالقة وتكون تلك
الصناديق مطروحة طرحاً عاماً.

“املرابحة”

بيع سلعة مبثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه ،بنسبة من الثمن أو مببلغ
مقطوع سواء وقعت من دون وعد سابق وهي املرابحة العادية ،أو وقعت بناء على وعد بالشراء من
الراغب يف احلصول على السلعة عن طريق مؤسسة مالية وهي املرابحة املصرفية.

“صندوق املرابحة”

صندوق استثمار مطروح طرحاً عاماً ومتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية يتمثل هدفه يف االستثمار يف
صفقات املرابحة وفق ما يرد يف شروط وأحكام كل صندوق.

“الصكوك”

تعني شهادات الصكوك التي يستثمر فيها الصندوق وهي شهادات ذات قيمة متساوية متثل نصيباً
شائعاً غير مجزأ يف ملكية أصول حقيقية أو يف منفعتها أو حقوق امتياز أو يف ملكية أصل ملشروع معني
يستويف متطلبات ضوابط الهيئة الشرعية وما يترتب على ذلك من حقوق مالية.

“صندوق الصكوك”

صندوق استثمار مطروح طرحاً عاماً ومتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية يتمثل هدفه يف االستثمار يف
الصكوك وفق ما يرد يف شروط وأحكام كل صندوق.

“التغييرات األساسية”

تعني أياً من احلاالت اآلتية:
يُقصد مبصطلح «التغيير األساسي» أياً من احلاالت اآلتية:
 )1التغيير املهم يف أهداف الصندوق أو طبيعته؛
 )2التغيير الذي يكون له تأثير يف وضع املخاطر للصندوق؛
 )3االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير الصندوق؛
 )4أي حاالت أخرى ترى اجلهات املختصة أنها تغيراً أساسياً وتبلغ بها مدير الصندوق.

“التغييرات املهمة”

تعني أي تغيير ال يعد من التغييرات األساسية والذي من شأنه أن:
 )1يؤدي يف املعتاد إلى أن يعيد املشتركون (الواقفون) النظر يف مشاركتهم يف الصندوق؛
 )2يزيد املدفوعات من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة
الصندوق أو أي تابع ألي منهما؛
تسدد من أصول الصندوق العام؛
 )3يقدم نوعاً جديداً من املدفوعات َّ
تسدد من أصول الصندوق؛
 )4يزيد بشكل جوهري أنواع املدفوعات األخرى التي َّ
 )5أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حني آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.

“حقوق التصويت املرتبطة
بأصول الصندوق”

جميع حقوق التصويت املرتبطة بأصول الصندوق التي حتمل حقوقاً للتصويت يستثمر فيها الصندوق
وميكن ممارستها من خالل جمعية عمومية.

“التحليل األساسي”

هو عملية حتليل البيانات واملعلومات االقتصادية واملالية والفنية للفرص االستثمارية وذلك بهدف التنبؤ
بربحية املنشأة املستقبلي ،والتعرف على حجم املخاطر املستقبلية.

“املؤشرات الفنية”

التحليل األساسي والفني لكل فرصة استثمارية.

“الظروف االستثنائية”

تعني احلاالت التي هي خارج إرادة مدير الصندوق ،والتي يعتقد مدير الصندوق أنه يف حال حدوثها من
املمكن أن تتأثر أصول الصندوق سلباً وبشكل غير معتاد نظراً لعدة عوامل – على سبيل املثال ال احلصر
– عوامل سياسية و/أو اقتصادية و/أو تنظيمية.

“ريال” أو “ر.س”.

أي الريال السعودي ،العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

“الربع”

مدة ثالثة أشهر من كل سنة مالية تنتهي يف اليوم األخير من األشهر (مارس /يونيو /سبتمبر /ديسمبر).
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“السنة املالية”

السنة املالية للصندوق.

“املستثمر احملتمل”

أي شخص يرغب أو يتقدم بطلب االشتراك يف الصندوق وال ميتلك أي وحدات يف هذا الصندوق.

“حساب االستثمار”

حساب صناديق االستثمار الذي يحتفظ فيه املستثمرون بوحداتهم يف صناديق االستثمار لدى شركة
اخلبير املالية.

“صايف قيمة األصول”

القيمة النقدية إلجمالي قيمة األصول لصندوق االستثمار ناقصاً منها اخلصوم.

“السجل”

تعني سجل املشتركني (الواقفني) والذي يحتفظ به مدير الصندوق.

“تعليق التعامل”

تعليق جميع طلبات االشتراك واالسترداد وفقاً للحاالت املذكورة يف شروط وأحكام الصندوق و/أو
مذكرة املعلومات.

“ضوابط الهيئة الشرعية”

املعايير التي حتددها الهيئة الشرعية لالستثمار يف األوراق املالية كما هو موضح يف البند املعنون
“الهيئة الشرعية” من مذكرة املعلومات.

“قرار صندوق عادي”

يعني قراراً يتطلب موافقة املشتركني (الواقفني) الذين متثل نسبة ملكيتهم أكثر من  %50من مجموع
الوحدات احلاضر مالكها يف اجتماع املشتركني (الواقفني) سوا ًء أكان حضورهم شخصياً أم وكالة أم
بواسطة وسائل التقنية احلديثة.

“نظام مكافحة غسل
األموال”

نظام مكافحة غسل األموال الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )39/وتاريخ 1424/06/25هـ ،وأي تعديالت
يطرأ عليه ،كما يتم تعديلها من وقت آلخر.

صندوق الخبير الوقفي ()1

“يوم عمل”

أي يوم يعمل فيه األشخاص املرخص لهم وتكون فيه البنوك مفتوحة بصورة عادية للعمل يف اململكة
العربية السعودية ،وال يشمل ذلك أية عطلة رسمية باململكة العربية السعودية.

احلطصملا ةمئاق
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أ) اسم صندوق االستثمار
صندوق اخلبير الوقفي (.)1

ب) تاريخ إصدار شروط وأحكام صندوق االستثمار
صدرت شروط وأحكام الصندوق يف 1440/9/2هـ املوافق 2019/5/7م.
وهذه هي النسخة املعدلة من مذكرة معلومات صندوق اخلبير الوقفي ( )1والتي تعكس تغيير فترة الطرح األولي حسب
خطابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ 1441/4/7هـ املوافق 2019/12/4م.

ج) تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته
صدرت موافقة هيئة السوق املالية على طرح وحدات الصندوق يف 1440/9/2هـ واملوافق 2019/5/7م.

د) مدة الصندوق وتاريخ استحقاق الصندوق االستثماري
صندوق اخلبير الوقفي ( )1هو صندوق وقفي عام مفتوح ،وال توجد مدة محددة للصندوق أو تاريخ استحقاق محدد.

هـ) عملة صندوق االستثمار
الريال السعودي.

.2

سياسات االستثمار وممارساته
أ) األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار
صندوق اخلبير الوقفي ( )1هو صندوق استثماري وقفي عام مفتوح ،يهدف إلى توزيع دخل سنوي لصالح جمعية ماجد بن
عبد العزيز للتنمية واخلدمات االجتماعية (اجلهة املستفيدة) بنسبة ال تقل عن  %75من صايف عوائد الصندوق املستلمة  -إن
وجدت  -وذلك لغرض دعم األعمال اخليرية للجمعية (انظر أدناه «اجلهة املستفيدة من عوائد الصندوق») على أن يتم إعادة
استثمار النسبة املتبقية من العوائد غير املوزعة يف صندوق اخلبير الوقفي ( .)1ويستثمر الصندوق بشكل أساسي يف صناديق
االستثمار العقارية املتداولة (ريت) مبا يف ذلك الطروحات العامة األولية لوحدات صناديق االستثمار العقارية املتداولة.
باإلضافة إلى ذلك ميكن للصندوق االستثمار يف صناديق االستثمار العقارية املدرة للدخل املفتوحة أو املغلقة وصناديق
استثمارية مدرة للدخل «غير عقارية» وصناديق أسواق النقد والصكوك وصناديق الصكوك وصفقات املرابحة املبرمة مع
طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج اململكة وصناديق املرابحة حسب قيود االستثمار
املذكورة يف الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات .وسيعمل مدير الصندوق على استثمار أصول الصندوق مبهنية وحرفية
بهدف حتقيق منو يف رأس املال ،وتوزيع نسبة من العوائد (غلة الوقف) بشكل سنوي ومستمر على مصارف الوقف احملددة
للصندوق واملمثلة يف اخلدمات املقدمة من جمعية ماجد (اجلهة املستفيدة) ،وتلتزم اجلهة املستفيدة بصرف (غلة الوقف)
على التنمية واخلدمات املجتمعية حسب برامجها التنموية.

اجلهة املستفيدة من عوائد الصندوق (غلة الوقف):
جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية واخلدمات االجتماعية
تأسست اجلمعية يف عام 1998م مببادرة من صاحب السمو امللكي األمير ماجد بن عبدالعزيز -يرحم ُه اهلل  ،-كصرح
اجتماعي رائد يف إطار وطني وثقايف متكامل تعزيزاً للبُعد التنموي املستدام يف برامجها ومبادراتها التي دامت على مدار
عشرين عاما منذ تأسيسها ،وإمياناً منها بضرورة متكني األفراد ُمجتمعياً مبا يُسهم يف تنمية التحول الوطني التي تسير
جنباً إلى جنب مع استراتيجيات جمعية ماجد التي تبني النمو االقتصادي وتتناول مجموعة من االحتياجات االجتماعية،
مع احلرص على أال يتخلف أحد عن الركب ،واتساقاً مع أهداف رؤية اململكة العربية السعودية  2030محلياً ،وأهداف األمم
املتحدة للتنمية املستدامة ( )SDGSدولياً.

صندوق الخبير الوقفي ()1
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صندوق االستثمار

امولعملا ةركذم

بتصريح من وزارة العمل والتنمية االجتماعية رقم ( )174وتاريخ 1421/03/22هـ ،مبسمى «جمعية ماجد بن عبدالعزيز
للتنمية واخلدمات االجتماعية» من صلب املجتمع السعودي وإليه تصب أعمال اجلمعية ،التي تنطلق خدماتها لتمكني أفراده
من خالل استقطاب الدعم واملنح من الراغبني بتعظيم مسئوليتهم االجتماعية سوا ًء من األفراد أو اجلهات اخلاصة أو
احلكومية لتنفيذ برامجها ومبادراتها ،مدعومة بتقارير سنوية مبراجعة من املبادرة العاملية للتقارير ( )GRIضمن منظومة
تتميز مبنهجية أداءها املؤسسي وذوي الكفاءات التي تساهم على تنفيذ أعمالها ،وفق أعلى معايير املسائلة والشفافية.

األعمال اخليرية (مصارف الوقف)
مصارف الوقف ستكون لدعم برامج جمعية ماجد ومبادراتها املجتمعية اخلاصة بتطوير األفراد عبر تقدمي برامج منوعة
لكافة شرائح املجتمع مع التركيز على فئة الشباب بالتعاون والشراكة مع مختلف اجلهات املعنية ،كي يُصبح ُعنصراً أو فرداً
وطنياً ُمنتجاً يف مجتمعه وصوالً إلى االكتفاء الذاتي وحتقيق األثر االجتماعي ومن ثَ َم التمكني مبا ال يقل عن ضعف اإلنفاق
املُباشر .واألعمال والبرامج اخليرية املستفيدة هي كالتالي:
 .1مستفيدي الضمان االجتماعي:
تستهدف مستحقي الزكاة من مستفيدي الضمان االجتماعي (رجال/نساء) بتقدمي الدعم والتوجيه والتأهيل لتطوير
مشاريعهم اخلاصة مبا يساهم يف توفير دخل مستدام.
 .2الشباب:
متكني أفراد املجتمع من الشباب (رجال/نساء) بالتأهيل وفق مستهدفات مجاالت التوطني وتنمية املشاريع الصغيرة
واملتوسطة.

العنوان ومعلومات االتصال:
وحدة رقم  ،7مجمع جتار جدة ،شارع التحلية ،حي اخلالدية 1
ص.ب 4656 :جدة ،اململكة العربية السعودية
هاتف+966126062959 :
املوقع االلكترونيwww.majidsociety.org :
البريد االلكترونيinfo@majidsociety.org :

ب) نوع (أنواع) األوراق املالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل رئيسي
نوع االستثمار
 .1صناديق االستثمار العقارية املتداولة والطروحات األولية لصناديق االستثمار العقارية املتداولة
 .2صناديق أسواق النقد
 .3صناديق االستثمار العقاري املدرة للدخل (املفتوحة أو املغلقة)
 .4صناديق استثمارية مدرة للدخل “غير عقارية”

 .5الصكوك وصناديق الصكوك
 .6النقد وصفقات املرابحة وصناديق املرابحة
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ترتكز سياسة الصندوق االستثمارية على حتقيق عوائد وتنميتها على املدى الطويل ،من خالل االستثمار يف أصول متعددة
تتناسب مع أهداف الوقف وطبيعته ومصارفه احملددة وفقاً للشروط واألحكام ومذكرة املعلومات ،حيث سيعمل مدير الصندوق
على تنويع محفظة الوقف على فئات متعددة من األصول مبا يحقق احملافظة على األصل املوقوف والسعي لتحقيق منو معتدل
يلبي احتياجات الوقف احلالية واملستقبلية ،وذلك من خالل اتباع سياسات استثمارية متوازنة تغطي أصوال استثمارية متنوعة
ومختلفة املدة .ويتراوح توزيع األصول كنسبة مئوية من صايف قيمة أصول صندوق (يف وقت االستثمار) يف كل فئة من فئات
األصول واألوراق املالية على النحو التالي:

نوع االستثمار

نسبة التخصيص من القيمة اإلجمالية لصايف
أصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة
احلد األدنى

احلد األعلى

صناديق االستثمار العقارية املتداولة والطروحات األولية لصناديق
االستثمار العقارية املتداولة

%50

%100

صناديق أسواق النقد املتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية

%0

%50

صناديق االستثمار العقاري املدرة للدخل (املفتوحة أو املغلقة)

%0

%50

صناديق استثمارية مدرة للدخل “غير عقارية”

%0

%50

الصكوك وصناديق الصكوك املتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية

%0

%25

النقد وصفقات املرابحة وصناديق املرابحة

%0

%50

د) استراتيجيات الصندوق االستثمارية
لتحقيق استراتيجيات الصندوق االستثمارية ،سيعمل مدير الصندوق على توظيف االستراتيجيات اآلتية يف سبيل حتقيق
أهداف الصندوق:
· تنويع محفظة االستثمار.
· التركيز على االستثمار طويل األجل.
· التركيز يف االستثمار على أصول متنوعة مدرة للدخل مبا يسهم يف حتقيق دخل دوري للصندوق ومنو األصل املوقوف على
املدى املتوسط والطويل ،وذلك لتلبية احتياجات الصندوق لتوزيع عوائد نقدية دورية على اجلهة املستفيدة.
· يستثمر الصندوق بشكل أساسي يف وحدات صناديق االستثمار العقارية املتداولة ويشمل ذلك الطروحات العامة األولية
للوحدات .كما ميكن للصندوق االستثمار يف وحدات صناديق االستثمار العقاري املدرة للدخل املفتوحة أو املغلقة .وميكن
للصندوق استثمار جزء من أصوله والفائض النقدي يف وحدات صناديق أسواق النقد والصكوك وصناديق الصكوك
وصفقات املرابحة املبرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج اململكة وصناديق
املرابحة .ويحق ملدير الصندوق ،وفقاً لتقديره اخلاص ،االستثمار يف صناديق استثمارية مدرة للدخل «غير عقارية» حسب
ما يراه مناسباً ومبا يحقق مصلحة املشتركني (الواقفني) وأهداف الصندوق.
· تكون استثمارات الصندوق يف صناديق استثمارية مطروحة طرحاً عاماً مت املوافقة على طرح وحداتها من هيئة السوق
املالية أو يف صناديق مطروحة طرحاً عاماً مرخصة تخضع إلشراف هيئة رقابية يف دول اخلليج العربي و/أو دولياً وتطبق
معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على األقل لتلك التي تطبقها هيئة السوق املالية .وإذا كان الصندوق أو الطرح العام خارج
اململكة ،يجب أن يكون الصندوق (الطرح) خاضعاً ملعايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على األقل لتلك املطبقة على الطرح
العام يف اململكة .وللهيئة وفقاً لتقديرها احملض تقومي ما إذا كانت املعايير واملتطلبات التنظيمية املطبقة على الطرح مماثلة
على األقل لتلك التي تطبقها الهيئة.
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ج) سياسات تركز االستثمار

امولعملا ةركذم

· سيقوم مدير الصندوق عند االستثمار تطبيق استراتيجية «استثمار املؤشر» ( ،)Index Investingحيث يتم من خاللها
توزيع األصول يف استثمارات بنسب مطابقة للمؤشر ذات العالقة (إن ينطبق) .وميكن تطبيق هذه االستراتيجية باملطابقة
مع نسبة املؤشر كلياً أو جزئياً .ويستهدف مدير الصندوق من خالل هذه االستراتيجية تنويع مصادر الدخل وخفض
مخاطر التركيز .وعلى سبيل املثال ال احلصر ،يجوز ملدير الصندوق االستثمار يف الصناديق العقارية املتداولة بنسب
مطابقة ملؤشر السوق اخلاص بالصناديق العقارية املتداولة من خالل شراء وحدات يف الصناديق التي يتضمنها املؤشر.
· قد يلجأ مدير الصندوق يف الظروف االستثنائية وبنا ًء على تقديره اخلاص باالحتفاظ بأصول الصندوق على شكل
نقدي و/أو استثمارات يف أسواق النقد و/أو صفقات املرابحة و/أو صناديق املرابحة بنسبة  %100كحد أعلى .ويحق
ملدير الصندوق االستثمار يف أية ورقة مالية مصدرة من قبل مدير الصندوق أو من قبل أي من تابعيه مبا يتوافق مع
استراتيجيات االستثمار يف الصندوق وتكون مرخصة من قبل هيئة السوق املالية أو من جهات ذات العالقة.
· سيعتمد الصندوق على رؤية وتقدير مدير الصندوق املبنية على األوضاع االقتصادية احمللية والعاملية ،ونتائج الدراسات
املالية واملعلومات املتوفرة جتاه الفرص االستثمارية املتاحة يف السوق ،وسيعتمد مدير الصندوق على التحليل األساسي
لكل فرصة استثمارية وتقييمها بنا ًء على قوة املركز املالي والعوائد املتوقعة ،باإلضافة إلى حتليل املؤشرات الفنية ومستوى
املخاطر املرتبط بكل فرصة ،ومن ثم سيتم اختيار االستثمارات التي تُعد فرصاً استثمارية مناسبة.
· يحتفظ مدير الصندوق باحلق يف توزيع وتركيز استثمارات الصندوق محلياً و/أو خليجيا و/أو دولياً حسب ما يراه مناسباً
على أن ال تتجاوز نسبة االستثمارات يف صناديق االستثمار خارج اململكة العربية السعودية واملتوافقة مع ضوابط الهيئة
الشرعية أكثر من  %30من صايف قيمة أصول الصندوق بحد أقصى.
· مع مراعاة ما ورد يف املادة  41من الئحة صناديق االستثمار «قيود االستثمار» ،يجوز ملدير الصندوق االستثمار يف صناديق
مطروحة طرحاً عاماً يديرها نفس املدير أو صناديق استثمار مطروحة طرحاً عاماً يديرها أشخاص مرخص لهم من هيئة
السوق املالية أو من هيئة رقابية من دول مجلس التعاون اخلليجي و/أو دولياً على أن تكون خاضعة ملتطلبات تنظيمية
مماثلة على األقل لتلك التي تفرضها الهيئة.
· قد يستثمر الصندوق يف أوراق مالية أصدرها مدير الصندوق أو أي من تابعيه وفقاً ألهداف الصندوق.
· مع مراعاة ما ورد يف الئحة صناديق االستثمار ،يجوز للصندوق االستثمار يف الصناديق املطروحة طرحاً عاماً التي يديرها
مدير الصندوق أو أي من تابعيه وفقاً ألهداف الصندوق .ولتفادي ازدواجية الرسوم ،سيقوم مدير الصندوق برد قيمة أي
رسوم قام بتحميلها على الوحدات املستثمر بها يف صناديق االستثمار األخرى املدارة من قبل نفس مدير الصندوق ،وذلك
من خالل سداد مبالغ هذه الرسوم إلى حساب الصندوق خالل  10أيام عمل من تاريخ حتصيلها.

هـ) أسواق األوراق املالية التي ُيحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته
السوق املالية السعودية واألسواق احمللية واالقليمية والعاملية.

