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 صندوق الخبير 
الوقفي )1(

ملخص تنفيذي

“صندوق اســـتثماري وقفـــي عام مفتـــوح، تعتبر جميع 
وحداتـــه موقوفة لصالـــح جمعية ماجد بن عبـــد العزيز 
للتنمية والخدمــــــــات االجتمـــاعيــــــــــة بمديـــــــنة جــــدة”



شركة اخلبير املالية 
 www.alkhabeer.com 

 ترخيص هيئة السوق املالية 07074-37  
 سجل جتاري 4030177445  

املكتب الرئيسي 

 طريق املدينة املنورة
 ص.ب 128289  

 جدة 21362  
 اململكة العربية السعودية 

  +966 12 658 8888  هاتف:  
  +966 12 658 6663  فاكس: 

فرع الرياض 

 مركز اجلميعة التجاري 
 الطابق الثالث، الوحدة 4

 ص.ب 5000
 الرياض 12361

 اململكة العربية السعودية 
  +966 11 210 1814  هاتف:  
 +966 11 210 1813 فاكس: 
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صندوق اخلبير الوقفي )1(
Alkhabeer Waqf Fund I

)صندوق استثماري وقفي عام مفتوح، تعتبر جميع وحداته موقوفة لصالح جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية واخلدمات االجتماعية مبدينة جدة(

مدير الصندوق

شركة اخلبير املالية

اجلهة املستفيدة    

جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية واخلدمات االجتماعية

رقم الشهادة الشرعية
AKC-991-101-07-12-18-01
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إشعار هام

تاريخ موافقة الهيئة العامة لألوقاف على تأسيس الصندوق 1439/12/29هـ  واملوافق 2018/9/9م.  ·

تاريخ موافقة هيئة السوق املالية على تأسيس الصندوق وطرح وحداته 1440/9/2هـ  واملوافق 2019/5/7م.  ·

وافقت هيئة السوق املالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته. وال تتحمل الهيئة أّي مسؤولية عن محتويات املستندات   ·
اخلاصة بالصندوق، وال تعطي أّي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت، ومن أّي خسارة 

تنتج عما ورد يف املستندات اخلاصة بالصندوق أو عن االعتماد على أّي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق املالية أّي توصية بشأن 
جدوى االستثمار يف الصندوق من عدمه وال تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة املعلومات 

الواردة يف املستندات اخلاصة بالصندوق، وتؤكد على أن قرار االستثمار يف الصندوق يعود للمشترك )الواقف( أو من ميثله.

مت اعتماد صندوق اخلبير الوقفي )1( على أنه صندوق استثمار وقفي عام مفتوح متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية املجازة من ِقبل   ·
الهيئة الشرعية املعينة لصندوق االستثمار.

ال متثل هذه الوثيقة عرض للشراء أو االكتتاب أو املشاركة بأي شكل يف صندوق اخلبير الوقفي )1(، وال تشكل الوثيقة )أو أي جزٍء   ·
منها( أساس وال ينبغي االعتماد عليها للقيام مبا تقدم أو محفزاً إلبرام أي تعاقد مهما كان نوعه.

يجب على املستثمرين احملتملني قراءة شروط وأحكام ومذكرة معلومات صندوق اخلبير الوقفي )1( وما ورد فيها بشأن مخاطر االستثمار   ·
 .www.alkhabeer.com :ووثائقه األخرى بعناية ودقة قبل اتخاذ القرار وذلك من خالل املوقع االلكتروني لشركة اخلبير املالية 

كما ميكن احلصول على تقارير الصندوق من خالل املوقع االلكتروني ملدير الصندوق.

هذا االستثمار ليس وديعة نقدية لدى بنك محلي. وميكن أن ترتفع أو تنخفض قيمة االستثمار وأي دخل آخر متحقق منه. كما يتوجب   ·
على جميع املستثمرين الراغبني يف االستثمار التوصل إلى قرارهم بالتشاور مع مستشاريهم املاليني والقانونيني وتقييم جميع املخاطر 
التي ينطوي عليها االستثمار كما ال ميكن إعطاء ضمان بأن النتائج املستهدفة واملتوقعة سوف تتحقق، وباإلضافة إلى ذلك، فإن األداء 
السابق ال يضمن النتائج املستقبلية للصندوق. يعد استثمار املستثمر يف الصندوق إقراراً منه باطالعه على شروط وأحكام الصندوق 

وقبوله بها.

هذا االستثمار قد ال يكون مالئم جلميع املستثمرين. األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر االسترشادي -إن   ·
وجد- ال يُعّد مؤشراً على أداء الصندوق يف املستقبل.

قد يستثمر الصندوق يف أوراق مالية أصدرها مدير الصندوق أو أي من تابعيه وفقاً ألهداف الصندوق وسياسات االستثمار   ·
وممارساته املذكورة يف مذكرة معلومات الصندوق.

·  ميكن أن متلك شركة اخلبير املالية حصة يف الصناديق التي تديرها.

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. ويجب على املشتركني )الواقفني( 
أخذ عوامل املخاطر املذكورة يف شروط وأحكام ومذكرة معلومات الصندوق بعني االعتبار قبل االشتراك 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.