و) املعامالت واألساليب واألدوات التي ميكن ملدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ القرارات االستثمارية
لصندوق االستثمار
· سيعتمد الصندوق على رؤية وتقدير مدير الصندوق املبنية على األوضاع االقتصادية احمللية والعاملية ،ونتائج الدراسات
املالية واملعلومات املتوفرة جتاه الفرص االستثمارية املتاحة يف السوق ،وسيعتمد مدير الصندوق على التحليل األساسي
لكل فرصة استثمارية وتقييمها بنا ًء على قوة املركز املالي والعوائد املتوقعة ،باإلضافة إلى حتليل املؤشرات الفنية ومستوى
املخاطر املرتبط بكل فرصة ،ومن ثم سيتم اختيار االستثمارات التي تُعد فرصاً استثمارية مناسبة.
· سيعتمد مدير الصندوق على حتليل أفضل العروض املتاحة يف صفقات املرابحة املتوفرة من حيث العائد ومستوى املخاطر
لضمان حتقيق أفضل عائد ممكن مع احلفاظ على أدنى مستوى ممكن من املخاطر .وكذلك احلال بالنسبة لتحليل مستوى
مخاطر وعوائد الصكوك والصناديق املتاحة بحيث يتم العمل على انتقاء الصكوك والصناديق العائدة إلى جهات مصدرة
ذات سمعه ومالءة مالية جيدة.
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· سيقوم مدير الصندوق عند االستثمار يف صناديق االستثمار بتقييم كل صندوق بناء على العائد واملخاطر لكل صندوق
واألداء السابق لتلك الصناديق باإلضافة الى معايير أخرى على سبيل املثال ال احلصر املالءة املالية للمصدر ،سياسات
وإجراءات االستثمار اخلاصة باملصدر.
· سيقوم مدير الصندوق عند االستثمار تطبيق استراتيجية «استثمار املؤشر» ( ،)Index Investingحيث يتم من خاللها
توزيع األصول يف استثمارات بنسب مطابقة للمؤشر ذات العالقة (إن ينطبق) .وميكن تطبيق هذه االستراتيجية باملطابقة
مع نسبة املؤشر كلياً أو جزئياً .ويستهدف مدير الصندوق من خالل هذه االستراتيجية تنويع مصادر الدخل وخفض
مخاطر التركيز .وعلى سبيل املثال ال احلصر ،يجوز ملدير الصندوق االستثمار يف الصناديق العقارية املتداولة بنسب
مطابقة ملؤشر السوق اخلاص بالصناديق العقارية املتداولة من خالل شراء وحدات يف الصناديق التي يتضمنها املؤشر.
· تكون قرارات االستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات االستثمار اجليدة واحلكيمة التي حتقق
األهداف االستثمارية للصندوق احملددة يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ويشمل ذلك بذل ما يف وسعه
للتأكد من اآلتي:
 أن استثمارات الصندوق تقوم على توزيع املخاطر بشكل حذر وحكيم مع عدم اإلخالل بأهداف االستثمار وسياساتهوشروط وأحكام الصندوق.
 توفر السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب دفع متوقع كاملصاريف والرسوم املستحقة التي تدفع منالصندوق.
 قد يلجأ مدير الصندوق يف الظروف االستثنائية وبنا ًء على تقديره اخلاص باالحتفاظ بأصول الصندوق على شكلنقدي و/أو استثمارات يف أسواق النقد و/أو صفقات املرابحة و/أو صناديق املرابحة بنسبة  %100كحد أعلى.
· االحتفاظ بنسبة تزيد عن  %5من صايف قيمة أصول الصندوق على شكل نقد يف الظروف االستثنائية وهي احلاالت التي
هي خارج إرادة مدير الصندوق ،والتي يعتقد مدير الصندوق أنه يف حال حدوثها من املمكن أن تتأثر أصول الصندوق سلباً
وبشكل غير معتاد نظراً لعدة عوامل – على سبيل املثال ال احلصر – عوامل سياسية و/أو اقتصادية و/أو تنظيمية.
· يتم تقدير املخاطر واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق مصلحة مالكي الوحدات مبا يتماشى مع األنظمة واللوائح املطبقة.
لتفاصيل أكثر عن املخاطر احملتملة يف الصندوق يرجى االطالع على البند املعنون «املخاطر الرئيسية لالستثمار يف
الصندوق» من مذكرة املعلومات هذه.
· يتبع مدير الصندوق سياسة إدارة مخاطر تهدف إلى حتديد وتقومي املخاطر احملتملة يف أقرب وقت ممكن والتعامل معها
للتقليل من أثرها ،ويقوم مدير الصندوق بدراسة وتقومي املخاطر ألي أصول قبل االستثمار ويتم اعادة تقييم املخاطر بشكل
سنوي .لتفاصيل أكثر عن اآللية الداخلية لتقومي وإدارة املخاطر يرجى االطالع على اآلتي:
اآللية الداخلية لتقومي وإدارة املخاطر
 مخاطر االئتمان :سيتم تقومي جميع األطراف النظيرة احمللية واإلقليمية قبل االستثمار ،ووضع حدود للتعرضاتتضمن عدم التركز لدى طرف نظير دون آخر .وسيتم متابعة كل من تلك التعرضات بشكل دوري للتأكد بأنها ضمن
احلدود املعتمدة.
 مخاطر التركز :سيتم توزيع أصول الصندوق يف أصول متنوعة ومتعددة وذلك ملنع تركز استثمارات الصندوق يف أصولمحدودة.
 مخاطر تغير تكلفة التمويل :سيحرص مدير الصندوق يف حال حصول الصندوق على متويل بأن تكون تكلفته متناسبةمع العوائد املستهدفة بحيث يتم تقليص أي أثر سلبي الرتفاع تكلفة التمويل أو انخفاض عوائد االستثمار.
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· يف حال االستثمار مع جهات ذات تصنيف ائتماني ،يتم االعتماد على التصنيف االئتماني املصدر من قِ بل وكالة موديز (حد
االستثمار األدنى  ،)Ba3ستاندرد آند بورز (حد االستثمار األدنى  )BB-وفيتش (حد االستثمار األدنى  ،)BB-ويعتبر
هذا التصنيف ذات درجة أقل من الدرجة االستثمارية .ويف حال االستثمار مع جهات غير مصنفة ائتمانياً ،يتم تقييم هذه
اجلهات بناء على آلية التقييم الداخلية املتبعة لدى مدير الصندوق ،حيث يقوم مدير الصندوق بتقييم اجلهة غير املصنفة
ائتمانياً بنا ًء على عدد من العوامل والتي ذكر منها على سبيل املثال ال احلصر تصنيف البلد الذي تنتمي له اجلهة ،املالءة
املالية ،كفاءة األصول واألرباح.

امولعملا ةركذم

 مخاطر عدم التوافق الشرعي ومخاطر التخلص من اإليرادات غير الشرعية :سيتم اتخاذ جميع القرارات االستثماريةبعد األخذ يف االعتبار ضوابط الهيئة الشرعية للصندوق .وسيتم مراقبة ومراجعة استثمارات الصندوق بشكل دوري
لتأكد من أنها تتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية ،وإذا قررت الهيئة الشرعية لدى مدير الصندوق أن هذه االستثمارات
لم تعد تتوافر فيها الضوابط التي مبوجبها أجازت الهيئة الشرعية االستثمار فيها سيتم االفصاح ملجلس إدارة
الصندوق عن آلية التخارج وأسبابه.
 مخاطر السيولة :سيتم التأكد من االحتفاظ باحلد األدنى من السيولة باحملفظة. مخاطر احلوكمة وتضارب املصالح :عند تشكيل مجلس إدارة الصندوق ،قام مدير الصندوق باألخذ باالعتبار قواعدومعايير احلوكمة حيث يتكون املجلس من  5أعضاء ( 2من مدير الصندوق و 1عضو ممثل عن اجلهة املستفيدة و2
أعضاء مستقلني) وسيقوم املجلس باإلشراف على أي تضارب مصالح واملوافقة على آلية معاجلتها باإلضافة إلى
اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحوكمة الصندوق ،وسياسة االستثمار.
 مخاطر االستثمار يف صناديق أخرى :سيتم قياس أداء ومخاطر كل صندوق يرغب مدير صندوق االستثمار فيهباإلضافة الي أنه سيعمل مدير الصندوق على مراقبة أداء تلك الصناديق بشكل دوري وتقييمه بنا ًء على مؤشر
استرشادي ومعايير قياس األداء لكل صندوق مت االستثمار فيه.
 مخاطر تعليق التداول :من أحد املعايير االستثمارية التي سيقوم مدير الصندوق بها قبل االستثمار يف الوحداتاملتداولة هو قياس مستوى االفصاح للصندوق املتداول وهل الصندوق ملتزم بنظام السوق املالية يف اململكة العربية
السعودية ولوائحه التنفيذية.
 مخاطر تأخر اإلدراج :سيتم اتخاذ قرارات االستثمار من خالل جلنة استثمار متخصصة بعد القيام بدراسة الفرصاالستثمارية املتاحة وحجم االستثمار والعمل على أن ال تؤثر تلك االستثمارات (الطروحات األولية لصناديق االستثمار
العقارية املتداولة) على صايف أصول الصندوق من خالل حجمها.

ز) االلتزام بضوابط الهيئة الشرعية للصندوق
لن يستثمر مدير الصندوق يف أي أدوات أو استثمارات غير مطابقة لضوابط الهيئة الشرعية.

ح) األوراق املالية التي ال ميكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق
لن يستثمر الصندوق أصوله يف املشتقات املالية .ولن يقوم الصندوق باالستثمار يف أوراق مالية غير التي مت اإلشارة إليها سابقاً.

ط) القيود األخرى على أنواع األوراق املالية أو األصول األخرى التي ميكن للصندوق االستثمار فيها
يلتزم مدير الصندوق بالقيود التي تنطبق على الصندوق الواردة يف الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق
ومذكرة املعلومات وضوابط الهيئة الشرعية للصندوق وقرارات مجلس إدارة الصندوق.

ي) احلد الذي ميكن فيه استثمار أصول الصندوق يف وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها مدير
الصندوق أو مديرو صناديق آخرون
سيلتزم مدير الصندوق بقيود االستثمار الواردة يف الئحة صناديق االستثمار.

ك) صالحيات احلصول على متويل وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة صالحيات االقتراض ،وبيان
سياسته فيما يتعلق برهن أصول الصندوق
يحق للصندوق احلصول على متويل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية حتى  %10من صايف قيمة أصوله ألغراض االستثمار.
ويكون ملدير الصندوق الصالحية بتوقيع كافة االتفاقيات الالزمة لهذا الغرض ولن يقوم مدير الصندوق برهن أصول الصندوق
يف مقابل املبلغ املقترض.
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سيلتزم مدير الصندوق باحلدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار.

م) املؤشر االسترشادي
املؤشر االسترشادي للصندوق هو مؤشر «اخلبير لألصول املدرة للدخل» ( ،)Alkhabeer Income Generating Asset Indexوهو
مؤشر مركب يتكون من مؤشر أيديال ريتينجز لصناديق الريت السعودية والذي يساهم بوزن  ،%75ومن مؤشر أيديال ريتينجز
للصكوك العاملية والذي يساهم بوزن  .%25ويتم استخدام املؤشر ألغراض مقارنة أداء الصندوق بأداء املؤشر .ويتم تزويد
خدمة بيانات املؤشر االسترشادي من «أيديال ريتينجز» ( ،)Ideal Ratingsوميكن للمستثمرين متابعة أداء املؤشر على املوقع
االلكتروني اخلاص بشركة اخلبير املالية.

ن) اإلعفاءات من القيود أو احلدود على االستثمار املوافق عليها من هيئة السوق املالية
وافقت هيئة السوق املالية على اإلعفاءات التالية من قواعد الئحة صناديق االستثمار:
· اإلعفاء من املادة  60من الئحة صناديق االستثمار واملواد والتعاميم ذات العالقة ،حيث سيتعذر على مدير الصندوق تلبية
أي طلب استرداد من املشتركني (الواقفني) وذلك نظراً لطبيعة الصندوق الوقفية ونظراً ألن مالكي الوحدات يف الصندوق
سيقومون بوقف وحداتهم بالصندوق.
· اإلعفاء من الفقرة (ط) من املادة  41من الئحة صناديق االستثمار ،والتي تهدف إلى إبقاء حد أدنى من األصول القابلة
للتسييل وذلك ملواجهة طلبات االسترداد التي قد ترد الصندوق من املشتركني يف الوحدات .وملا كان أحد خصائص
الصندوق هو وقف الوحدات دون استردادها فقد مت احلصول على إعفاء من الفقرة (ط) من املادة  41من الئحة صناديق
االستثمار وسيكون ملدير الصندوق احلق باستثمار أكثر من  %10من صايف قيمة أصوله يف أصول غير قابلة للتسييل.

س) سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق
يتبع مدير الصندوق سياسة إدارة مخاطر تهدف إلى حتديد وتقومي املخاطر احملتملة يف أقرب وقت ممكن والتعامل معها
للتقليل من أثرها ،ويقوم مدير الصندوق بدراسة وتقومي املخاطر ألي أصول قبل االستثمار ويتم اعادة تقييم املخاطر بشكل
سنوي .لتفاصيل أكثر عن اآللية الداخلية لتقومي وإدارة املخاطر يرجى االطالع على امللحق رقم .1
تكون قرارات االستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات االستثمار اجليدة واحلكيمة التي حتقق األهداف
االستثمارية للصندوق احملددة يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ويشمل ذلك بذل ما يف وسعه للتأكد من اآلتي:
· أن استثمارات الصندوق تقوم على توزيع املخاطر بشكل حذر وحكيم مع عدم اإلخالل بأهداف االستثمار وسياساته
وشروط وأحكام الصندوق.
· توفر السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب دفع متوقع كطلب دفع املصاريف والرسوم املستحقة التي تدفع من الصندوق.
· االحتفاظ بنسبة تزيد عن  %5من صايف قيمة أصول الصندوق على شكل نقد يف الظروف االستثنائية وهي احلاالت التي
هي خارج إرادة مدير الصندوق ،والتي يعتقد مدير الصندوق أنه يف حال حدوثها من املمكن أن تتأثر أصول الصندوق سلباً
وبشكل غير معتاد نظراً لعدة عوامل – على سبيل املثال ال احلصر – عوامل سياسية و/أو اقتصادية و/أو تنظيمية.
· يتم تقدير املخاطر واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق مصلحة مالكي الوحدات مبا يتماشى مع األنظمة واللوائح املطبقة.
لتفاصيل أكثر عن املخاطر احملتملة يف الصندوق يرجى االطالع على البند املعنون «املخاطر الرئيسية لالستثمار يف
الصندوق» أدناه.
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ل) احلد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير
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املخاطر الرئيسية لالستثمار يف الصندوق
· تع ُّد درجة مخاطر الصندوق متوسطة ملرتفعة نظراً لدرجة املخاطر املرتبطة باألصول املخطط االستثمار بها ،كما أن قيمة
االستثمارات يف الصندوق والدخل الناجت عنها ميكن أن تنخفض نظراً لتقلبات األسواق واألصول املستثمر بها.
· إنَّ االستثمار يف صندوق االستثمار ال يُع ّد إيداعاً لدى أي بنك.

· األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر االسترشادي -إن وجد -ال يُع ّد مؤشراً على أداء الصندوق يف
املستقبل.
· ال يوجد ضمان للمشتركني بالوحدات أن األداء املطلق لصندوق االستثمار أو أداءه مقارنة باملؤشر االسترشادي سوف يتكرر أو
مياثل األداء السابق.
· ليس هناك ضمان ميكن أن يقدمه مدير الصندوق بشأن حتقيق أهداف االستثمار املذكورة يف مذكرة املعلومات هذه ،ويجب
على املشتركني (الواقفني) أخذ عوامل املخاطر املذكورة أدناه بعني االعتبار قبل االشتراك يف الصندوق والتي من احملتمل أن
تؤثر يف صايف قيمة أصول الصندوق.
· قد يخسر املشتركون األموال املشترك بها يف صندوق االستثمار ،ويترتب على هذه اخلسارة انعدام أو انخفاض غلة الوقف
املوزعة على مصارف الوقف.
· تنتفي املسؤولية عن مدير الصندوق أو أي من تابعيه يف حال وقوع أي خسارة مالية للصندوق ما لم يكن ذلك ناجتاً عن أسباب
متعمدة من قبل مدير الصندوق.
· يجب على جميع املشتركني (الواقفني) الراغبني يف االشتراك اتخاذ قرارهم بأنفسهم أو مبشاركة مستشاريهم املهنيني فيما
يتعلق باملخاطر القانونية واملالية والضريبية املرتبطة بهذا الصندوق .وال تشكل املخاطر التالية ملخصاً جلميع املخاطر التي
ينطوي عليها االستثمار يف الصندوق ،ولكنها تشكل فقط بعض املخاطر الرئيسة التي قد يتعرض لها الصندوق.

التاريخ التشغيلي السابق
الصندوق حديث النشأة والتأسيس ولم تبدأ بعد عملية تشغيل الصندوق؛ لذا فال يوجد للصندوق أي سجل أداء سابق ميكن
للمشتركني من خالله احلكم على أداء الصندوق وجناحاته .كما أن طبيعة استثمارات الصندوق املستقبلية وكذلك طبيعة املخاطر
بها من املمكن أن تختلف بشكل جوهري عن االستثمارات واالستراتيجيات التي اضطلع بها مدير الصندوق يف السابق .كما أنه
ليس بالضرورة أن تكون النتائج السابقة التي حققها مدير الصندوق دا ّلة على األداء املستقبلي .لذا تعد حداثة املنتج من املخاطر
حيث يصعب التنبؤ مبدى التغير يف قيمة الوحدات أو يف العوائد.

مخاطر التقلب يف التوزيعات
ليست هناك أي ضمانات بشأن حتقيق األرباح والتي يعتزم الصندوق بتوزيعها للجهة املستفيدة وليست هناك أي ضمانات لدفعها
من عدمه وذلك ألسباب مختلفة – على سبيل املثال ال احلصر  -التعثر يف توزيعات الصناديق العقارية املتداولة املستثمر بها أو
االستثمارات االخرى التي يستثمر بها الصندوق أو ارتفاع مصاريف الصندوق .وجميع هذه العوامل أو أياً منها سوف تؤثر سلباً
على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
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سيتم استثمار جزء من محفظة الصندوق يف صناديق االستثمار العقارية املتداولة والطروحات األولية لصناديق االستثمار العقارية
املتداولة .وحيث أن صناديق االستثمار العقارية املتداولة حديثة اإلنشاء ال متلك تاريخاً تشغيلياً يتيح ملدير الصندوق تقييم قيمة
الوحدة بشكل ٍ
كاف ،فقد ينعكس ذلك سلباً على أداء الصندوق وأسعار الوحدات .ويشمل االستثمار يف الطروحات األولية لصناديق
االستثمار العقارية املتداولة على مخاطر تأخر اإلدراج ومخاطر الطروحات املتبقية:

مخاطر الطروحات املتبقية
قد تقل الطروحات األولية لصناديق االستثمار العقارية املتداولة املتبقية املتاحة يف بعض األحيان ،نتيجة للظروف االقتصادية
الكلية لسوق الطروحات املتبقية أو غيرها؛ مما يؤثر على حتقيق الصندوق ألهدافه االستثمارية وبالتالي ينعكس سلبياً على أداء
الصندوق وسعر الوحدة يف الصندوق.

مخاطر تأخر اإلدراج
يف حال اكتتاب الصندوق يف الطروحات األولية لصناديق االستثمار العقارية املتداولة ،فإن إدراج وحدات صناديق االستثمار
العقارية املتداولة املكتتب فيها يف السوق قد يتأخر مما يؤدي إلى احتجاز املبلغ الذي متت املشاركة به ،ويحد ذلك من الفرص
االستثمارية املتاحة للصندوق األمر الذي قد يؤثر سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

مخاطر االستثمار يف الصناديق العقارية املدرجة
يستثمر الصندوق يف وحدات صناديق االستثمار العقارية املتداولة ،وقد يواجه الصندوق سوقاً غير نشطة وذات سيولة محدودة،
كما قد تواجه أسعار وحدات تلك الصناديق تذبذباً يف األسعار نتيجة اجتاه حركة األسواق بشكل عام واألسواق العقارية بشكل
خاص .باإلضافة إلى ذلك ،ال يوجد ضمان أن يقوم الصندوق العقاري املتداول بتوزيع األرباح على املستثمرين بشكل سنوي ألن
قرار التوزيع قد يخضع ألداء الصندوق العقاري املتداول وقدرته على سداد التزاماته .يخضع االستثمار يف وحدات الصناديق
العقارية املتداولة ملخاطر ذات عالقة مبلكية األصول العقارية والتي قد تنخفض بسبب عوامل مثل قلة السيولة والكوارث الطبيعية
ووضع املستأجرين املالي .بناء على ما ورد قد يسبب االستثمار يف هذه الصناديق انخفاض عوائد الصندوق وسعر الوحدة.

مخاطر القطاع وتركيز االستثمارات
هي مخاطر التركيز على قطاع معني من السوق ،حيث أن الصناديق العقارية املتداولة «ريت» التي يستثمر فيها الصندوق قد تكون
عرضة للتقلب السلبي نتيجة للتغيير يف صناعة العقار بصفة خاصة .ومن املعلوم أن حجم الصناديق العقارية املتداولة صغير
نسبياً مقارنة بالقطاعات األخرى .ولذا ،فقد تتعرض استثمارات الصندوق إلى تذبذب أكبر يف األسعار أعلى من أي صندوق آخر
يستثمر يف السوق بشكل عام والذي قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الوحدات وتأثر الصندوق سلباً.

مخاطر سيولة سوق الصكوك
سيتم استثمار جزء من محفظة الصندوق يف صكوك متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية .وعلى عكس سوق األسهم ،حيث
يستطيع املستثمرون التخارج بسهولة من أي مركز استثماري ،يعتمد مالكو الصكوك على السوق الثانوية لتداول الصكوك .فإذا
احتاج الصندوق لبيع جزء من الصكوك للحصول على أصل رأسماله املستثمر ،ميكن أن يكون الطلب املتاح يف السوق الثانوي
محدوداً ،وميكن أال يتمكن من استرجاع رأسماله املستثمر وبالتالي تتأثر العوائد ملالكي الوحدات سلباً.

مخاطر انخفاض درجة التصنيف
يسعى الصندوق إلى االستثمار يف صكوك مصنّفة تنطوي على مستويات متدنية ملخاطر عدم السداد .وعلى الرغم من ذلك ،يف
حالة انخفاض درجة التصنيف االئتماني ألي من األدوات التي يستثمر فيها الصندوق ،يحتمل أن يضطر مدير الصندوق إلى بيع
تلك األدوات ،األمر الذي يؤثر سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
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مخاطر االستثمار يف الطروحات األولية لصناديق االستثمار العقارية املتداولة
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مخاطر االستثمار يف أدوات ذات تصنيف ائتماني أقل من الدرجة االستثمارية
يسعى الصندوق إلى االستثمار يف أدوات ذات تصنيف ائتماني أقل من الدرجة االستثمارية .وتنطوي هذه االستثمارات على
مخاطر أعلى من األدوات ذات تصنيف ائتماني من الدرجة االستثمارية حيث قد يخفق املصدر بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مع
الصندوق مما قد يتسبب يف خسارة الصندوق لكامل أو جزء من املبلغ املستثمر يف هذه األدوات األمر الذي يؤثر سلباً على أداء
الصندوق وقيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة.

مخاطر االستثمار خارج اململكة
ينطوي االستثمار خارج اململكة العربية السعودية على العديد من املخاطر منها  -على سبيل املثال ال احلصر )1 :األمور املرتبطة
بتقلبات أسعار صرف العمالت؛  )2املخاطر االقتصادية واجليوسياسية؛  )3احتمال قيام الدولة التي يتم االستثمار فيها بفرض
ضرائب على الدخل واملكاسب املرتبطة بأصول الصندوق .جميع هذه العوامل أو أياً منها سوف تؤثر سلباً على أداء الصندوق
وسعر الوحدة.

مخاطر صرف العمالت
يجوز للصندوق االستثمار يف األصول واألدوات املالية بعمالت مختلفة .تتضمن االستثمارات يف األوراق املالية األجنبية اعتبارات
إضافية مثل التقلبات يف سعر الصرف بني الريال السعودي ومختلف العمالت األجنبية التي يتم استثمار الصندوق بها والتكاليف
املرتبطة بتحويل أصل مبلغ االستثمار والدخل من االستثمار من عملة إلى أخرى .وميكن للصندوق أن يتعرض للخسارة يف حال
خسارة االستثمارات املقومة بغير الريال السعودي مقابل الريال السعودي ،بالتالي فإن اختالف سعر الصرف قد تؤثر سلباً على
أداء الصندوق.

مخاطر اجلهة املستفيدة
بصفة عامة ،أي تقصير ينشأ من قبل اجلهة املستفيدة قد يؤثر على مصارف الوقف التي تتطلب يف بعض األحيان إمتامها خالل
مدة زمنية محددة ،مما قد ينتج عنه أثر سلبي على حتقيق هدف الصندوق.

القيود الشرعية
يجب أن تتبع استثمارات الصندوق ضوابط الهيئة الشرعية حسبما حتددها الهيئة الشرعية .حيث تنطبق هذه الضوابط على كل
من هيكل االستثمارات وعلى نشاطات الصندوق واستثماراته .ولاللتزام بتلك الضوابط ،قد يضطر الصندوق على التخلي عن
االستثمار أو جزء منه ،أو جزء من دخله إذا كان االستثمار أو هيكل االستثمار مخالف لضوابط الهيئة الشرعية .ويف حال وجود
إيرادات محرمة من األنشطة التي جرى االستثمار فيها؛ فإن مدير الصندوق يتولى التخلص من اإليراد احملرم حسب ما تقرره
الهيئة الشرعية للصندوق.
وباإلضافة إلى ذلك ،عند االلتزام بضوابط الهيئة الشرعية يخسر الصندوق فرص استثمارية إذا قررت الهيئة الشرعية وجود أي
استثمار مقترح غير ملتزم بضوابط الهيئة الشرعية وبالتالي ال ميكن للصندوق النظر فيه .ويكون لهذه العوامل ،يف ظل ظروف
معينة ،أثر سلبي على األداء املالي للصندوق أو استثماراته ،مقارنة مع النتائج التي ميكن احلصول عليها لو لم تكن ضوابط
االستثمار الشرعية للصندوق منطبقة.

مخاطر املصدر
ميكن أن يتغير أداء أصول الصندوق مع مرور الوقت نتيجة لتغيرات يف إدارتها وأوضاعها املالية والطلب عليها ،مبا يؤدي إلى
انخفاض يف قيمة وحدات الصندوق ،وبالتالي تأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلباً.
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هي املخاطر الناجتة عن تركز استثمارات الصندوق يف أصول أو قطاعات معينة والذي يجعل أداء الصندوق عرضة للتقلبات احلادة
نتيجة التغير يف األوضاع اخلاصة بتلك األصول والقطاعات التي يستثمر بها الصندوق والتي قد تؤثر على أداء الصندوق سلباً.

املخاطر اجليوسياسية
ميكن أن تتأثر قيمة الصندوق واستثماراته سلبياً بالتطورات اجليوسياسية غير املتوقعة يف املنطقة أو املناطق احمليطة حيث ميكن
أن يكون لها آثار مباشرة أو غير مباشرة على الصندوق ،ذلك أن الطبيعة غير املتوقعة للحدث تزيد من حالة عدم االطمئنان
وبالتالي تشكل مخاطر على االستثمار .كما يخلق املناخ السياسي مخاطر على القطاعات االقتصادية والتجارية والعقارية ،وهو
األمر الذي ميكن أن يؤثر سلبا يف أداء الصندوق.

املخاطر القانونية والرقابية
إن املعلومات الواردة يف الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات تستند على التشريعات القائمة واملعلنة .وميكن أن تطرأ تغيرات
قانونية ورقابية يف املناخ االستثماري يف اململكة أو غير ذلك من التغيرات خالل مدة الصندوق مبا ميكن أن يؤثر سلباً على
الصندوق أو االستثمارات .وميكن أن تكون قدرة الصندوق على اتخاذ إجراءات قانونية يف حالة نشوء نزاع محدودة ،وبالتالي ميكن
أن يتعني عليه اللجوء إلى احملاكم يف اململكة للحصول على تعويضات .ويشكل تنفيذ العقود من خالل النظام القضائي يف اململكة
عملية صعبة وتستغرق وقتاً طوي ً
ال وال ميكن توقع نتائجها .وميكن أن يتأثر الصندوق سلباً بأي تغيير يف القوانني احلالية أو بعدم
قدرة الدوائر احلكومية على تطبيق تلك القوانني.

مخاطر ضريبة الدخل والزكاة
صناديق االستثمار مشمولة ضمن تعريف شركات األموال وفقاً للوائح املتعلقة بالزكاة والضريبة املعمول بها يف اململكة العربية
السعودية .وبالتالي فإنه مبقتضى التفسير اللغوي للوائح ،يتوجب على الصندوق التسجيل لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل وأن
يستوف التزامات ضريبة الدخل/الزكاة .غير أن الهيئة العامة للزكاة والدخل لم تقم حتى اآلن بوضع أي ربط ضريبي/زكوي على
صناديق االستثمار اخلاضعة لرقابة وإشراف هيئة السوق املالية أو مالكي وحدات صناديق االستثمار على الرغم من عدم صدور
أي إعالنات رسمية بإعفاء صناديق االستثمار من واجب سداد الضريبة .وبينما لم تعمل الهيئة العامة للزكاة والدخل على حتصيل
أي التزامات ضريبة دخل وزكاة من صناديق االستثمار السعودية ،فإن هذا ال يعني أن الهيئة العامة للزكاة والدخل لن تقوم بتغيير
منهجيتها وتقرر تطبيق الضرائب على الصناديق يف املستقبل وبأثر رجعي؛ وميكن أن تؤدي هذه املنهجية أيضاً إلى فرض غرامات
على السداد املتأخر لضريبة الدخل/الزكاة .ويؤدي حتمل أي من تلك الضرائب (وغرامات التأخير املترتبة عليها) إلى خفض قيمة
النقد املتوفر لعمليات الصندوق وللتوزيعات احملتملة على مالكي الوحدات.

مخاطر ضريبة القيمة املضافة
كما يف تاريخ مذكرة املعلومات هذه ،ال يخضع أي استثمار يف الصندوق لضريبة دخل أو اقتطاع ضريبي أو ضريبة أرباح رأسمالية
أو أي ضريبة أخرى .غير أنه قد تقرر رسمياً فرض ضريبة قيمة مضافة يف اململكة بحلول شهر يناير 2018م .ومبقتضى اللوائح
الصادرة حديثاً ،من غير املتوقع أن يخضع االستثمار يف الصندوق لضريبة القيمة املضافة ،ولكن ينبغي على املستثمرين احلصول
على مشورة بشأن تأثير ضريبة القيمة املضافة على استثماراتهم يف الصندوق.
من املتوقع أن يخضع مدير الصندوق ومقدمي خدمات الصندوق لضريبة القيمة املضافة ،وبالتالي سوف تُعدل الدفعات املستحقة
(مقابل اخلدمات والعموالت والرسوم واألتعاب) ملدير الصندوق و/أو مقدمي خدمات الصندوق بحيث تأخذ ضريبة القيمة
املضافة بعني االعتبار.

صندوق الخبير الوقفي ()1
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مخاطر التغيرات يف األوضاع االقتصادية العامة
ميكن أن تؤثر التغيرات يف األوضاع االقتصادية ،شامل ًة معدالت الفائدة ،وظروف العمل ،واملنافسة ،والتطورات التكنولوجية،
واألحداث والتوجهات اجليوسياسية ،والقوانني الضريبية على أعمال وفرص الصندوق تأثيراً كبيراً وسلبياً ،وبالتالي يتأثر أداء
الصندوق وقيمة وحداته سلباً كما أن حتقق أي من املخاطر االقتصادية قد يؤثر سلباً على قدرة (املشتركني) الواقفني على
االستمرار يف دعم الصندوق الوقفي وبالتالي صعوبة اإلضافة إليه وتنميته من خالل االشتراكات (الوقفية).

مخاطر التمويل
من احملتمل أن يتم متويل أصول الصندوق بتمويل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية ،وأن يؤثر هذا سلباً على الدخل الذي يحققه
الصندوق ،أو أن يؤدي إلى خسارة يف مبلغ أصل الدين ،وبالتالي سوف يؤثر سلباً على القيمة السوقية للوحدات .وميكن أن تتضخم
الزيادات واالنخفاضات يف قيمة أصول الصندوق عندما يلجأ الصندوق إلى التمويل .ويؤدي استخدام التمويل إلى إيجاد فرصة
لزيادة العوائد ،غير أنه ينطوي يف نفس الوقت على درجة مخاطر أعلى وميكن أن يؤدي إلى زيادة تعرض الصندوق واستثماراته
لعوامل منها ارتفاع تكاليف الدين والتراجع االقتصادي.

مخاطر السيولة
هي مخاطر االستثمار يف أصول يصعب تسييلها بأسعار مناسبة يف بعض األوقات لتغطية متطلبات السيولة مما يؤدي إلى تأثر
أداء الصندوق سلباً يف حالة البيع .كما أنه -يف بعض الفترات -تكون السيولة متدنية مما قد يزيد من صعوبة تسييل استثمارات
الصندوق ،ال سيما أنَّ سيولة السوق املنخفضة قد تؤثر سلباً على األسعار السوقية الستثمارات الصندوق وقدرته على بيع بعض
استثماراته لتلبية متطلباته من السيولة.

مخاطر احلوكمة وتضارب املصالح
نتيجة للتنوع الكبير يف األنشطة التي يضطلع بها مدير الصندوق وشركاته الزميلة وتابعيه ومجلس إدارة الصندوق ،قد يحدث
تضارب يف املصالح بني هذه األطراف املتنوعة مما يؤثر على قدرة الصندوق على حتقيق هدفه االستثماري األمر الذي قد يؤثر
سلباً على أداء الصندوق.
ويف حالة نشوء أي تضارب مصالح ،يجب على مدير الصندوق يف جميع األوقات أن يلتزم بواجباته جتاه الصندوق (شامل ًة العمل
مبوجب الئحة صناديق االستثمار الصادرة من هيئة السوق املالية) .ويف حالة نشوء تضارب مصالح ،يتعامل مدير الصندوق مع
كل من مالكي الوحدات بطريقة عادلة .ويكون مدير الصندوق ُملزماً بإحالة أية حاالت تضارب مصالح محتملة إلى مجلس إدارة
الصندوق وسوف يسعى مجلس إدارة الصندوق حلل أي شكل من أشكال تضارب املصالح بحسن نية وببذل أفضل اجلهود املمكنة.

مخاطر االعتماد على املوظفني األساسيني
يعتمد جناح الصندوق بشكل رئيسي على األداء النوعي لفريق إدارته وفرق إدارة شركات محفظته االستثمارية .وميكن أن تؤثر
خسارة خدمات أي من أعضاء فرق اإلدارة تلك بشكل عام (سواء كان ذلك بسبب االستقالة أو غير ذلك) أو عدم القدرة على
اجتذاب موظفني إضافيني واالحتفاظ بهم على رأس العمل ،إلى تأثير جوهري على أعمال وفرص الصندوق.

مخاطر العمليات
يعتمد مدير الصندوق على املوارد البشرية واملادية بشكل كبير ،وبالتالي فإنَّ أي تقصير ينشأ من هذه العناصر قد يؤثر على
سلبي على
عمليات الصندوق واستثماراته التي تتطلب يف بعض األحيان إمتامها خالل نافذة زمنية محددة ،مما قد ينتج عنه أث ٌر
ٌ
أداء الصندوق.
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تعد السوق السعودية سوقاً ناشئ ًة ،واالستثمار يف األسواق الناشئة قد ينطوي على مخاطر مرتبطة باإلخفاق أو التأخر يف تسوية
صفقات السوق وتسجيل وأمانة حفظ األوراق املالية .كما أن االستثمار يف مثل هذه األسواق قد يحمل بني طياته مخاطر أعلى من
املتوسط واملعتاد .إن القيمة السوقية لألوراق املالية التي تتم التعامالت بها يف األسواق الناشئة محدودة نسبياً حيث إن الكم األكبر
من أحجام القيمة السوقية واملتاجرة متركزة يف عدد محدود من الشركات .ولذلك فإن أصول الصندوق واستثماراته يف السوق
الناشئة قد تواجه قدراً أكبر من تقلبات األسعار ،وسيولة أقل بشكل ملحوظ مقارنة باالستثمار يف أسواق أكثر تطوراً.

مخاطر الكوارث الطبيعية
تتمثل يف البراكني ،والزالزل ،واألعاصير والفيضانات وأي ظاهرة طبيعية ال ميكن السيطرة عليها وتسبب دمارا كبيرا للممتلكات
واألصول ،وقد توثر سلباً على مختلف القطاعات االقتصادية واالستثمارية مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار وحدات الصندوق.

مخاطر االستثمار يف صناديق أخرى
من املمكن أن تتعرض الصناديق األخرى التي قد يستهدف الصندوق االستثمار فيها لنفس املخاطر الواردة يف هذا البند « املخاطر
الرئيسية لالستثمار يف الصندوق» مما يؤثر سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

املخاطر االئتمانية
هي املخاطر التي تتعلق باحتمال إخفاق اجلهة أو اجلهات املتعاقد معها يف الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع مدير الصندوق وفقا
للعقود أو االتفاقيات بينهما .وتنطبق هذه املخاطر على الصندوق يف حال االستثمار يف صناديق املرابحة وصناديق أسواق النقد
والتي تبرم صفقات املرابحة مع أطراف أخرى والتي ستؤثر سلباً يف حال إخفاقها على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.

مخاطر إعادة االستثمار
قد يعيد الصندوق استثمار بعض األرباح املوزعة والرأسمالية الناجتة عن استثمارات الصندوق ،وعليه فإن مبالغ األرباح قد ال يتم
استثمارها باألسعار التي مت شراء األصول بها ابتدا ًء ،وبالتالي ارتفاع تكلفة الشراء لألصل مما قد يؤثر سلباً على سعر الوحدة.

.4

معلومات عامة
أ) الفئة املستهدفة من املشتركني
بنا ًء على طبيعة الصندوق الوقفية ،فـإن االشتراك يف الصندوق مالئم للمشتركني احملتملني الراغبني بوقف أموالهم ألعمال خيرية.

ب) سياسة عوائد استثمارات الصندوق (على مصارف الوقف)
يحتفظ مدير الصندوق بحق إجراء توزيع كامل أو جزئي لألرباح املتحصلة من استثمارات الصندوق حال وجودها و/أو توزيع
األرباح الرأسمالية احملققة إن وجدت من قبل الصندوق وفق ما يقرره مدير الصندوق .ويتم توزيع تلك األرباح مرة واحدة
يف السنة وذلك بعد احلصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق .ويحق ملدير الصندوق اجراء أكثر من توزيع .ويجوز ملدير
الصندوق إعادة استثمار األرباح املستلمة من استثمارات الصندوق مؤقتاً يف صناديق املرابحة وصفقات املرابحة املبرمة مع
طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد العربي السعودي أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج اململكة ،وذلك إلى حني استحقاق
التوزيعات على اجلهة املستفيدة ،وسيتم إضافة أرباحها إلى إجمالي األرباح القابلة للتوزيع لصالح اجلهة املستفيدة.وعند إقرار
التوزيع ،سيتم صرف نسبة  %75من صايف عوائد الصندوق املستلمة كحد أدنى لصالح اجلهة املستفيدة وذلك لدعم األعمال
اخليرية اخلاصة باجلمعية ،على أن يتم إعادة استثمار النسبة املتبقية من العوائد غير املوزعة يف صندوق اخلبير الوقفي (.)1
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مخاطر األسواق الناشئة

امولعملا ةركذم

ج) األداء السابق لصندوق االستثمار
ال يوجد أداء سابق للصندوق وأداء املؤشر االسترشادي ال يدل على ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقب ً
ال.

د) حقوق املشتركني (الواقفني)
· احلصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العربية بدون مقابل؛
· احلصول على نسخة محدثة من مذكرة املعلومات سنوياً تظهر الرسوم واألتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها؛
· احلصول على التقارير والبيانات اخلاصة بالصندوق حسب ما ورد يف الفقرة احلادية عشرة من الشروط واألحكام ووفقاً
للمادة  71من الئحة صناديق االستثمار «تقدمي التقارير إلى مالكي الوحدات»؛
· إشعار املشتركني (الواقفني) بأي تغييرات مهمة أو واجبة اإلشعار يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال
ملخص بهذا التغيير قبل سريانه وفقاً لنوعه وحسب املدة احملددة يف الئحة صناديق االستثمار؛
· حقوق الدعوة الجتماع :يتم عقد اجتماعات املشتركني وفقاً للوائح والتعليمات السارية بهذا اخلصوص .وملزيد من
املعلومات انظر البند املعنون «معلومات أخرى  -اجتماع املشتركني (الواقفني)» من مذكرة املعلومات هذه.
· احلصول على موافقة املشتركني (الواقفني) من خالل قرار صندوق عادي على أي تغيير أساسي يف شروط وأحكام
الصندوق ومذكرة املعلومات؛
· حقوق التصويت يف اجتماعات املشتركني (الواقفني):
 يحق ملالك الوحدات ممارسة جميع احلقوق املرتبطة بالوحدات مبا يف ذلك احلصول على موافقته على أي تغيراتتتطلب املوافقة وفقاً ملتطلبات الئحة صناديق االستثمار.
 يحق ملالك الوحدات تفويض اجلهة املستفيدة مبمارسة كافة حقوقه يف اجتماعات الواقفني والقرارات التي تصدر عنها؛ يف حالة وفاة املشترك (الواقف) سيتم انتقال كافة حقوق التصويت يف االجتماعات للجهة املستفيدة.· لن تتم مشاركة معلومات املشتركني (الواقفني) إال يف احلاالت الضرورية الالزمة لفتح حساب املستثمر وتنفيذ عملياته
وااللتزام باألنظمة املطبقة مع اجلهات الرقابية املختصة أو إذا كان يف مشاركة املعلومات ما يحقق مصلحة للمشتركني
(الواقفني)؛
· إشعار املشتركني (الواقفني) كتابياً يف حال رغبة مدير الصندوق يف إنهاء الصندوق قبل مدة ال تقل عن  21يوماً من التاريخ
املزمع إنهاء الصندوق فيه دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق؛
· أي حقوق أخرى للمشتركني (الواقفني) تقرها األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية
والتعليمات السارية باململكة العربية السعودية ذات العالقة.

هـ) مسؤوليات املشتركني بالوحدات
لن يكون املشترك بالوحدات مسؤوالً عن ديون والتزامات الصندوق.
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 )1احلاالت التي تستوجب إنهاء صندوق االستثمار:
· يف حال انخفضت قيمة صايف أصول الصندوق إلى ما دون متطلب  10ماليني ريال سعودي ولم يتمكن مدير الصندوق
من تصحيح الوضع خالل  6أشهر من تاريخ إشعار هيئة السوق املالية بحدوث ذلك ،سيقوم مدير الصندوق بإنهاء
الصندوق وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك إال إذا مت احلصول على إعفاء من ذلك املتطلب؛
· رغبة مدير الصندوق يف إنهاء الصندوق وعدم استمراره؛
· يحتفظ مدير الصندوق بحقه يف إنهاء الصندوق بنا ًء على املادة  37الفقرة (أ) من الئحة صناديق االستثمار دون
حتمل أي مسؤولية جتاه أي مشترك يف الصندوق يف حال انخفاض أصول الصندوق بشكل كبير وعدم وجود اجلدوى
االقتصادية لتشغيل الصندوق (ويستثنى من ذلك إذا كان اإلنهاء بسبب عائد إلهمال أو تقصير متعمد من مدير
الصندوق)؛
· يحتفظ مدير الصندوق بحقه يف إنهاء الصندوق يف أي حالة يرى مدير الصندوق أنها متثل سبباً وجيهاً إلنهاء
الصندوق – على سبيل املثال ال احلصر :-
(أ)

التغير يف األنظمة واللوائح التي يخضع لها الصندوق؛

(ب) تركز استثمارات الصندوق يف عدد قليل من املستثمرين؛
(ج) عدم وجود استثمارات مالئمة للصندوق.
 )2اإلجراءات اخلاصة بإنهاء الصندوق مبوجب أحكام املادة  37الئحة صناديق االستثمار:
· إذا رغب مدير الصندوق يف إنهاء الصندوق العام ،فيجب عليه إشعار الهيئة العامة لألوقاف وهيئة السوق املالية
واملشتركني (الواقفني) كتابياً برغبته يف ذلك قبل مدة ال تقل عن  21يوماً من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق فيه بعد
احلصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ،دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق؛
· بنا ًء على الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات ،سيقوم مدير الصندوق عند إنهاء الصندوق بالبدء بإجراءات تصفية
الصندوق .سيقوم مدير الصندوق بسداد االلتزامات املستحقة على الصندوق من أصول الصندوق ومن ثم نقل أصول
الصندوق بعد تسديد التزاماته كأصول وقفية (إن وجدت) إلى جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية واخلدمات
االجتماعية يف تاريخ التصفية وذلك الستثمارها بنفس طريقة الصندوق وصرف عوائدها لدعم األعمال اخليرية
اخلاصة باجلمعية .فإن تعذر ذلك ،تنقل األصول إلى جهة وقفية مماثلة لوقف الصندوق يف أهدافه ومصارفه بعد
احلصول على موافقة الهيئة العامة لألوقاف .وإن تعذر ذلك أيضاً ،يتم التصرف بتلك األصول حسب توجيهات الهيئة
العامة لألوقاف أو أي جهة حكومية أخرى متخصصة بنشاط الوقف؛
يعلن مدير الصندوق يف موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام وتصفيته.
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و) إنهاء صندوق االستثمار
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.5

مقابل اخلدمات والعموالت واألتعاب
الرسوم واألتعاب واملصاريف
أ) تفاصيل جميع املدفوعات وطريقة احتسابها
أتعاب اإلدارة

يتقاضى مدير الصندوق (شركة اخلبير املالية) من الصندوق أتعاب إدارة وسيتم احتسابها
اعتماداً على املبلغ األقل إما بنسبة  %10من إجمالي قيمة عوائد الصندوق املستلمة أو بنسبة
 %0.75سنوياً من صايف قيمة أصول الصندوق ،أيهما أقل.
 .1يجب على الصندوق أن يسدد ألمني احلفظ (شركة البالد املالية) أتعاباً تساوي %0.10
سنوياً من إجمالي قيمة األصول يف حال كان إجمالي قيمة األصول أقل أو يساوي 250
مليون ريال سعودي وبحد أدنى  5,000ريال سعودي .وتدفع أتعاب أمني احلفظ بشكل
شهري .وتنخفض النسبة املذكورة لكل زيادة يف إجمالي قيمة األصول حيث تكون أتعاب
أمني احلفظ كالتالي:

أتعاب أمني احلفظ

إجمالي قيمة األصول مليون ريال سعودي

 %سنوياً من إجمالي قيمة األصول

500 - 250

%0.08

750 - 500

%0.06

1,000 – 750

%0.05

أكثر من 1,000

%0.04

 .2ويستحق أمني احلفظ رسوم عن كل صفقة (أي كل عملية بيع أو شراء يقوم بها الصندوق
حسب سياسة الصندوق االستثمارية) تتم يف السوق السعودية مببلغ  30ريال سعودي،
باإلضافة الى رسوم مببلغ  10ريال سعودي عن كل صفقة ال تتم بطريقة إلكترونية.

أتعاب املدير اإلداري

يدفع الصندوق للمدير اإلداري (شركة اخلبير املالية) رسم سنوي بقيمة  %0.20من صايف قيمة
أصول الصندوق .وتدفع بشكل نصف سنوي.

أتعاب احملاسب القانوني

يدفع الصندوق للمحاسب القانوني (شركة طالل أبو غزالة وشركاه الدولية) أتعاب سنوية
قدرها  36,750ريال سعودي.

أتعاب أعضاء مجلس
اإلدارة املستقلني

يدفع الصندوق  5,000ريال سعودي سنوياً لكل عضو مستقل باإلضافة إلى بدل حضور قدره
 4,000ريال سعودي عن كل اجتماع .وقد مت تعيني عضوين مستقلني للصندوق .ومن املتوقع
أن يتم عقد اجتماعني اثنني خالل السنة كحد أدنى وأربعة اجتماعات كحد أقصى .وقد يعقد
الرئيس اجتماع عاجل ملجلس إدارة صندوق كلما رأى ذلك ضرورياً .وال يزيد مجموع أتعاب
جميع أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني عن  42,000ريال سعودي سنوياً.
باإلضافة على حتمل الصندوق كافة تكاليف السفر واإلقامة الفعلية التي يتكبدها كل عضو
من األعضاء املستقلني يف سبيل حضور االجتماعات (إن ينطبق) ،وبحد أقصى  15,000ريال
سعودي جلميع أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني .وحتتسب وتدفع هذه األتعاب السنوية بشكل
نصف سنوي.
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رسوم مزود خدمة املؤشر
االسترشادي

يدفع الصندوق ملزود خدمة املؤشر االسترشادي (أيديال ريتينجز “ )”Ideal Ratingsرسوم
سنوية بقيمة  22,515ريال سعودي.

رسوم رقابية

يدفع الصندوق رسوم رقابية مببلغ  7,500ريال سعودي سنوياً .وتدفع هذه الرسوم بشكل سنوي
لهيئة السوق املالية.

رسوم نشر التقارير
الدورية على موقع تداول

 5,000ريال سعودي عن السنة املالية حتسب كل يوم تقومي وتستقطع سنوياً.

مصاريف ورسوم التعامل
(الوساطة)

تدفع مصاريف الوساطة أو أي رسوم تداول أخرى من قبل الصندوق مباشرة مبستويات
حتددها األنظمة أو وسيط التعامل يف األسواق التي يقوم الصندوق بالشراء أو البيع فيها.
وتتفاوت تلك املبالغ استناداً على معدل تداول أصول الصندوق وحجم العمليات.

مصاريف التمويل
املتوافق مع ضوابط
الهيئة الشرعية

يتم حتميلها على الصندوق حال وجودها حسب أسعار السوق السائدة وحتسب يف كل يوم تقومي
وتدفع حسب متطلبات البنك املمول.

الرسوم واملصاريف
األخرى

يتحمل الصندوق جميع املصاريف األخرى املتعلقة باخلدمات املهنية والتشغيلية املستمرة
املقدمة من الغير ،ومبا يف ذلك -على سبيل املثال ال احلصر -املصاريف القانونية واالستشارية
واحلكومية واجلهات املنظمة ،وتقييم األصول ،ومصاريف طباعة التقارير السنوية للصندوق
وتوزيعها والنثريات ،والرسوم التنظيمية ،وغيرها من اخلدمات املهنية ،ومصاريف تأسيس
وتشغيل الشركات ذات الغرض اخلاص املؤسسة لصالح حفظ أصول الصندوق .ويكون
الصندوق مسؤوالً عن أي ضريبة أو زكاة مستحقة الدفع تفرض يف املستقبل من قبل اجلهات
املنظمة .ومن املستهدف أال تتجاوز هذه املصروفات %1.0سنوياً من صايف قيمة أصول
الصندوق باستثناء الرسوم والعموالت والضرائب التي تخضع للوائح والتنظيمات احلكومية.

مالحظات:
 إن جميع الرسوم املذكورة والعموالت واملصروفات املستحقة للخبير املالية أو األطراف األخرى ال تشمل ضريبة القيمة املضافة ،وسيتم حتميل الضريبةبشكل منفصل وفقاً للنسب املنصوص عليها يف قانون ضريبة القيمة املضافة .ويلتزم املشترك بتعويض مدير الصندوق عن كامل مبلغ ضريبة القيمة املضافة
وأي مسؤولية أو تكلفة أو مبلغ (مبا يف ذلك العقوبات والفائدة والنفقات) والتي تنشأ نتيجة لعدم قيام املشترك بدفع ضريبة القيمة املضافة .وسيقوم مدير
الصندوق بتحميل نفقة ضريبة القيمة املضافة على جميع املستثمرين الذين سيتم اشتراكهم بالصندوق.
 -األرقام يف اجلدول أعاله تقديرية وسيتم خصم املصروفات الفعلية فقط ،وستذكر بشكل تفصيلي يف التقرير السنوي للصندوق.

ب) ال توجد رسوم اشتراك
ال يقوم مدير الصندوق بفرض أي مقابل على صفقات االشتراك واالشتراك اإلضايف ،علماً بأنه ال ميكن استرداد أو نقل
للوحدات نظراً للطبيعة الوقفية للصندوق.

ج) عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق
يحق ملدير الصندوق مع مراعاة ضوابط الهيئة الشرعية أن يبرم ترتيبات عمولة خاصة تكون محصورة يف سلع وخدمات قد
يحصل عليها مدير الصندوق على أن تكون متعلقة بتنفيذ صفقات نيابة عن الصندوق أو بتقدمي أبحاث ملصلحة الصندوق
وفقاً لالئحة األشخاص املرخص لهم.
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أتعاب الهيئة الشرعية

يدفع الصندوق للهيئة الشرعية (شركة دار املراجعة الشرعية ذ.م.م ).أتعاباً سنوية بقيمة
 20,000ريال سعودي.
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أساس حساب الرسوم وطريقة حتصيلها ووقت دفعها
نوع الرسوم

طريقة احلساب

مالحظات

أتعاب اإلدارة

حتسب يف يوم التقومي وتدفع بشكل ربع سنوي.

حتمل على الصندوق

أتعاب أمني احلفظ

حتسب يف يوم التقومي وتستقطع من إجمالي قيمة أصول
الصندوق وتدفع بشكل شهري.

حتمل على الصندوق

أتعاب املدير اإلداري

حتسب يف يوم التقومي وتستقطع من صايف قيمة أصول الصندوق
وتدفع بشكل نصف سنوي.

حتمل على الصندوق

أتعاب احملاسب القانوني

حتسب يف يوم التقومي وتدفع بشكل نصف سنوي.

حتمل على الصندوق

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
املستقلني

حتتسب األتعاب السنوية بشكل نصف سنوي وحتتسب أتعاب
احلضور بعد كل اجتماع وتدفع بشكل نصف سنوي.

حتمل على الصندوق

أتعاب الهيئة الشرعية

تستقطع من إجمالي أصول الصندوق وتدفع بشكل سنوي.

حتمل على الصندوق

رسوم مزود خدمة املؤشر
االسترشادي

تستقطع من إجمالي أصول الصندوق وتدفع بشكل سنوي.

حتمل على الصندوق

رسوم رقابية

حتسب يف يوم التقومي وتدفع بشكل سنوي.

حتمل على الصندوق

رسوم نشر التقارير الدورية
على موقع تداول

حتسب يف يوم التقومي وتدفع بشكل سنوي.

حتمل على الصندوق

مصاريف ورسوم التعامل
(الوساطة)

حتسب لكل صفقة يقوم الصندوق بتنفيذها بشكل مستقل وتدفع
مصاريف الوساطة أو أي رسوم تداول أخرى من قبل الصندوق
مباشرة مبستويات حتددها األنظمة أو وسيط التعامل يف األسواق حتمل على الصندوق
التي يقوم الصندوق بالشراء أو البيع فيها .وتتفاوت تلك املبالغ
استناداً على معدل تداول أصول الصندوق وحجم العمليات.

مصاريف التمويل املتوافق مع
ضوابط الهيئة الشرعية

يتم حتميلها على الصندوق حال وجودها حسب أسعار السوق
السائدة وحتسب يف كل يوم تقومي وتدفع حسب متطلبات البنك
املمول.

حتمل على الصندوق

الرسوم واملصاريف األخرى

حتسب يف يوم التقومي وتستقطع من صايف قيمة أصول الصندوق
وتدفع بشكل ربع سنوي.

حتمل على الصندوق
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اجلدول اآلتي يبني مثاالً افتراضياً وتوضيحياً الشتراك عميل يف الصندوق مببلغ  100ألف ريال سعودي لم تتغير طوال السنة،
وبافتراض أن حجم الصندوق يف تلك الفترة هو  10مليون ريال سعودي ولم يتغير طوال السنة ،وعلى افتراض حتقيق الصندوق
عائداً سنوياً على االشتراك يف نهاية الفترة بنسبة  .%10يوضح املثال االفتراضي التالي حصة املشترك بالوحدات من املصاريف
بالريال السعودي (على أساس سنوي):
بيانات الصندوق االفتراضي
سعر الوحدة يف بداية الفترة

 10ر.س.

عدد وحدات الصندوق

 1,000,000وحدة

حجم الصندوق يف بداية الفترة

 10,000,000ر.س.

العائد السنوي االفتراضي عند نهاية الفترة ()%10

 1,000,000ر.س.

إجمالي حجم الصندوق يف نهاية الفترة

 11,000,000ر.س.

بيانات االشتراك االفتراضي
عدد وحدات االشتراك االفتراضي

 10,000وحدة

مبلغ االشتراك االفتراضي

 100,000ر.س.

الرسوم واألتعاب واملصاريف

النسبة  %أو القيمة
ر.س.

على مستوى الصندوق
(ر.س).

على مستوى االشتراك
االفتراضي (ر.س).

أتعاب احملاسب القانوني

36,750

36,750

367.50

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني**

42,000

42,000

420.00

أتعاب املستشار الشرعي

20,000

20,000

200.00

رسوم مزود خدمة املؤشر االسترشادي

22,515

22,515

225.15

رسوم رقابية

7,500

7,500

75.00

رسوم نشر التقارير الدورية على موقع تداول

5,000

5,000

50.00

أتعاب أمني احلفظ

%0.10

11,000

110.00

صايف قيمة أصول الصندوق قبل خصم أتعاب
اإلدارة وأتعاب املدير اإلداري وأتعاب أمني احلفظ

-

10,855,235

108,552

أتعاب اإلدارة***

%0.75

81,414

814.14

أتعاب املدير اإلداري

%0.20

21,710

217.10

الرسوم واملصاريف األخرى

%0.10

10,855

108.55

إجمالي الرسوم واألتعاب واملصاريف

%2.35

258,745

2,587.45

صايف قيمة أصول الصندوق يف نهاية الفترة

-

10,741,255

107,413

صايف الربح

%7.41

741,255

7,413

* بدون حساب ضريبة القيمة املضافة
** مت اعتماد احلد األقصى
*** انظر أدناه جدول يوضح طريقة احتساب أتعاب اإلدارة

صندوق الخبير الوقفي ()1

مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم واألتعاب واملصاريف التي ُدفعت من أصول الصندوق أو
من قبل املشترك بالوحدات (الواقف) على أساس عملة الصندوق*

امولعملا ةركذم

جدول يوضح طريقة احتساب أتعاب اإلدارة
يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق أتعاب إدارة تبلغ  %10من إجمالي قيمة عوائد الصندوق املستلمة ،على أن ال تتجاوز
أتعاب اإلدارة  %0.75سنوي ًا من صايف قيمة أصول الصندوق
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على مستوى الصندوق
(ر.س).

على مستوى االشتراك
االفتراضي (ر.س).

 %10من إجمالي قيمة عوائد الصندوق

100,000

1,000

 %0.75سنوي ًا من صايف قيمة أصول الصندوق

81,414

814.14

باعتماد القيمة األدنى يكون إجمالي أتعاب اإلدارة املطبقة ما يعادل
 %0.75سنوي ًا من صايف قيمة أصول الصندوق

81,414

814.14

التقومي والتسعير
أ) كيفية تقييم أصول الصندوق
االستثمار

طريقة التقييم

 يتم تقييم صناديق االستثمار العقارية املتداولة بناء على أسعار اإلغالق للوحداتصناديق االستثمار العقارية املتداولة
التي ميلكها الصندوق يف يوم التقومي.
والطروحات األولية لصناديق
 يتم تقييم الصناديق التي متت املشاركة بها يف الطروحات العامة األولية يف الفترةاالستثمار العقارية املتداولة
ما بني االكتتاب وتداول الورقة املالية بنا ًء على سعر االكتتاب.
صناديق أسواق النقد

يتم التقييم بنا ًء على آخر سعر للوحدة املعلن من قبل الصندوق املستثمر به.

صناديق االستثمار العقاري املدرة
للدخل (املفتوحة أو املغلقة)

يتم التقييم بنا ًء على آخر سعر للوحدة املعلن من قبل الصندوق املستثمر به.

صناديق استثمارية مدرة للدخل
“غير عقارية”

يتم التقييم بنا ًء على آخر سعر للوحدة املعلن من قبل الصندوق املستثمر به.

الصكوك

 الصكوك املدرجة :يتم تقييم الصكوك املدرجة بحسب آخر أسعار إغالق لها. الصكوك غير املدرجة :مبلغ االستثمار مضافاً إليه األرباح املستحقة للفترةاملنقضية حتى يوم التقومي.

صناديق الصكوك

يتم التقييم بنا ًء على آخر سعر للوحدة املعلن من قبل الصندوق املستثمر به.

صفقات املرابحة

مبلغ االستثمار مضافاً إليه األرباح املستحقة للفترة املنقضية حتى يوم التقومي.

صناديق املرابحة

يتم التقييم بنا ًء على آخر سعر للوحدة املعلن من قبل الصندوق املستثمر به.

ب) عدد نقاط التقومي وتكرارها
يتم تقومي أصول الصندوق يف يومي االثنني واخلميس من كل أسبوع .وعندما ال يكون أي من تلك األيام يوم عمل ،فإن يوم
التقومي سيكون يوم العمل التالي.

36
37

يف حال التقومي أو التسعير اخلاطئ ألي أصل من أصول الصندوق أو االحتساب اخلاطئ لسعر الوحدة سيقوم مدير الصندوق
بالتالي:
· توثيق أي تقومي أو تسعير خاطئ ألصل من أصول الصندوق أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ؛
· سيتم تعويض الوحدات املتضررة عن جميع أخطاء التقومي أو التسعير دون تأخير؛
· إبالغ هيئة السوق املالية فوراً عن أي خطأ يف التقومي أو التسعير مبا يشكل نسبة  %0.5أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح
عن ذلك فوراً يف املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني لتداول ويف تقارير الصندوق التي يعدها مدير
الصندوق وفقا للمادة  71من الئحة صناديق االستثمار؛
· تقدمي ملخص بجميع أخطاء التقومي والتسعير (إن وجدت) لهيئة السوق املالية واملطلوبة وفقا للمادة  72من الئحة صناديق
االستثمار.

د) طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك
يتم حساب سعر الوحدة بنا ًء على صايف قيمة األصول للصندوق املخصوم منها الرسوم واملصروفات الثابتة أوال ثم الرسوم
املتغيرة بنا ًء على صايف قيمة أصول الصندوق ،وذلك يف يوم التقومي احملدد وفق املعادلة اآلتية :إجمالي قيمة أصول الصندوق
بعد حسم إجمالي اخلصوم -مبا يف ذلك أي التزامات وأي رسوم ومصروفات على الصندوق مستحقة وغير مدفوعة-
مقسومة على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة يف يوم التقومي ذي العالقة .ويتم تقومي صايف قيمة أصول الصندوق
بالريال السعودي.

هـ) مكان نشر سعر الوحدة
يعلن مدير الصندوق عن سعر الوحدة يف يوم العمل يف اململكة التالي ليوم التقومي من خالل املوقع اإللكتروني اخلاص مبدير
الصندوق  www.alkhabeer.comوموقع تداول .www.tadawul.com.sa
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التعامالت
أ) الطرح األولي
· يكون سعر الوحدة عند بداية الطرح 10ريال سعودي.
· فترة الطرح األولي هي الفترة التي سيتم خاللها طرح الوحدات والتي تبلغ مدتها  45يوم عمل تبدأ بتاريخ 1441/2/2هـ
املوافق 2019/10/1م حتى 1441/4/5هـ املوافق 2019/12/2م ،أو أي تاريخ آخر حسبما يحدده مدير الصندوق.
· وقد مت متديد فترة الطرح األولي وذلك بعد احلصول على موافقة هيئة السوق املالية وملدة  21يوم عمل تبدأ من تاريخ
1441/4/6هـ املوافق 2019/12/3م حتى 1441/5/5هـ املوافق 2019/12/31م.
· التاريخ املتوقع لبدء تشغيل الصندوق هو 1441/5/6هـ املوافق 2020/1/1م.

ب) التاريخ احملدد واملواعيد النهائية لتقدمي طلبات االشتراك يف الصندوق
يوم التعامل اليوم هو اليوم الذي يتم فيه تنفيذ االشتراك يف وحدات الصندوق وهو يوم العمل التالي لكل يوم تقومي (يومي
االثنني واخلميس من كل أسبوع ،وعندما ال يكون أي من تلك األيام يوم عمل ،فإن يوم التقومي سيكون يوم العمل التالي).
ويجوز تقدمي طلبات االشتراك يف أي يوم عمل .كل االشتراكات يجب أن تدفع قبل أو عند الساعة  12ظهراً بحد أقصى يف
يوم العمل يف اململكة الذي يسبق يوم التعامل لكي تبدأ املشاركة يف الصندوق يف يوم التعامل .أما الطلبات التي يتم تقدميها
يف يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل بعد الساعة  12ظهراً أو إذا صادف يوم التعامل املستهدف عطلة رسمية للبنوك أو
لألشخاص املرخص لهم يف اململكة العربية السعودية ،فسوف يتم تنفيذ طلبات االشتراك يف يوم التعامل التالي.

صندوق الخبير الوقفي ()1

ج) اإلجراءات التي ستتخذ يف حالة اخلطأ يف التقومي أو التسعير

امولعملا ةركذم

ج) إجراءات تقدمي الطلبات اخلاصة باالشتراك يف الوحدات
يجب على أي مستثمر فتح حساب استثماري لدى شركة اخلبير املالية .ويتعني على املشترك (الواقف) الراغب يف االشتراك يف
وحدات الصندوق تعبئة وتوقيع منوذج “طلب االشتراك” إضافة إلى توقيع الشروط واألحكام اخلاصة باالشتراك يف الصندوق
وتسليمها إلى مدير الصندوق مع تسديد مبلغ االشتراك إما بحوالة بنكية لصالح حساب الصندوق أو شيك بنكي من بنك محلي
معتمد وذلك يف أي يوم عمل ،مع إلزامية إبراز املشتركني (الواقفني) األفراد لبطاقة إثبات الهوية الوطنية السارية (للسعوديني)
والبطاقة الوطنية/اجلواز (للخليجيني) واإلقامة السارية (للمقيمني) .وفيما يتعلق باملشترك (الواقف) االعتباري ،يتعني عليه
تقدمي خطاب معتمد من الشركة/املؤسسة باإلضافة إلى نسخة من السجل التجاري ،كما ميكن للمشترك (الواقف) تسليم مناذج
االشتراك املستوفاة عن طريق البريد العادي أو البريد السريع أو إرسالها من خالل القنوات اإللكترونية املرخص بها ،ويتسلم
املشترك ،بعد االشتراك ،تأكيداً على امتالك الوحدات من مدير الصندوق ،ويتضمن هذا التأكيد تفاصيل االشتراك.
ويجوز ملدير الصندوق وفقاً لتقديره املطلق ،أو بنا ًء على تقارير مكافحة غسل األموال أو بنا ًء على املعلومات الواردة يف
منوذج «اعرف عميلك» أو أي تعليمات تصدر عن أي جهة رقابية ،رفض طلبات االشتراك .وملدير الصندوق كذلك رفض أي
طلب اشتراك يرى أنه قد يخالف نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية .وملدير الصندوق احلق يف تبادل املعلومات املتعلقة
باملشتركني مع أمني احلفظ بغرض تلبية متطلبات التدقيق الداخلي ومتطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

د) احلد األدنى لقيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها
احلد األدنى لالشتراك يف الصندوق هو  1,000ريال سعودي ،احلد األدنى ألي اشتراك إضايف هو  100ريال سعودي.
وال يسمح الصندوق باالسترداد أو التنازل عن الوحدات أو رهنها نظراً لطبيعة الصندوق الوقفية.

هـ) سجل املشتركني (الواقفني)
يُعد مدير الصندوق مسؤوالً عن إعداد سجل محدث للمشتركني (الواقفني) ،وفقاً ملتطلبات الئحة صناديق االستثمار ،وحفظه
يف اململكة ويتم التعامل مع هذا السجل مبنتهى السرية .ميثل سجل املشتركني (الواقفني) دلي ً
ال قاطعاً على الوحدات املثبتة
فيه .وسيتم إتاحة السجل ملعاينة اجلهات املختصة عند طلبها ،وسيتم تقدمي ملخص للسجل إلى أي مشترك بالوحدات مجاناً
عند الطلب والتي تشمل على معلومات تفصيلية عن عدد الوحدات اململوكة له وصايف قيمة األصول للوحدات واألرباح املوزعة
للجهة املستفيدة.

و) خالل فترة الطرح األولي
يجوز ملدير الصندوق خالل فترة الطرح األولي باستثمار مبالغ االشتراكات مؤقتاً يف املرابحات قصيرة األجل وصفقات سوق
النقد ،واملبرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد العربي السعودي أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج اململكة ،إلى
حني الوصول إلى احلد األدنى من املبلغ املطلوب ،وإضافة أرباحها إلى إجمالي املبالغ املجمعة لصالح الصندوق.
ويجب أال تقل درجة تصنيف املصدر لالستثمارات املذكورة أعاله عن ( )BAA1والصادر عن وكالة موديز للتصنيف االئتماني
أو ما يعادلها ( )+BBBلدى أي من وكالة فيتش للتصنيف االئتماني وستاندرد أند بورز للتصنيف االئتماني.

ز) احلد األدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه
يهدف مدير الصندوق إلى جمع مبلغ  10مليون ريال سعودي كحد أدنى لرأس مال الصندوق.

ح) اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  10ماليني ريال سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى
لصايف قيمة أصول الصندوق
يهدف مدير الصندوق إلى االلتزام بأنظمة وتعليمات الهيئة فيما يتعلق مبتطلبات رأس مال الصندوق.
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سيتم االلتزام باملادة  62من الئحة صناديق االستثمار «تعليق االشتراك أو استرداد الوحدات» بشأن تعليق التعامل يف وحدات
الصندوق والتي تنص على االتي:
أ .يجب على مدير الصندوق تعليق االشتراك إذا طلبت الهيئة ذلك.
ب .ال يجوز ملدير الصندوق تعليق االشتراك إال يف احلاالت اآلتية:
 .1إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق.
 .2إذا ُعلــق التعامــل يف الســوق الرئيســة التــي يتــم فيهــا التعامــل يف األوراق املالية أو األصــول األخرى التي ميلكها
الصنــدوق ،إمــا بشــكل عــام وإمــا بالنســبة إلــى أصول الصنــدوق التي يرى مدير الصندوق بشــكل معقول أنها جوهرية
لصــايف قيمة أصول الصندوق.
ج .يجب على مدير الصندوق اتخاذ اإلجراءات التالية يف حالة أي تعليق يفرضه مدير الصندوق وفقاً للفقرة (ب) من هذه املادة:
 .1التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية واملبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات.
 .2مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمني احلفظ حول ذلك بصورة منتظمة.
 .3إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق ،وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور إنتهاء
التعليق بالطريقة نفسها املستخدمة يف اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلك يف املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق
واملوقع اإللكتروني للسوق.
د .للهيئة صالحية رفع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالح مالكي الوحدات.
كما أنَّ مدير الصندوق يحتفظ باحلق يف رفض طلب اشتراك أي مشترك يف الصندوق إذا كان ذلك االشتراك  -من ضمن
أمور أخرى -سيؤدي إلى اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق أو األنظمة أو اللوائح التنفيذية التي قد تفرض من وقت آلخر
من قبل هيئة السوق املالية أو الهيئة العامة لألوقاف أو اجلهات التنظيمية األخرى باململكة العربية السعودية.

ي) اإلجراءات التي يجري مبقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل
الصندوق ال يقبل أي طلبات استرداد نظراً لطبيعته الوقفية.
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خصائص الوحدات
يجوز ملدير الصندوق إصدار عدد غير محدود من الوحدات تكون جميعها موقوفة لذات الغرض ومن فئة واحدة ،ويتمتع مالكوها
بحقوق متساوية ويعاملون باملساواة من قبل مدير الصندوق ،حيث متثل كل وحدة حصة مشاعة متساوية يف أصول الصندوق وهي
غير قابلة للتحويل ،وسيصدر مدير الصندوق إشعار اشتراك للوحدات يف الصندوق.
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ط) احلاالت التي يؤجل معها التعامل يف الوحدات أو يعلق ،واإلجراءات املتبعة يف تلك احلاالت
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احملاسبة وتقدمي التقارير
أ) املعلومات املتعلقة بالتقارير املالية ،مبا يف ذلك الفترات املالية األولية والسنوية
· تبلغ الفترة احملاسبية والسنة املالية للصندوق  12شهراً تقوميياً تنتهي يف  31ديسمبر ،وتبلغ الفترة احملاسبية األولية
للصندوق من تاريخ بدء تشغيل الصندوق حتى  31ديسمبر  .2020ويقوم مدير الصندوق بإعداد وإصدار التقارير السنوية
املوجزة والتقارير األولية والقوائم املالية السنوية املراجعة للصندوق والتي تتوفر ملالكي الوحدات عند الطلب دون أي
مقابل.
· تتاح التقارير السنوية للصندوق للجمهور يف موعد أقصاه  70يوماً من نهاية الفترة املعنية بالتقرير .سيقوم مدير الصندوق
بإعداد التقارير األولية وسيوفرها للجمهور خالل  35يوماً من نهاية الفترة املعنية بالتقرير .كما ميكن تقدمي التقارير
السنوية والتقارير األولية إلى مالكي الوحدات عند طلبهم عن طريق البريد اإللكتروني و  /أو بشكل نسخة مطبوعة وسيتم
نشرها على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني لتداول.
· يقوم مدير الصندوق بتزويد كل مالك وحدات مبعلومات تفصيلية عن صايف قيمة األصول للوحدات اململوكة له وسجل
للعمليات التي أجريت على الوحدات اخلاصة به خالل  15يوماً من كل عملية اشتراك .كما يرسل مدير الصندوق ملالكي
الوحدات (مبا يف ذلك مالكي الوحدات السابقني الذين امتلكوا وحدات خالل السنة املالية املعنية) بيان سنوي خالل 30
يوماً من نهاية كل سنة مالية يلخص فيه الصفقات التي أجريت على الوحدات خالل السنة.
· ويفصح مدير الصندوق ،على أساس ربع سنوي ،على موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني لتداول ،وأي وسيلة أخرى
حتددها الهيئة ،املعلومات املطلوبة مبوجب املادة ( 71ح) من الئحة صناديق االستثمار .والتي يجب أن تتضمن املعلومات
اآلتية عل األقل (إذا ينطبق):
 .1قائمة ألسماء ونسب املُصدِ رين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشر ة استثمارات يف محفظة الصندوق كما هي يف أول يوم
من الربع املعني.
 .2نسبة األتعاب اإلجمالية للربع املعني إلى متوسط صايف قيمة أصول الصندوق.
 .3مبالغ األرباح املوزعة يف الربع املعني ونسبتها إلى السعر األولي للوحدة (إن ُوجدت).
 .4قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صايف قيمة أصول الصندوق يف نهاية الربع املعني.
 .5مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع املعني إلى متوسط قيمة صايف أصول الصندوق العام.
 .6معايير ومؤشرات قياس املخاطر.
 .7معايير ومؤشرات أداء الصندوق.
 .8نسبة االقتراض من قيمة صايف أصول الصندوق يف نهاية الربع املعني.

ب) أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق
تتاح التقارير السنوية للصندوق مبا يف ذلك القوائم املالية يف املوقع اإللكتروني ملدير الصندوقwww.alkhabeer.com :
واملوقع االلكتروني للسوق املالية (تداول) www.tadawul.com.sa :وترسل اإلشعارات األخرى إن وجدت على العنوان

البريدي و/أو البريد اإللكتروني كما هو مبني يف سجالت مدير الصندوق.

ج) وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية السنوية
تتاح القوائم املالية السنوية للصندوق مبا يف ذلك القوائم املالية السنوية املراجعة اخلاصة بالصندوق للمشتركني (الواقفني)
وللمستثمرين احملتملني بدون مقابل على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق www.alkhabeer.com :واملوقع االلكتروني
للسوق املالية (تداول) .www.tadawul.com.sa :وسيتم توفير أول قوائم مالية مراجعة للسنة املالية األولى املنتهية 31
ديسمبر 2019م.
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يشرف على إدارة الصندوق مجلس إدارة يعينه مدير الصندوق يتكون من خمسة أعضاء منهم عضوين مستقلني ،وتتم املوافقة
عليهم من قبل هيئة السوق املالية ،وتبدأ عضوية مجلس اإلدارة بعد موافقة هيئة السوق املالية على طرح وحدات الصندوق،
وسيجتمع مجلس إدارة الصندوق مرتني على األقل سنوياً .ويباشر مهامه اعتباراً من تاريخ تعيينه ومتتد العضوية طيلة مدة
الصندوق أو إلى حني قبول استقاالتهم أو إقالتهم أو فقدان أهليتهم ملمارسة عملهم بحسب القوانني واألنظمة املعمول بها،
وتعليمات هيئة السوق املالية أو أي جهة حكومية أخرى ذات عالقة شرط احلصول على موافقة هيئة السوق املالية.

أ) تشكيل مجلس اإلدارة
سيتألف مجلس إدارة الصندوق من خمسة أعضاء يرشحهم مدير الصندوق ،بنا ًء على اختياره واختيار جمعية األمير ماجد بن
عبد العزيز للتنمية واخلدمات االجتماعية .ويتألف مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسماؤهم:
 .1السيد /عمار أحمد صالح شطا (رئيس مجلس اإلدارة)
 السيد /عمار هو املؤسس والعضو املنتدب لشركة اخلبير املالية. رائد يف تطوير األوراق املالية واملنتجات املالية اإلسالمية ،وهو حاصل على خبرة تزيد عن  20عاماً يف قطاعات متويلالشركات والتمويل املشترك وإدارة األصول واخلدمات االستثمارية واملصرفية اإلسالمية.
 حاصل على درجة املاجستير يف التخطيط االقتصادي ودرجة البكالوريوس يف الهندسة الكهربائية من جامعة جنوبكاليفورنيا بالواليات املتحدة.
 كما أنه حاصل على شهادة محلل مالي معتمد من معهد احملللني املاليني املعتمدين بالواليات املتحدة. .2السيد /أحمد سعود حمزة غوث (عضو)
 السيد /أحمد هو الرئيس التنفيذي لشركة اخلبير املالية. حاصل على خبرة تزيد عن  15سنة يف اخلدمات املصرفية للشركات ،والتمويل اإلسالمي ،وإدارة األصول واألسهماخلاصة .وهو يشغل حالياً عضوية مجالس إدارة عدد من صناديق االستثمار العقاري وصناديق األسهم اخلاصة.
 خالل عمله السابق لدى البنك األهلي التجاري ،اكتسب خبرة شاملة يف إدارة محافظ القروض وهيكلة القروضاإلسالمية .كما اكتسب من خالل مسؤولياته اإلشرافية على إدارة األصول بشركة اخلبير املالية مزيداً من اخلبرات
املتنوعة يف صناديق التطوير العقاري والصناديق املُدرة للدخل وصناديق األسهم.
 حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس يف احملاســبة مــن جامعــة امللــك فهد للبترول واملعادن يف مدينــة الظهران باململكةالعربية الســعودية.
 .3السيد /ياسر محمد صالح باحارث (عضو)
 السيد /ياسر هو رجل أعمال وعضو مجلس اإلدارة واملشرف املالي وعضو جلنة االستدامة االقتصادية يف جمعيةماجد بن عبد العزيز للتنمية واخلدمات االجتماعية .كما يشغل السيد /ياسر منصب شريك وعضو مجلس إدارة
واستشاري يف عدة شركات ومنها :شركة محمد باحارث وشركاه وشركة التقنية احلديثة وشركة املكعبات الهندسية
وعدة شركات أخرى يف مجاالت مختلفة.
 ويشغل السيد /ياسر عدة مناصب يف مؤسسات غير ربحية ومنها عضوية جلنة اإلسكان بالغرفة التجارية بجدةوعضوية جلنة أصدقاء االيتام بجمعية البر .كما كان يشغل سابقاً منصب عضو يف اللجنة التنفيذية لشبكة سرب
للمستثمرين األفراد وعضو جلنة التطوير العمراني بالغرفة التجارية بجدة .كما أنه عضو يف جمعية املنارة لرجال
األعمال وعضو منظمة املدراء الشباب بالسعودية.
 السيد /ياسر حاصل على درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال  -التسويق من جامعة جورج واشنطن بالواليات املتحدةاالمريكية.
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 .10مجلس إدارة الصندوق
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 .4الدكتور /حامد محمد الهرساني (عضو مجلس إدارة مستقل)
 الدكتور /حامد شريك مؤسس يف شركة الهرساني واخلميس – محامون ومستشارون. ذو خبرة طويلة يف احملاماة واالستشارات القانونية واألوقاف وإدارة ثرواتها .كما أن له مؤلفات وبحوث عديدة يفالقانون املقارن والوقف اإلسالمي واملعامالت املالية اإلسالمية .وهو عضو يف نقابة محامي إجنلترا وويلز.
 من البحوث واملؤلفات التي كتبها الدكتور/حامد:· الشريعة اإلسالمية كنموذج للمقارنة يف دراسة القانون املقارن :ابتكار منهج  -نشر يف عام 2014م.
· القانون اإلجنليزي احلاظر للتأبيد يف الترست واشتراط التأبيد يف األوقاف اإلسالمية – نشر يف عام 2013م.
· حتليل القانون اإلسالمي احلاظر للربا :حظر مادة أو شكل – نشر يف عام 2013م.
 حاصل على درجة الدكتوراه يف قانون امللكية وإدارة الثروات من جامعة لندن ،ودرجة املاجستير يف القانون من جامعةميجل يف كندا ودرجة البكالوريوس يف الشريعة من اجلامعة اإلسالمية من املدينة املنورة.
 .5السيد /عبد اهلل محسن النمري (عضو مجلس إدارة مستقل)
 السيد /عبد اهلل هو الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية السعودية. ميلك السيد /عبد اهلل خبرة تزيد عن  14سنة يف مجال االستثمار واالستشارات املالية واستثمارات األوقاف .وعملسابقاً كمستشار جلهات عديدة منها مستشار وزير العمل والتنمية االجتماعية ،ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
لألوقاف ،ومستشار لوزير اإلسكان – رئيس تطوير اإلسكان امليسر ،ومستشار لشركة الصكوك الوطنية.
 ومن املناصب التي تقلدها السيد /عبد اهلل سابقاً:· نائب رئيس إدارة األصول ومبيعات الشركات – بنك دويتشة السعودية.
· رئيس مبيعات الشركات – بنك االمارات دبي الوطني.
· سكرتير عام – مؤسسة سعفة اخليرية.
· الرئيس التنفيذي لشركة ابرام لألعمال القابضة.
 حاصل على درجة املاجستير يف إدارة االعمال ودرجة البكالوريوس يف التسويق من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن.كما انه حاصل على عدة شهادات ودبلوم عالي من معاهد وجامعات مرموقة كاملعهد املصريف وجامعة امللك فهد
للبترول واملعادن وبنك دويتشة.

ب) مؤهالت األعضاء
يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
· غير خاضعني ألي إجراءات إفالس أو تصفية؛ و
· لم يسبق لهم ارتكاب أي أعمال احتيالية أو مخلة بالشرف أو تنطوي على الغش؛ و
· يتمتعون باملهارات واخلبرات الالزمة التي تأهلهم ليكونوا أعضا ًء مبجلس إدارة الصندوق.
ويقر مدير الصندوق مبطابقة كل من العضوين املستقلني لتعريف «العضو املستقل» الوارد يف قائمة املصطلحات املستخدمة يف
لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها.
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يكون مجلس إدارة الصندوق مسؤوالً عن اآلتي:
· املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير اجلوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها ويشمل ذلك  -عل سبيل املثال
ال احلصر  -املوافقة على عقود تقدمي خدمات اإلدارة للصندوق ،وعقود تقدمي خدمات احلفظ ،وال يشمل ذلك العقود
املبرمة وفقاً للقرارات االستثمارية يف شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها يف املستقبل.
· اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت املتعلقة بأصول الصندوق.
· اإلشراف ،ومتى كان ذلك مناسباً ،املوافقة أو املصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.
· االجتماع مرتني سنوياً على األقل مع مسؤول املطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق ملراجعة التزام الصندوق بجميع
األنظمة واللوائح ذات العالقة ،ويشمل ذلك  -على سبيل املثال ال احلصر – املتطلبات املنصوص عليها يف الئحة صناديق
االستثمار.
· التأكد من اكتمال ودقة الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات وأي مستند آخر ،سواء كان عقداً أم غيره ،يتضمن إفصاحات
تتعلق بالصندوق و/أو مدير الصندوق وإدارته للصندوق ،إضافة إلى التأكد من توافق ما سبق مع أحكام الئحة صناديق
االستثمار.
· التأكد من قيام مدير الصندوق مبسؤولياته مبا يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً ألحكام الئحة صناديق االستثمار
والشروط واألحكام ومذكرة املعلومات وقرارات الهيئة الشرعية.
· العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص ومبا يحقق مصلحة مالكي الوحدات.
· تدوين محاضر االجتماعات التي تبني جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها املجلس.
· املصادقة على تعيني احملاسب القانوني للصندوق.
· إصدار القرارات املتعلقة بنسبة توزيع غلة الوقف وصرفها؛
· اعتماد سياسة االستثمار.
ويقدم مدير الصندوق كافة املعلومات الضرورية املتعلقة بأمور الصندوق إلى جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق ملساعدتهم
على تنفيذ الواجبات املنوطة بهم .وال يكون أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق مسؤولني جتاه أي مشترك عن أي
أضرار أو خسائر أو تكاليف أو مصاريف أو التزامات أخرى يتعرض لها املشترك أو أصول الصندوق ،ما لم يكن ذلك ناجتاً
عن سوء تصرف متعمد أو سوء نية أو إهمال مقصود من جانبهم.
التصويت خالل اجتماعات مجلس االدارة
· يشكل حضور أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة نصاباً قانونياً النعقاد أي اجتماع للمجلس ويكون احلضور شخصياً أو الكترونياً
أو عبر املكاملات اجلماعية.
· باكتمال النصاب ،تصدر القرارات مبوافقة أغلبية احلضور.
· يف حالة تعادل األصوات على أي قرار ،يكون صوت رئيس مجلس اإلدارة ترجيحياً.
· يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة إصدار القرارات بالتمرير بدالً من عقد اجتماع ،وتكون موافقة أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة
مطلوبة يف تلك احلالة.
· ميتنع عضو مجلس إدارة الصندوق عن التصويت على أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصندوق يف شأن أي أمر يكون لذلك
العضو أي مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة فيه ،ويجب أن يقوم ذلك العضو باإلفصاح ملجلس إدارة الصندوق عن أي
مصلحة من ذلك القبيل ،وذلك حسب الئحة صناديق االستثمار.
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د) بدالت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الصندوق
يدفع الصندوق  5,000ريال سعودي سنوياً لكل عضو مستقل باإلضافة إلى بدل حضور قدره  4,000ريال سعودي عن كل
اجتماع .وقد مت تعيني عضوين مستقلني للصندوق .ومن املتوقع أن يتم عقد اجتماعني اثنني خالل السنة كحد أدنى وأربعة
اجتماعات كحد أقصى .وقد يعقد الرئيس اجتماع عاجل ملجلس إدارة صندوق كلما رأى ذلك ضرورياً .وال يزيد مجموع أتعاب
جميع أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني عن  42,000ريال سعودي سنوياً.
باإلضافة على حتمل الصندوق كافة تكاليف السفر واإلقامة الفعلية التي يتكبدها كل عضو من األعضاء املستقلني يف سبيل
حضور االجتماعات (إن ينطبق) ،وبحد أقصى  15,000ريال سعودي جلميع أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني .وحتتسب وتدفع
هذه األتعاب السنوية بشكل نصف سنوي .ولن يتلق باقي أعضاء مجلس إدارة الصندوق أي أجور.

هـ) تضارب املصالح
ال يوجد حاليا أي تعارض متحقق أو محتمل بني مصالح أعضاء مجلس اإلدارة ومصالح الصندوق.

و) الصناديق األخرى املدارة من قبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق
األعضاء
اسم الصندوق

نوع
الصندوق

عمار
شطا

أحمد
غوث

صندوق اخلبير لتطوير األراضي 2

طرح خاص

الرئيس

عضو

صندوق اخلبير العقاري السكني لوسط لندن 1

طرح خاص

الرئيس

عضو

صندوق اخلبير للتطوير العقاري السكني ( 1مساكن )1

طرح خاص

الرئيس

عضو

صندوق اخلبير للتطوير العقاري السكني 2

طرح خاص

الرئيس

عضو

صندوق اخلبير للدخل العقاري األمريكي

طرح خاص

الرئيس

عضو

صندوق اخلبير للفرص االستثمارية العقاري 1

طرح خاص

الرئيس

عضو

صندوق اخلبير للفرص االستثمارية العقاري 2

طرح خاص

الرئيس

صندوق اخلبير للملكية اخلاصة الصناعي

طرح خاص

الرئيس

عضو

صندوق اخلبير للشركات املتوسطة والصغيرة 1

طرح خاص

الرئيس

عضو

صندوق اخلبير للملكية اخلاصة الطبي 1

طرح خاص

الرئيس

عضو

صندوق اخلبير للملكية اخلاصة التعليمي 1

طرح خاص

الرئيس

عضو

صندوق اخلبير للضيافة 1

طرح خاص

الرئيس

صندوق اخلبير للدخل العقاري السعودي 1

طرح خاص

الرئيس

صندوق اخلبير ريت

طرح عام

الرئيس

عضو

ياسر
باحارث

حامد
الهرساني

عبد اهلل
النمري
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تتأكد الهيئة الشرعية املعينة من قبل مدير الصندوق من التزام الصندوق بضوابط الهيئة الشرعية .وستقوم الهيئة الشرعية مبا
لها من خبرة باإلشراف ورقابة التقيد وااللتزام بالقواعد واألحكام الشرعية جلميع أنواع املعامالت املالية واالستثمارية للصندوق.

أ) الهيئة الشرعية للصندوق
مت تعيني دار املراجعة الشرعية ذ.م.م .كمستشار شرعي للصندوق («الهيئة الشرعية») .وهي شركة متخصصة توفر الفتاوى
الشرعية والتدقيق ،كما أنها عضو مشارك يف هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ( )AAOIFIوعضو يف
املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية .كما أن الهيئة الشرعية شركة مرخصة من مصرف البحرين املركزي للقيام
بخدمات مختلفة ومكملة.
عنوان الهيئة الشرعية
دار املراجعة الشرعية ذ.م.م.
ص.ب21051 .
املنامة
مملكة البحرين
نبذة عن دار املراجعة الشرعية ذ.م.م
تشرف دار املراجعة الشرعية على تقدمي االستشارات الشرعية للخبير املالية ،وهي تقدم املشورة حول املنتجات والهيكلة
وشهادات املطابقة وااللتزام (الفتاوى) واملراجعة الشرعية ملنتجات وأعمال الشركة.
وتعتبر دار املراجعة الشرعية شركة رائدة يف مجال االستشارات والرقابة الشرعية وهي مرخصة من مصرف البحرين
املركزي ،وتقدم خدماتها لقطاعات األعمال املختلفة حيث تعمل كمراقب ومستشار شرعي للعديد من الشركات تتوزع على 12
دولة مختلفة يف الواليات املتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا ودول مجلس التعاون اخلليجي.
وترتبط الدار بنخبة من املستشارين الشرعيني يف عدد من دول العالم املختلفة مما يجعلها واحدة من الهيئات االستشارية
الشرعية القليلة التي ميكن أن تلبي احتياجات العمالء واألعمال التجارية على نطاق دولي .وبصرف النظر عن عمالئها يف
اململكة املتحدة وكندا وفرنسا وأستراليا وهونغ كونغ وسويسرا ودول مجلس التعاون اخلليجي ،تقدم الدار خدماتها للعديد من
قطاعات األعمال ومن أهمها قطاع التأمني واالستثمار ،حيث تعمل الدار كمراقب ومستشار شرعي ملا نسبته  ٪21من شركات
التأمني ،و %13من شركات االستثمار املدرجة يف السوق السعودية.
وتتميز دار املراجعة الشرعية ذ.م.م بتقدمي خدماتها مبهنية عالية من خالل مراجعة واعتماد املنتجات ،باإلضافة إلى
االستشارات الشرعية والتدقيق الشرعي وفحص األسهم املدرجة يف أسواق التداول.

ب) مسؤولية الهيئة الشرعية
تقوم الهيئة الشرعية بإجراء مراجعات سنوية للصندوق من أجل احلصول على تأكيد معقول بأن عمليات الصندوق
واستثماراته تتماشى مع ضوابط الهيئة الشرعية كما هو موضح يف الفقرة (د) أدناه.

ج) أتعاب الهيئة الشرعية
يدفع الصندوق للهيئة الشرعية أتعاباً سنوية بقيمة  20,000ريال سعودي.

صندوق الخبير الوقفي ()1

 .11الهيئة الشرعية

امولعملا ةركذم

د) ضوابط الهيئة الشرعية
بشكل عام ،ترى الهيئة الشرعية جواز االستثمار يف صناديق االستثمار العقارية املتداولة وأسواق النقد والصكوك وصناديق
الصكوك وصفقات املرابحة وصناديق املرابحة والصناديق االستثمارية املدرة للدخل وفقاً للضوابط التالية:
· يجب أن تكون الصناديق واالستثمارات التي يستثمر بها الصندوق متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
· يجب أن يتم استثمار النقد/السيولة يف أدوات وصناديق متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
· يجب أن تكون جميع العقود واالتفاقيات التي يتم إبرامها متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية .ويجب أن يتم عرضها على
الهيئة الشرعية قبل تنفيذها.
بناء على ضوابط الهيئة الشرعية لالستثمار التالية:
إجازة الصندوق من قبل الهيئة الشرعية ً
· استثمار الصندوق يف االستثمارات الشرعية املعتمدة وغير املرتبطة بالفوائد الربوية.
· استثمار الصندوق للسيولة غير املستخدمة املتاحة يف معامالت إسالمية قصيرة األجل.
· بذل مدير الصندوق جهوده الستثمار أموال الصندوق بالشكل املناسب ومبا يخدم مصلحة مالكي الوحدات يف الصندوق.
· على مدير الصندوق اإلفصاح عن جميع النفقات التي يتحملها الصندوق.
· يجب أن تكون جميع الوثائق املتعلقة بالصندوق ،مبا فيها العقود وغيرها من املستندات ،متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
· ال يجوز ملدير الصندوق توقيع أي عقد يؤدي إلى دفع أو استالم أي فوائد .ويحق ملدير الصندوق رفع دعوى قضائية
لتحصيل مستحقاته.
· يجوز ملدير الصندوق االستثمار يف الشركات التي تستمد مصادر دخلها الرئيسي من التجارة ،والصناعة ،والزراعة،
واخلدمات التقنية والقطاعات األخرى التي تتقيد بالضوابط واملعايير الشرعية.
· ال يجوز أن يستثمر الصندوق أو يستحوذ على سندات تقليدية ،أسهم ممتازة ،أدوات مالية قائمة على أسعار الفائدة مثل
اخليارات ،عقود املستقبليات ،عقود املناقلة أو األدوات املالية الشبيهة ،ومن غير املسموح للصندوق القيام ببيع لألسهم على
الهامش للشركات املستثمر فيها ،عدا يف حالة هيكلتها على أسس متوافقة شرعاً ومعتمدة من الهيئة الشرعية للصندوق.
الصناعات واألنشطة احملظورة
ال يجوز االستثمار يف الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيسي مما يلي:
· األنشطة املالية التي ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية كالبنوك التي تتعامل بالفائدة وشركات التأمني التقليدية.
· إنتاج وتوزيع اخلمور والدخان.
· إنتاج وتوزيع األسلحة.
· إنتاج وتوزيع حلم اخلنزير ومشتقاته.
· إنتاج وتوزيع اللحوم الغير مزكاة زكاةُ شرعية.
· إدارة صاالت القمار.
· إنتاج ونشر أفالم اخلالعة وكتب املجون واملجالت والقنوات الفضائية ودور السينما املاجنة.
· املطاعم والفنادق التي تقدم خدمات محرمة كبيع اخلمر أو غيره وكذلك أماكن اللهو.
· أي نشاط آخر تقرر الهيئة الشرعية عدم جواز االستثمار فيه.
الدخل من مصادر ربوية ودخل آخر غير مسموح به
ال يجوز للصندوق االستثمار يف شركات يتجاوز دخلها من مصادر ربوية أو مصادر محرمة أخرى نسبة  %5من مجموع دخل
الشركة ،كما أن أي دخل آخر غير معروف املصدر سوف يعتبر كذلك دخ ً
ال محرماً .جتدر اإلشارة إلى أن النقد غير املستثمر
أو السيولة يجب االحتفاظ بهما يف إيداعات غير خاضعة ألسعار الفائدة أو يف صفقات مرابحة قصيرة األجل.
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الشركات التي يكون نشاطها الرئيسي حالل يجب أن متر مبرحلة التحليل املالي ،ال يجوز االستثمار يف الشركات التي تكون
لديها النسب املالية التالية:
· مجموع الديون إلى القيمة السوقية الرأسمالية للشركات :مجموع الديون الربوية (طويلة وقصيرة األجل) للشركات
املستثمر فيها يجب أال تتجاوز  %30من القيمة الرأسمالية السوقية للشركة ،علماً بأن االقتراض بأسعار الفائدة يعتبر غير
مسموح به مهما كان حجم املبلغ املقترض .مجموع الديون تتضمن كافة أشكال القروض الربوية مثل السندات التحويلية،
الديون خارج امليزانية ،األسهم املمتازة واخلطوط االئتمانية غير الداخلة ضمن أشكال التمويالت اإلسالمية.
· األوراق املالية الربوية :أال يبلغ إجمالي املبلغ املودع بالربا سوا ًء كانت مدة اإليداع قصيرة أو طويلة األجل  %30إلى حجم
الرسملة السوقية للشركة ،علماً بأن األوراق املالية الربوية أو اإليداع يف حسابات ربوية ال يجوز شرعاً مهما كان حجم املبلغ
املستثمر ويعتبر الدخل الناجت عنها محرماً ويخضع للتطهير الشرعي .ولتحديد تلك النسب املئوية يتم الرجوع إلى آخر
ميزانية للشركة أو املركز املالي املدقق.
· األصول السائلة إلى إجمالي األصول :األصول السائلة (النقد وما يوازيه ،زائداً احلسابات املدينة) يجب أال تتجاوز نسبة
 %70من إجمالي أصول الشركة املستثمر فيها.
· التطهير :يجب على مدير الصندوق حتديد الدخل غير املشروع وإيداعه يف حساب خاص لصرفه يف األعمال اخليرية بعد
أخذ موافقة الهيئة الشرعية ،ويتم التطهير حسب اآلتي:
 حتديد مقدار الدخل الغير مشروع لكل شركة مت االستثمار فيها. تقسيم مقدار الدخل غير املشروع على العدد الكلي ألسهمها للحصول على حصة الدخل الغير مشروع. ضرب ناجت القسمة يف عدد أسهم الشركات التي مت االستثمار فيها ليتم حساب إجمالي الدخل غير املشروع. تكرار اخلطوة ذاتها لكل شركة مت االستثمار فيها وحتويل املبلغ إلى حساب األعمال اخليرية حتت إشراف الهيئة الشرعية.الضوابط الشرعية لالستثمار العقاري
املعايير الشرعية لتأجير األصول العقارية وبيعها:
· يستثمر الصندوق أمواله يف مشاريع عقارية مباحة شرعاً وليس لديها ارتباط بالفائدة الربوية.
· ال يجوز للصندوق أن يحتسب أي فوائد ربوية يف حال تأخر أي طرف عن سداد التزاماته ،وله اتخاذ اإلجراءات القضائية
املناسبة للحصول على مستحقاتها.
· يجوز للصندوق تأجير العقارات شرط أال يؤجرها ملن يزاول نشاطاً محرماً شرعاً؛ كالتأجير على البنوك الربوية.
· ال يجوز أن يستثمر الصندوق يف العقارات التي تتركز أنشطة املستأجرين فيها على األنشطة احملرمة التالية:
 القمار. بيع وإنتاج الكحول. إنتاج التبغ. صنع األسلحة. الدعارة. املخدرات. التأمني التجاري ومؤسسات التمويل الربوي. -أي أنشطة أخرى غير متوافقة حتددها الهيئة الشرعية.
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· ميكن للصندوق أن يستثمر يف العقارات املؤجرة إلى شركات أو أشخاص ال يتوافقون مع املعايير املبينة أعاله مبا فيهم
البنوك ،شركات التأمني ،القمار ،الكحول  ....إلخ على أن يكون اإليجار املتحصل من هذه اجلهات ميثل ما نسبته  %5أو
أقل من مجموع اإليجارات املتحصلة من العقار مع مراعاة الشروط التالية:
 اإليراد املتحصل من هذه اجلهات يتم التصدق به إلى اجلهات اخليرية بعد أخذ موافقة الهيئة الشرعية. إذا كان الصندوق يستطيع استبدال املستأجر ذو النشاط الغير املتوافق مع مستأجر نشاطه متوافق مع الضوابطواألحكام الشرعية دون إحلاق ضرر من الناحية املالية والقانونية فعليه املضي قدما يف استبدال املستأجر بعد إعطائه
إنذار كتابي مدته  3شهور.
 إذا كان اإلجراء املذكور أعاله سيسبب أضرار مالية أو قانونية على الصندوق ففي هذه احلالة يترك هذا املستأجر إلىأن تنتهي مدة اإلجارة وال يتم جتديد العقد.
 إذا استثمر الصندوق يف عقار ال يوجد به مستأجرين أو كان كل املستأجرين نشاطهم متوافق مع األحكام والضوابطالشرعية فال يجوز للصندوق تأجير العقار ملستأجر نشاطه غير متوافق مع األحكام والضوابط الشرعية حتى ولو كان
املدخول من هذا املستأجر أقل من  %5من مجموع اإليجارات املتحصلة.

هـ) اإلجراءات املتبعة يف حال عدم التوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية
يف حال خروج أي من األدوات االستثمارية التي ميلك الصندوق فيها عن ضوابط الهيئة الشرعية املذكورة يف مذكرة املعلومات
هذه ،فسيتوقف مدير الصندوق فوراً عن االستثمار فيها ،ويبيع ما ميلكه فيها يف أقرب ٍ
وقت مبا يضمن مصالح الصندوق.

 .12مدير الصندوق
أ) اسم مدير الصندوق
شركة اخلبير املالية

ب) عنوان املكتب الرئيس ملدير الصندوق
شركة اخلبير املالية
ص.ب  ،128289جدة 21362
اململكة العربية السعودية
رقم الهاتف+966-12 658 8888 :
رقم الفاكس+966-12 658 6663 :
املوقع االلكترونيwww.alkhabeer.com :

ج) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية
07074-37

د) تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية
2007/07/04م

هـ) بيان رأس املال املدفوع ملدير الصندوق
يبلغ رأس مال شركة اخلبير املالية  813,202,930ريال سعودي مدفوعة بالكامل.
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و) ملخص املعلومات املالية ملدير الصندوق
· بلغت إيرادات الشركة املدققة لسنة 2016م مبلغ  207.30مليون ريال سعودي.
· بلغت إيرادات الشركة املدققة لسنة 2017م مبلغ  178.50مليون ريال سعودي.

ز) نبذة عن مدير الصندوق
تقدم شركة اخلبير املالية خدمات اإلدارة واخلدمات االستشارية لالستثمارات املتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية إلى
العمالء من املؤسسات واألفراد من ذوي املالءة املالية العالية ،ضمن مجموعة متنوعة من فئات األصول التي تلبي مجموعة
واسعة من األهداف االستثمارية.
االصول حتت اإلدارة
تدير شركة اخلبير املالية أصوالً بقيمة  5.6مليار ريال سعودي تقريباً كما يف  31ديسمبر 2018م .وتتنوع هذه األصول وفقاً
للفئات التالية:

٪11
%19

٪7٠

إدارة محفظة استثمارية بالوكالة

األصول العقارية

أصول الملكية الخاصة

االصول حتت االدارة

العدد

القيمة (مليون ريال سعودي)

األصول العقارية

 9صناديق/شركات

3,950

أصول امللكية اخلاصة

 7صناديق/شركات

1,048

إدارة محفظة استثمارية بالوكالة

 121محفظة

600

املجموع

 16صندوق/شركة و 121محفظة

5,598

امولعملا ةركذم

ح) أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسة ونبذة تعريفية لكل عضو
 .1أ .مساعد محمد سعد الدريس
الصفة :رئيس مجلس اإلدارة
اللجنة :عضو جلنة الترشيحات واملكافآت التابعة ملجلس اإلدارة
نبذة تعريفية :األستاذ مساعد الدريس رجل أعمال كان له دور يف تطوير وتوسعة مجموعة شركات عائلية يف قطاعات
أعمال مختلفة .وقد شغل منصب عضو فاعل يف مجلس املديرين التنفيذيني باملصنع السعودي األمريكي للزجاج الذي
مت متلكه بالكامل من قبل شركة دبي لالستثمار .كما شغل منصب عضو مجلس املديرين التنفيذيني يف شركة محمد
سعد الدريس وأوالده احملدودة (التي حتولت فيما بعد إلى شركة مساهمة عامة ومت طرحها يف سوق األسهم السعودي)،
وشركة أبناء محمد سعد الدريس احملدودة ،وشركة أبناء محمد سعد الدريس القابضة ،وشركة الدريس للصناعة والتجارة
(أليتكو) (شركة مساهمة مقفلة) .وهو خريج معهد اإلدارة العامة بالرياض ،اململكة العربية السعودية باإلضافة إلى اجتيازه
للعديد من الدورات التدريبية يف اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة واململكة املتحدة.
 .2أ .عمار أحمد صالح شطا
الصفة :املؤسس والعضو املنتدب
اللجنة :عضو جلنة االستثمار التابعة ملجلس اإلدارة
نبذة تعريفية :عمار شطا هو املؤسس والعضو املنتدب لشركة اخلبير املالية ،ويشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة
بشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني ،وعضو مجلس إدارة شركة مروج جدة احملدودة .ميلك ما يزيد عن  ٢٧عاماً من
اخلبرة يف قطاعات اخلدمات املصرفية للشركات والتمويل اإلسالمي وإدارة األصول واالستثمار يف األسهم اخلاصة .وقد
بدأ عمار مسيرته يف قطاع اخلدمات املصرفية االستثمارية يف العام ١٩٩٠م ،وتبوأ مناصب قيادية رفيعة يف عدد من
البنوك السعودية ،كالبنك األهلي التجاري ،والبنك اإلسالمي للتنمية ،ومجموعة البركة لالستثمار والتنمية ،وبنك التنمية
اإلسالمي .حصل على درجة البكالوريوس يف الهندسة الكهربائية ،واملاجستير يف التخطيط املالي واالقتصادي من جامعة
جنوب كاليفورنيا يف الواليات املتحدة األمريكية ،كما أنه حاصل على شهادة محلل مالي معتمد  CFAمن معهد احملللني
املاليني املعتمدين يف الواليات املتحدة األمريكية.
 .3أ .سعيد محمد بن زقر
الصفة :نائب رئيس مجلس اإلدارة
اللجنة :رئيس جلنة االستثمار التابعة ملجلس اإلدارة
نبذة تعريفية :سعيد محمد بن زقر لديه خبرة أكثر من  21عاماً يف مجال التجارة والصناعة ،وهو رئيس مجلس إدارة
شركة آفون بيوتي (العربية) ،وشركة بن زقر بارويل للنقل البحري ،والرئيس واملدير التنفيذي للعمليات يف شركة عبد
اهلل وسعيد بن زقر احملدودة ،والرئيس املشارك ملصنع بن زقر للمواد العازلة ،وعضو مجلس إدارة شركة سعيد ومحمد
عبيد بن زقر وشركاه احملدودة ،وشركة بن زقر احملدودة ،وشركة بن زقر يونيليفر احملدودة ،والشركة الدولية للتسويق
واالتصاالت احملدودة ،وعضو مجلس إدارة ومؤسس يف شركة ديار اخليال.
حاصل على درجة البكالوريوس يف العلوم من كلية لينفيلد ،أوريغون ،الواليات املتحدة األمريكية.
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الصفة :عضو غير مستقل
اللجنة :عضو جلنة املراجعة التابعة ملجلس اإلدارة
نبذة تعريفية :مهند حيدر بن الدن هو تنفيذي بارز يشغل حالياً منصب مساعد املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية يف
شركة محمد بن الدن .ويشغل أيضاً منصب املدير العام باإلنابة لقطاع االستثمارات بشركة محمد بن الدن .وقد شغل
سابقاً منصب رئيس احملاسبة يف شركة بن الدن الصناعية .كما أنه املالك ملؤسسة «فكرة ثقافية» ،واملؤسس والشريك يف
شركة «رحاب التغذية لإلعاشة احملدودة» ،وشركة «زيلي» التي تعمل يف مجال تصميم نظم احلاسب اآللي ،إلى جانب أنه
عضو مجلس إدارة شركة «زيلي» ،وشركة دي أم سي سي ،وشركة سكاي ستيل سيستمز (اإلمارات العربية املتحدة) ،وشركة
«مكاني بني اخلطوط» وهي شركة سعودية تعمل يف مجال إدارة وخدمات مواقف السيارات .حصل على شهادة املاجستير
يف االبتكار وإدارة التكنولوجيا من كلية جرينوبل للدراسات العليا يف إدارة األعمال بفرنسا ،وشهادة البكالوريوس يف اإلدارة
املالية من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن باململكة العربية السعودية.
 .5أ .خليل إبراهيم فواز
الصفة :عضو غير مستقل
اللجنة :عضو جلنة االستثمار التابعة ملجلس اإلدارة
نبذة تعريفية :خليل إبراهيم فواز هو رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة سنتر فور كوربورت سرفيسز (شركة
استشارات إقليمية) ،ورئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة موف فور وورد انترناشونال (شركة تدريب مالي
إقليمية) .وقد شغل سابقاً مديراً يف شركة برايس ووترهاوس كوبرز ( ،)PwCونائب رئيس اخلدمات املصرفية االستثمارية
بشركة اخلبير املالية  -جدة ،اململكة العربية السعودية ،ورئيس قسم متويل الشركات يف مجموعة الشرق األوسط املالية
التابعة ملجموعة فارسن ناشونال بنك ،ورئيس الشؤون املالية لشركة زين السعودية لالتصاالت – الرياض .وهو حالياً
عضواً يف عدد من جلان التدقيق واملراجعة يف اململكة العربية السعودية ولبنان.
حاصل على البكالوريوس ودرجة املاجستير يف إدارة األعمال من اجلامعة االمريكية يف بيروت ،وحاصل على شهادة
محاسب عام معتمد ( )CPAمن مجلس كاليفورنيا للمحاسبة ،الواليات املتحدة األمريكية.
 .6أ .عبد القادر توماس
الصفة :عضو مستقل
اللجنة :رئيس جلنة املراجعة التابعة ملجلس اإلدارة
نبذة تعريفية :خبير دولي متخصص يف التمويل اإلسالمي ،حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة
مؤسسة «شيب لالستشارات االقتصادية» يف الكويت ،وشركة «شيب املالية» يف الواليات املتحدة األمريكية ،وهو أيضاً عضو
يف مجلس إدارة شركة شيب للخدمات املعرفية (ماليزيا) بنك ستيرلنغ بي أل سي (نيجيريا) ،وقد تبوأ عدداً من املناصب
الرفيعة يف العديد من املؤسسات الرائدة ،ومنها وحدة اخلدمات املصرفية االستثمارية اإلسالمية لدى «البنك املتحد
الكويتي» ،ومجموعة «غايدنس فايننشال» ،وبنك «سوميتومو احملدودة» .وهو أيضاً عضو يف اللجنة االستشارية الدولية
لهيئة األوراق املالية يف ماليزيا .وقد مت نشر العديد من مؤلفاته التي تتناول قضايا التمويل اإلسالمي .حصل على شهادة
البكالوريوس يف الدراسات العربية واإلسالمية من جامعة شيكاغو ،وشهادة املاجستير يف القانون والدبلوماسية من كلية
فليتشر للقانون والدبلوماسية يف الواليات املتحدة األمريكية.
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 .4أ .مهند حيدر بن الدن
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 .7أ .عصام زيد محمد الطواري
الصفة :عضو مستقل
اللجنة :عضو جلنة املراجعة التابعة ملجلس اإلدارة
نبذة تعريفية :خبير يف مجال التمويل اإلسالمي ،ويشغل حالياً منصب الشريك اإلداري يف شركة «نيوبري لالستشارات
االقتصادية» التي أسسها يف الكويت .وهو أيضاً شريك يف شركة إميارك لالستشارات والتدريب ،ومستشار رئيس مجلس
إدارة شركة املستثمر الدولي يف الكويت .وكان املؤسس لشركة «رساميل للهيكلة املالية» يف الكويت التي شغل فيها سابقاً
منصب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب .كما شغل عدة مناصب مرموقة يف العديد من املؤسسات البارزة ،مبا يف
ذلك رئاسة مجلس إدارة شركة «عني للتأمني التكافلي» ،وشركة «صروح لالستثمار» ،وعضوية مجلسي إدارة شركة «دبي
لألسالك» ،وشركة «الكويت كاتاليست» ،وغيرها .حصل على شهادة البكالوريوس يف االقتصاد وإدارة األعمال من جامعة
الكويت ،وشهادة املاجستير يف إدارة األعمال من جامعة هال يف اململكة املتحدة.
 .8أ .محمد عبد الرحمن مؤمنة
الصفة :عضو مستقل
اللجنة :رئيس جلنة الترشيحات واملكافآت التابعة ملجلس اإلدارة
نبذة تعريفية :مدير تنفيذي ذو خبرة كبيرة شملت العديد من مجاالت اإلدارة واألعمال على مدى أكثر من عشرين عاماً
من مسيرته املهنية ،التي جنح خاللها يف بناء سمعته كمفكر وريادي يف أوساط رجال األعمال باململكة العربية السعودية
ومنطقة الشرق األوسط .ويشغل حالياً منصب الشريك التنفيذي يف شركة «إدوارد دبليو كيلي وشركاه» ،وعضو مجلس
إدارة مستقل ورئيس جلنة إدارة املخاطر لدى بنك فرنسا انفست .وهو أيضاً عضو مجلس إدارة مستقل ورئيس جلنة
الترشيحات واملكافآت يف شركة «الشرق األوسط للرعاية الصحية (املستشفى السعودي األملاني يف اململكة العربية
السعودية)» ،وشركة اينيشيال العربية السعودية .كما يشغل عدة مناصب غير تنفيذية يف العديد من الشركات واجلمعيات
اخليرية .حصل على درجة البكالوريوس يف مجال التسويق من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن بالسعودية.
 .9أ .ياسر كامل سندي
الصفة :عضو مستقل
اللجان :عضو جلنة االستثمار وجلنة الترشيحات واملكافآت التابعة ملجلس اإلدارة
نبذة تعريفية :يشغل منصب العضو املنتدب وعضو مجلس أدارة تنفيذي يف شركة مصنع الفارس للصناعات الغذائية وشركة
الفارس العربي للتجارة يف اململكة العربية السعودية ،وهما شركتان متخصصتان يف تصنيع وتوزيع املواد الغذائية .له خبرة واسعة
يف قطاع السلع االستهالكية سريعة احلركة ،وقد عمل ايضاً يف قطاع استثمار رأس املال اجلريء ،وقطاع االستثمار يف أسهم
الشركات اخلاصة ،وكعضو غير تنفيذي يف انكوتك ال ال بي ،ثم بشركة فرونتيرز كابيتال بارتنرز ال ال بي باململكة املتحدة.
حاصل على درجة البكالوريوس يف الهندسة الكيميائية من كلية املناجم يف جامعة كلورادو االمريكية عام 1988م ودرجة
املاجستير يف االقتصاد من جامعة جونز هوبكنز االمريكية يف 1991م ،ودرجة املاجستير يف إدارة األعمال من كلية كاس
إلدارة األعمال يف لندن ،اململكة املتحدة يف 2002م.
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 .1يتصرف مدير الصندوق لصالح مالكي الوحدات وفقاً لالئحة صناديق االستثمار ،والئحة األشخاص املرخص لهم،
والشروط واألحكام ،ومذكرة املعلومات.
 .2يلتزم مدير الصندوق باالمتثال باملبادئ والواجبات املنصوص عليها مبوجب الئحة األشخاص املرخص لهم ،مبا يف ذلك
واجب األمانة جتاه املشتركني والذي يتضمن العمل مبا يحقق مصاحلهم وبذل احلرص املعقول .ويكون مدير الصندوق
مسؤوالً جتاه املشتركني عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره املتعمد.
 .3يكون مدير الصندوق مسؤوالً بشكل أساسي عن االلتزام بالئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم .ولن
يحد أو يقلل أو يفي أي تكليف من قبل مدير الصندوق ملسؤولياته وواجباته ألي شخص آخر من مسؤوليات مدير الصندوق
مبوجب الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم.
 .4تتضمن مسؤوليات مدير الصندوق جتاه الصندوق ما يلي:
· إدارة أصول الصندوق وعملياته االستثمارية.
· القيام بعمليات الصندوق اإلدارية.
· طرح وحدات الصندوق وإدارة عمليات التخصيص.
· التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.
· يجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر يف استثمارات الصندوق ،وضمان
سرعة التعامل معها ،على أن تتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقومي املخاطر بشكل سنوي على األقل.
· تكون اجلهة املستفيدة مسؤولة عن مصارف الوقف وكيفية وآلية صرفها.

ي) املهام التي ُكلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار
يجوز ملدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديراً للصندوق من الباطن .كما يجوز له التفويض أو
التنازل عن صالحياته ،حسبما يراه مناسباً ومالئماً ،لطرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه ،للعمل كمستشار أو أمني حفظ أو
محاسب قانوني للصندوق.
ويف حالة التفويض أو التنازل عن صالحياته يجب أن يبذل مدير الصندوق العناية املعقولة عند اختيار أي طرف ثالث فيما
يخص الصندوق .ويعد مدير الصندوق مسؤوالً عن التزام أحكام الئحة صناديق االستثمار ،سواء أدى مسؤولياته وواجباته
بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم.
وبشكل أساسي ،يتعامل الصندوق مع طرف ثالث وذلك للقيام باملهام املخ ّولة له ،وهم كاآلتي:
أمني احلفظ للقيام مبهام احلفظ (شركة البالد املالية)؛
احملاسب القانوني للقيام مبهام التدقيق واملراجعة (شركة طالل أبو غزاله وشركاه الدولية)؛
الهيئة الشرعية لإلشراف والرقابة على أنشطة الصندوق لضمان توافقها مع ضوابط الهيئة الشرعية (شركة دار املراجعة
الشرعية ذ.م.م.).

ك) التضاربات اجلوهرية احملتملة يف املصالح
ال يوجد معامالت تنطوي على تضارب مصالح جوهري بني مصالح الصندوق ومصالح أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي
أطراف أخرى.
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ط) أدوار ومسؤوليات مدير الصندوق جتاه الصندوق
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ل) وصف ألي تضارب جوهري يف املصالح من طرف مدير الصندوق يحتمل أن يؤثر على تأدية التزاماته
جتاه الصندوق
ال يوجد أي تضارب مصالح جوهري من طرف مدير الصندوق يحتمل أن يؤثر على تأدية التزاماته جتاه الصندوق.

م) األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله
للهيئة عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيني مدير بديل للصندوق ،وذلك يف حال وقوع أي من احلاالت اآلتية:
 .1توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك مبوجب الئحة األشخاص املرخص لهم.
 .2الغاء ترخيص مدير الصندوق يف ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
 .3تقدمي طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه يف ممارسة نشاط اإلدارة.
 .4إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  -بشكل تراه الهيئة جوهرياً  -بالتزام نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية.
 .5وفاة مدير احملفظة االستثمارية الذي يدير أصول الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل
لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.
 .6أي حالة أخرى ترى الهيئة بنا ًء على أسس معقولة أنها ذات أهمية جوهرية.

يرسل مدير الصندوق إشعاراً إلى الهيئة يف غضون يومني من وقوع أي حدث مشار إليه يف اجلزء ( )5من الفقرة (م) من هذا البند.
يف حال ممارسة الهيئة لسلطتها وفقاً للفقرة (م) من هذا البند ،يجب على مدير الصندوق أن يتعاون بشكل كامل من أجل
املساعدة على تسهيل نقل املسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل خالل الفترة املبدئية التي تبلغ ( )60يوماً من تاريخ تعيني
مدير الصندوق البديل .ويلتزم مدير الصندوق ،عند الضرورة وطبقاً لتقدير الهيئة ،بتجديد جميع العقود املتعلقة بالصندوق
والتي يكون طرفا فيها ،بحيث يتولى إدارتها مدير الصندوق البديل.

 .13أمني احلفظ
أ) اسم أمني احلفظ
شركة البالد املالية

ب) العنوان املسجل ألمني احلفظ
العنوان :ص.ب8162 .
الرياض 3701-12313
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 92000 3636 :
فاكس+966 11 290 6299 :
املوقع اإللكترونيwww.albilad-capital.com :

ج) رقم ترخيص أمني احلفظ
08100-37

د) تاريخ الترخيص
2007/08/14م
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· دون اإلخالل بأي تكليف من قبل أمني احلفظ ألي طرف ثالث أو أكثر مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة
األشخاص املرخص لهم ،يكون أمني احلفظ مسؤوالً بالكامل عن االلتزام بالئحة صناديق االستثمار.
· يكون أمني احلفظ مسؤوالً جتاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو
تقصيره املتعمد.
· يكون أمني احلفظ مسؤوالً عن حفظ وحماية أصول الصندوق بالنيابة عن مالكي الوحدات ،ويكون مسؤوال عن اتخاذ كافة
التدابير اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

و) املهام التي كلف بها أمني احلفظ طرف ًا ثالث ًا فيما يتعلق بصندوق االستثمار
يجوز ألمني احلفظ أن يفوض واجباته ومسؤولياته جتاه الصندوق إلى طرف ثالث واحد أو أكثر أو إلى أي من تابعيه ليقوم
مبهام أمني احلفظ من الباطن للصندوق .ويظل أمني احلفظ مسؤوالً مسؤولية كاملة عن التزاماته وفقاً ألحكام الئحة
صناديق االستثمار سوا ًء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أو فوض بها طرفاً ثالثاً مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو
الئحة األشخاص املرخص لهم .ويكون أمني احلفظ مسؤوالً أمام مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن أي خسائر قد تلحق
بالصندوق بسبب إهمال أمني احلفظ أو ارتكابه ألي فعل من أفعال االحتيال أو سوء التصرف املتعمد ،ويتحمل أمني احلفظ،
من موارده اخلاصة ،أتعاب أمني احلفظ من الباطن.

ز) األحكام املنظمة لعزل أمني احلفظ أو استبداله
للهيئة احلق يف عزل أمني احلفظ واتخاذ كل إجراء تراه مناسباً يف األحوال التالية:
 .1إذا توقف أمني احلفظ عن ممارسة أي من أعمال احلفظ دون إخطار الهيئة مبوجب الئحة األشخاص املرخص لهم؛
 .2إذا ألغت الهيئة أو علقت الترخيص الصادر ألمني احلفظ ملزاولة أي من أعمال احلفظ مبوجب الئحة األشخاص املرخص لهم؛
 .3بنا ًء على طلب يقدمه أمني احلفظ إلى الهيئة إللغاء ترخيصه ملزاولة أعمال احلفظ؛
 .4إذا رأت الهيئة أن أمني احلفظ أهمل ،ألسباب تعتبرها الهيئة جوهرية ،يف االمتثال لنظام السوق املالية والئحته التنفيذية؛
 .5يف حال حدوث أي حادث آخر تعتبره الهيئة ألسباب معقولة أن له أهمية كافية.
يف حال ممارسة الهيئة لسلطتها وفقاً للفقرة (ز) من هذا البند ،يجب على مدير الصندوق تعيني أمني حفظ بديل للصندوق
وفقاً لتعليمات الهيئة ،ويجب على مدير الصندوق وأمني احلفظ املعفى من مهامه أن يتعاونا بشكل كامل من أجل املساعدة يف
تسهيل نقل املسؤوليات إلى أمني احلفظ البديل خالل الفترة األولي التي تبلغ ( )60يوماً من تاريخ تعيني أمني احلفظ البديل.
ويلتزم أمني احلفظ ،إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك وحسب االقتضاء ،بنقل جميع العقود املتعلقة بالصندوق والتي يكون طرفاً
فيها ،بحيث تتضمن أمني احلفظ البديل.
باإلضافة إلى العزل أو االستبدال من طرف الهيئة ،يخضع أمني احلفظ املعني من قبل مدير الصندوق للعزل مبوجب إشعار
خطي من مدير الصندوق عندما يرى مدير الصندوق ألسباب معقولة بأن العزل لصالح مالكي الوحدات .ويف هذه احلالة،
يلتزم مدير الصندوق بإخطار الهيئة ومالكي الوحدات خطياً على الفور ،ويتعني عليه اإلفصاح عن هذا العزل على الفور على
موقعه اإللكتروني وعلى املوقع اإللكتروني لتداول.
يجب على مدير الصندوق ،عند استالم أمني احلفظ إلخطار صادر مبوجب الفقرة (ز) من هذا البند ،أن ينهي تعيني أمني
احلفظ خالل ( )30يوماً من تاريخ اإلخطار وأن يعني أمني حفظ آخر .ويجب على أمني احلفظ املعفى من واجباته أن يتعاون
مع مدير الصندوق لتسهيل االنتقال السلس للمسؤوليات إلى أمني احلفظ البديل ،وعليه نقل جميع العقود املتعلقة بالصندوق
والتي يكون طرفاً فيها ،حسب احلاجة وعند االقتضاء ،إلى أمني احلفظ البديل.
يف حال عزل أو استبدال أمني احلفظ من طرف مدير الصندوق ،يجب على مدير الصندوق اإلفصاح فوراً على موقعه
اإللكتروني واملوقع اإللكتروني لتداول عن قيامه بتعيني أمني حفظ بديل للصندوق.
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هـ) وصف األدوار األساسية ومسؤوليات أمني احلفظ فيما يتعلق بصندوق االستثمار
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 .14احملاسب القانوني
أ) اسم احملاسب القانوني
طالل أبو غزالة وشركاه الدولية

ب) العنوان املسجل للمحاسب القانوني
طالل أبو غزالة وشركاه الدولية
ص.ب ،9767 .الرياض 11423
اململكة العربية السعودية
املوقع اإللكترونيwww.tagi.com :

ج) مهام احملاسب القانوني
يختص احملاسب القانوني مبا يلي:
· إجراء تدقيق حلسابات الصندوق بهدف إبداء الرأي حول القوائم املالية للمشتركني ،وما إذا كانت القوائم املالية تُظهر
بصورة عادلة ،من جميع اجلوانب اجلوهرية ،املركز املالي ،ونتائج العمليات ،ومعلومات التدفق النقدي وفقاً للمعايير
احملاسبية املقبولة عموماً يف اململكة؛
· تقييم مدى مالءمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية التي أجراها الصندوق ،باإلضافة إلى تقييم
العرض العام للقوائم املالية؛
· دراسة الضوابط الداخلية ذات الصلة بإعداد القوائم املالية للصندوق من أجل وضع إجراءات مالئمة يف ظل الظروف،
وليس بغرض إبداء رأي بشأن فعالية الضوابط الداخلية للصندوق؛
· مراجعة القوائم املالية األولية املختصرة للصندوق وفقاً ملعايير الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني ملراجعة املعلومات
املالية األولية.

 .15معلومات أخرى
أ) سيتم تقدمي السياسات واالجراءات التي ستتبع ملعاجلة تعارض املصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/
أو فعلي عند الطلب دون مقابل.
ب) التخفيضات والعموالت اخلاصة
ال يوجد.

ج) الزكاة
مبا أن الصندوق وقفي ،فإنَّ الزكاة ال جتب يف أصوله وال يف غلته مالم تنص اللوائح واألنظمة بخالف ذلك.
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 .1الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع للمشتركني (الواقفني)
يحق ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع للمشتركني (الواقفني) وذلك يف احلاالت التالية:
· مبادرة من مدير الصندوق؛
· طلب كتابي من أمني احلفظ ،ويقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع املشتركني (الواقفني) خالل  10أيام من تسلم ذلك
الطلب من أمني احلفظ؛
· طلب كتابي من اجلهة املستفيدة أو مشترك (واقف) أو أكثر من املشتركني (الواقفني) الذين ميلكون مجتمعني أو
منفردين أكثر من  %25على األقل من قيمة إجمالي وحدات الصندوق ،ويقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع
املشتركني (الواقفني) خالل  10أيام عمل من تسلم ذلك الطلب من املالكني أو املشتركني (الواقفني).
 .2إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع للمشتركني (الواقفني)
يتم عقد اجتماعات املشتركني وفقاً للوائح والتعليمات السارية بهذا اخلصوص .وتكون الدعوة الجتماع املشتركني
(الواقفني)عن طريق إرسال إشعار إلى جميع املشتركني (الواقفني) وأمني احلفظ قبل  10أيام على األقل من تاريخ
االجتماع ومبدة ال تزيد عن  21يوماً قبل االجتماع ،وسيحدد اإلعالن واإلشعار املنشور على املوقع اإللكتروني ملدير
الصندوق وموقع السوق تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات املقترحة ،ويجب على مدير الصندوق حال إرساله إشعاراً
إلى املشتركني (الواقفني) بعقد أي اجتماع للمشتركني (الواقفني) إرسال نسخة منه إلى هيئة السوق املالية .وال يكون
اجتماع املشتركني (الواقفني) صحيحاً إال إذا حضره عدد من املشتركني (الواقفني) ميلكون مجتمعني  %25عل األقل من
قيمة وحدات الصندوق.
ثان بإعالن ذلك يف موقعه االلكتروني
وإذا لم يُستوف النصاب املوضح أعاله ،فيجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع ٍ
واملوقع اإللكتروني للسوق والهيئة العامة لألوقاف وبإرسال إشعار كتابي إلى اجلهة املستفيدة والواقفني وأمني احلفظ
قبل موعد االجتماع الثاني مبدة ال تقل عن  5أيام (باستثناء يوم إرسال اإلخطار ويوم االجتماع) .ويكون االجتماع الثاني
صحيحاً أ ّياً كانت نسبة الواقفني املمثلة يف االجتماع احلاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلني.
 .3طريقة تصويت املشتركني (الواقفني) وحقوق التصويت يف اجتماعات املشتركني (الواقفني)
يجوز لكل مالك وحدات تعيني وكيل له لتمثيله يف اجتماع املشتركني (الواقفني) ،وملالك الوحدات أو وكيله اإلدالء بصوت
واحد يف اجتماع املشتركني (الواقفني) عن كل وحدة ميلكها وقت االجتماع .كما يجوز ملدير الصندوق عقد اجتماعات
املشتركني (الواقفني) واالشتراك يف مداوالتها بواسطة وسائل التقنية احلديثة ،كما يجوز إرسال مستندات االجتماع واتخاذ
القرارات الناجتة عن االجتماع عن طريق وسائل التقنية احلديثة.
ويكون القرار نافذاً مبوافقة من متثل نسبة وقفيتهم أكثر من  %50من مجموع الوحدات احلاضرة يف اجتماع الواقفني سواء
كان حضورهم شخصياً أو وكالة أو من خالل اجلمعية املستفيدة أو بواسطة وسائل التقنية احلديثة.
حقوق التصويت يف اجتماعات املشتركني (الواقفني):
· يحق ملالك الوحدات ممارسة جميع احلقوق املرتبطة بالوحدات مبا يف ذلك احلصول على موافقته على أي تغيرات
تتطلب املوافقة وفقاً ملتطلبات الئحة صناديق االستثمار.
· يحق ملالك الوحدات تفويض اجلهة املستفيدة مبمارسة كافة حقوقه يف اجتماعات الواقفني والقرارات التي تصدر
عنها؛
· يف حالة وفاة املشترك (الواقف) سيتم انتقال كافة حقوق التصويت يف االجتماعات للجهة املستفيدة.
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د) اجتماع املشتركني (الواقفني)
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هـ) إنهاء صندوق االستثمار
 .1احلاالت التي تستوجب إنهاء صندوق االستثمار
· رغبة مدير الصندوق يف إنهاء الصندوق وعدم استمراره؛
· يحتفظ مدير الصندوق بحقه يف إنهاء الصندوق بنا ًء على املادة  37الفقرة (أ) من الئحة صناديق االستثمار دون
حتمل أي مسؤولية جتاه أي مشترك يف الصندوق يف حال انخفاض أصول الصندوق بشكل كبير وعدم وجود اجلدوى
االقتصادية لتشغيل الصندوق (ويستثنى من ذلك إذا كان اإلنهاء بسبب عائد إلهمال أو تقصير مدير الصندوق
املتعمد)؛
· يف حال انخفضت قيمة صايف أصول الصندوق إلى ما دون متطلب  10ماليني ريال سعودي ولم يتمكن مدير الصندوق
من تصحيح الوضع خالل  6أشهر من تاريخ إشعار بحدوث ذلك ،سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق وإشعار هيئة
السوق املالية والهيئة العامة لألوقاف واملشتركني بذلك إال إذا مت احلصول على إعفاء من ذلك املتطلب.
· يحتفظ مدير الصندوق بحقه يف إنهاء الصندوق يف أي حالة يرى مدير الصندوق أنها متثل سبباً وجيهاً إلنهاء
الصندوق – على سبيل املثال ال احلصر :-
 صدور قرار مجلس اإلدارة بإقرار التغير يف األنظمة واللوائح التي يخضع لها الصندوق؛ صدور قرار مجلس اإلدارة بإقرار تركز استثمارات الصندوق يف عدد قليل من املستثمرين؛ صدور قرار مجلس اإلدارة بإقرار عدم وجود استثمارات مالئمة للصندوق.ويلتزم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً خالل  5أيام من وقوع أي حدث مشار إليه أعاله والذي
يستوجب إنهاء الصندوق.
دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات ،سيقوم مدير الصندوق عند إنهاء الصندوق بالبدء بإجراءات تصفية
الصندوق .وسيقوم باإلعالن عن ذلك يف موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني لتداول مبيناً املدة احملددة لتصفية
الصندوق .ويتم توزيع عوائد التصفية على اجلهة املستفيدة بعد خصم كامل التزامات الصندوق.
 .2اإلجراءات اخلاصة بإنهاء الصندوق مبوجب أحكام املادة  37الئحة صناديق االستثمار
· إذا رغب مدير الصندوق يف إنهاء الصندوق العام ،فيجب عليه إشعار الهيئة العامة لألوقاف وهيئة السوق املالية
واملشتركني (الواقفني) كتابياً برغبته يف ذلك قبل مدة ال تقل عن  21يوماً من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق فيه بعد
احلصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ،دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق؛
· سيقوم مدير الصندوق بسداد االلتزامات املستحقة على الصندوق من أصول الصندوق ومن ثم نقل أصول الصندوق
بعد تسديد التزاماته كأصول وقفية (إن وجدت) إلى جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية واخلدمات االجتماعية يف
تاريخ التصفية وذلك الستثمارها بنفس طريقة الصندوق وصرف عوائدها لدعم األعمال اخليرية اخلاصة باجلمعية.
فإن تعذر ذلك ،تنقل األصول إلى جهة وقفية مماثلة لوقف الصندوق يف أهدافه ومصارفه بعد احلصول على موافقة
الهيئة العامة لألوقاف .وإن تعذر ذلك أيضاً ،يتم التصرف بتلك األصول حسب توجيهات الهيئة العامة لألوقاف أو أي
جهة حكومية أخرى متخصصة بنشاط الوقف؛
· يعلن مدير الصندوق يف موقع اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام وتصفيته.
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إذا كان لدى أي من مالكي الوحدات أسئلة أو شكاوى تتعلق بالصندوق خالل مدة الصندوق ،على مالك الوحدات املعني
االتصال بإدارة رقابة االلتزام ومكافحة غسل األموال يف شركة اخلبير املالية على:
مدير إدارة رقابة االلتزام
إدارة رقابة االلتزام
شركة اخلبير املالية
طريق املدينة
ص.ب128289 .
جدة 21362
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 12 658 8888 :
البريد اإللكترونيcompliance@alkhabeer.com :
تتبنى شركة اخلبير املالية سياسة إدارة شكاوى والتي تستخدمها مع عمالئها احلاليني .ويعتزم مدير الصندوق استخدام هذه
السياسة وتطبيقها على مالكي وحدات هذا الصندوق .وبإمكان املستثمرين ومالكي الوحدات احملتملني الراغبني يف احلصول
على نسخة من هذه السياسة (بدون مقابل) االتصال بإدارة رقابة االلتزام والتبليغ عن غسل األموال يف شركة اخلبير املالية
على العنوان املذكور أعاله.
ويف حال تعذر الوصول إلى تسوية أو لم يتم الرد خالل مدة ( )30يوم عمل ،فيحق للمشترك (الواقف) إيداع شكواه لدى هيئة
السوق املالية  -إدارة شكاوى املستثمرين ،كما يحق للمشترك (الواقف) إيداع الشكوى لدى جلنة الفصل يف منازعات األوراق
املالية يف حال مضي مدة ( )90يوما تقوميياً من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة ،إال إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز
إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء املدة.

ز) جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية ،هي اجلهة القضائية املختصة بالنظر يف أي نزاع ناشئ من أو عن
االستثمار يف صناديق االستثمار.
ح) قائمة املستندات املتاحة للمشتركني بالوحدات
 .1شروط وأحكام الصندوق.
 .2مذكرة املعلومات.
 .3ملخص املعلومات الرئيسة.
 .4العقود املذكورة يف مذكرة املعلومات.
 .5القوائم املالية ملدير الصندوق.

ط) أصول الصندوق
· إن أصول صندوق االستثمار محفوظة بواسطة أمني احلفظ لصالح صندوق االستثمار؛
· يجب على أمني احلفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين؛
· إن أصول الصندوق موقوفة بشكل جماعي للمشتركني (الواقفني) ،وال يجوز أن يكون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من
الباطن أو أمني احلفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة يف أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك
األصول ،إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمني احلفظ أو أمني احلفظ من الباطن أو مقدم
املشورة أو املوزع مشترك يف الصندوق ،وذلك يف حدود ملكيته ،أو كان مسموحا بهذه املطالبات مبوجب اللوائح الصادرة
عن هيئة السوق املالية وأفصح عنها يف هذه الشروط واألحكام أو مذكرة املعلومات.
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و) إجراءات الشكاوي
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ي) معلومات الصندوق
على حد علم مدير الصندوق ومجلس إدارته فإنه ال يوجد معلومة ينبغي معرفتها من قبل مدير الصندوق ومجلس إدارته لم
يتم إدراجها يف مذكرة املعلومات أو الشروط واألحكام والتي يكون لها تأثير على قرار االستثمار يف الصندوق املتخذ من قبل
املشتركني احلاليني أو احملتملني أو مستشاريهم الفنيني.

ك) اإلعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار املوافق عليها من هيئة السوق املالية
وافقت هيئة السوق املالية على اإلعفاءات التالية من قواعد الئحة صناديق االستثمار:
· اإلعفاء من املادة  60من الئحة صناديق االستثمار واملواد والتعاميم ذات العالقة ،حيث سيتعذر على مدير الصندوق تلبية
أي طلب استرداد من املشتركني (الواقفني) وذلك نظراً لطبيعة الصندوق الوقفية ونظراً ألن مالكي الوحدات يف الصندوق
سيقومون بوقف وحداتهم بالصندوق.
· اإلعفاء من الفقرة (ط) من املادة  41من الئحة صناديق االستثمار ،والتي تهدف إلى إبقاء حد أدنى من األصول القابلة
للتسييل وذلك ملواجهة طلبات االسترداد التي قد ترد الصندوق من املشتركني يف الوحدات .وملا كان أحد خصائص
الصندوق هو وقف الوحدات دون استردادها فقد مت احلصول على إعفاء من الفقرة (ط) من املادة  41من الئحة صناديق
االستثمار وسيكون ملدير الصندوق احلق باستثمار أكثر من  %10من صايف قيمة أصوله يف أصول غير قابلة للتسييل.

ل) املدير اإلداري
االسم والعنوان:
شركة اخلبير املالية
ص.ب ،128289 .جدة 21362
اململكة العربية السعودية
هاتف+966-12 658 8888 :
فاكس+966-12 658 6663 :
سجل جتاري رقم4030177445 :
ترخيص هيئة السوق املالية07074-37 :
املوقع االلكترونيwww.alkhabeer.com :
يكون املدير اإلداري مسؤوال عن جتهيز طلبات االشتراك والوثائق املتعلقة بالتحقق من مبدأ «اعرف عميلك» ،وحتديث سجل
مالكي الوحدات وإعداد االخطارات ملالكي الوحدات .ويكون املدير اإلداري مسؤوال أيضا عن احتساب صايف قيمة األصول
لكل وحدة.

م) سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت املرتبطة بأي أصول للصندوق
سيتخذ مدير الصندوق  -فيما يتعلق بحقوق التصويت املرتبطة بأصول الصندوق التي حتمل حقوقا للتصويت  -اإلجراءات
اآلتية:
· وضع سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت يعتمدها مجلس إدارة الصندوق.
· ممارسة حقوق التصويت أو االمتناع عن ممارستها وفقاً ملا تقتضيه السياسة املكتوبة املعتمدة من قبل مجلس إدارة
الصندوق ،وحفظ سجل كامل يوثق ممارسة حقوق التصويت أو االمتناع عن ممارستها وأسباب ذلك.
· وبإمكان املستثمرين ومالكي الوحدات احملتملني احلصول على نسخة من هذه السياسة (بدون مقابل) عند الطلب.
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ملحق  - 1اآللية الداخلية لتقويم
وإدارة المخاطر

سيتم تقومي جميع األطراف النظيرة احمللية واإلقليمية قبل االستثمار ،ووضع حدود للتعرضات تضمن عدم التركز لدى طرف نظير
دون آخر .وسيتم متابعة كل من تلك التعرضات بشكل دوري للتأكد بأنها ضمن احلدود املعتمدة.

ب) مخاطر التركز
سيتم توزيع أصول الصندوق يف أصول متنوعة ومتعددة وذلك ملنع تركز استثمارات الصندوق يف أصول محدودة.

ج) مخاطر تغير تكلفة التمويل
سيحرص مدير الصندوق يف حال حصول الصندوق على متويل بأن تكون تكلفته متناسبة مع العوائد املستهدفة بحيث يتم تقليص أي
أثر سلبي الرتفاع تكلفة التمويل أو انخفاض عوائد االستثمار.

د) مخاطر عدم التوافق الشرعي ومخاطر التخلص من اإليرادات غير الشرعية
· سيتم اتخاذ جميع القرارات االستثمارية بعد األخذ يف االعتبار ضوابط الهيئة الشرعية للصندوق.
· سيتم مراقبة ومراجعة استثمارات الصندوق بشكل دوري لتأكد من انها تتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية ،وإذا قررت الهيئة
الشرعية لدى مدير الصندوق أن هذه االستثمارات لم تعد تتوافر فيها الضوابط التي مبوجبها أجازت الهيئة الشرعية االستثمار
فيها سيتم االفصاح ملجلس إدارة الصندوق عن آلية التخارج وأسبابه.

هـ) مخاطر السيولة
سيتم التأكد من االحتفاظ باحلد األدنى من السيولة باحملفظة.

و) مخاطر احلوكمة وتضارب املصالح
عند تشكيل مجلس إدارة الصندوق ،قام مدير الصندوق باألخذ باالعتبار قواعد ومعايير احلوكمة حيث يتكون املجلس من  5أعضاء
( 2من مدير الصندوق و 1عضو ممثل عن اجلهة املستفيدة و 2أعضاء مستقلني) وسيقوم املجلس باإلشراف على أي تضارب مصالح
واملوافقة على آلية معاجلتها باإلضافة إلى اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحوكمة الصندوق ،وسياسة االستثمار.

ز) مخاطر االستثمار يف صناديق أخرى
سيتم قياس أداء ومخاطر كل صندوق يرغب مدير صندوق االستثمار فيه باإلضافة الي أنه سيعمل مدير الصندوق على مراقبة أداء
تلك الصناديق بشكل دوري وتقييمه بنا ًء على مؤشر استرشادي ومعايير قياس األداء لكل صندوق مت االستثمار فيه.

ي) مخاطر تعليق التداول
من أحد املعايير االستثمارية التي سيقوم مدير الصندوق بها قبل االستثمار يف الوحدات املتداولة هو قياس مستوى االفصاح
للصندوق املتداول وهل الصندوق ملتزم بنظام السوق املالية يف اململكة العربية السعودية ولوائحه التنفيذية.

ط) مخاطر تأخر اإلدراج
سيتم اتخاذ قرارات االستثمار من خالل جلنة استثمار متخصصة بعد القيام بدراسة الفرص االستثمارية املتاحة وحجم االستثمار
والعمل على أن ال تؤثر تلك االستثمارات (الطروحات األولية لصناديق االستثمار العقارية املتداولة) على صايف أصول الصندوق من
خالل حجمها.
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أ) مخاطر االئتمان

شركة اخلبير املالية
ترخيص هيئة السوق املالية :رقم 07074-37
سجل جتاري4030177445 :
alkhabeer.com