ال متثل آراء مدير الصندوق ومحتويات املستندات اخلاصة بالصندوق توصيًة من مدير الصندوق باالشتراك يف الوحدات.  ·

الصندوق ال يقبل أي طلبات استرداد نظراً لطبيعته الوقفية.  ·
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اجلهات املنظمة

هيئة السوق املالية  
ص.ب: 87171 - الرياض 11642، اململكة العربية السعودية

هاتف: 966112053000+
www.cma.org.sa :املوقع االلكتروني

الهيئة العامة لألوقاف
ص.ب: 88200 - الرياض 11662، اململكة العربية السعودية

هاتف: 966118132222+
www.awqaf.gov.sa :املوقع االلكتروني

اجلهة املستفيدة

جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية واخلدمات االجتماعية
ص.ب: 4656 جدة، اململكة العربية السعودية

هاتف: 966126062959+
www.majidsociety.org :املوقع االلكتروني

مدير الصندوق 
واملدير اإلداري

شركة اخلبير املالية
ص.ب: 128289 - جدة 21362، اململكة العربية السعودية

هاتف: 966126588888+
www.alkhabeer.com :املوقع االلكتروني

أمني احلفظ

شركة البالد املالية
ص.ب: 8162 - الرياض 12313-3701، اململكة العربية السعودية

هاتف: 920003636
www.albilad-capital.com :املوقع االلكتروني

احملاسب القانوني

طالل أبو غزالة وشركاه الدولية
ص.ب: 9767 - الرياض 11423ص.ب: 1994 - جدة 21441

اململكة العربية السعودية
هاتف: 966114642936 +

 www.tagi.com :املوقع االلكتروني

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+
 www.kslaw.com :املوقع االلكتروني

الهيئة الشرعية

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

طريق 3618، سيف 436، مملكة البحرين
هاتف: 97317215898+

www.shariyah.com :املوقع االلكتروني

مقدمو الخدمات
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نبذة عن الوقف
هو حبس أصٍل عن متليكها ألحٍد فال تُباع وال تُورث، وتُوزع املنفعة على أوجه صرف مباحة.

ِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ِإَذا َماَت ابُن آدم  وهو مشروع وثابت بالسنة واإلجماع ومقاصد التنزيل،  َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ رضي الل تعالى عنه: أَنَّ َرُسوَل اللَّ
انَْقَطَع َعنُْه َعَملُُه ِإالَّ ِمْن ثاََلٍث: َصَدَقٍة َجاِريٍَة، أو ِعلٍْم يُنْتََفُع ِبِه، أَْو َولٍَد َصاِلٍح يَْدُعو لَُه)1(.

ُ عليِه وسلََّم فاستأمَره، فقاَل يا  اِب أرًضا بخيبَر فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّ وعن عبد الل ابن عمر رضي الل عنهما قال: أصاَب عمُر بُن اخلطَّ
ِ إنِّي أصبُت مااًل بخيبَر لم أِصْب مااًل قطُّ هَو أنَفُس عندي منُه، فما تأمرني ِبه؟ فقاَل صلى الل عليه وسلم: إن شئَت حبَسَت  رسوَل اللَّ

قاِب ويف سبيِل  َق ِبها للفقراِء ويف الُقربى ويف الرِّ قَت ِبها. قاَل: فعِمَل ِبها عمُر علَى أن ال يباَع أصلُها وال يوَهَب وال يورَث تصدَّ أصلَها وتصدَّ
ٍل)2(. يِف ال جناَح علَى من وليَها أن يأُكلَها باملعروِف أو يُطِعَم صديًقا غيَر متموِّ بيِل والضَّ ِ وابِن السَّ اللَّ

ومن أجمل صور الصدقة اجلارية الوقف. إذ ال ينقطع عطاء الوقف بوفاة الواقف وإمنا تستمر صدقته من حني إنشاء الوقف والى يوم الدين.

ويف التاريخ اإلسالمي يُعد الوقف حجر أساس يف نهضة املسلمني وعمرانهم وحضارتهم، إذ ساهم الوقف يف دعم شتى املجاالت العلمية 
والصحية واخليرية والدينية، وكان متنفساً للمجتمع يف حتصيل أسباب القوة وتخفيف عقبات الفقر، ولذلك كان العلم مشاعاً بفضل 

الوقف ال مييز بني فقير وال غني إال باإلرادة والدراية واملعرفة، وكان العديد من احلرفيني واملهنيني والعلماء يعتاشون بفضل الوقف كرماء، 
ليقدموا ثمرة علمهم وعملهم لكل محتاج دون طلٍب ملقابل أو إثقاٍل على فقير.

أخرجه مسلم )1631(  .1
أخرجه البخاري )2772( ومسلم )1632(  .2

نبذة عن الوقف



نبذة عن الوقف

أهداف وقف األصول
يحقق الوقف فوائد عظيمة ليس فقط للواقف نفسه ولكن أيضاً للمجتمع بأكمله، وتتجلى فوائده للواقف )املتبرع( واملجتمع يف التالي:

الفائدة التي تعود على الواقف )املتبرع(
أجر دائم ال ينقطع، حتى بعد انتهاء حياة الواقف. )أ( 

مُيّكن أهل اخلير والكرم من تقدمي الدعم للمجتمع والقيام مبسؤولياتهم االجتماعية جتاه إخوتهم. )ب( 

يعزز الثقة بني الواقف واملجتمع. )ج( 

يساهم الواقف يف إحياء سنة من سنن النبي صلى الل عليه وسلم. )د( 

الفائدة التي تعود على املجتمع
حتقيق أهداف تنمية املجتمع املستدامة يف املجاالت االجتماعية واالقتصادية والتعليمية وغيرها. )أ( 

حتقيق مبدأ التكافل االجتماعي بني فئات املجتمع. )ب( 

تخفيف حدة الفقر. )ج( 

متكني املجتمع احمللي. )د( 

إيجاد فرص العمل وتقليل البطالة: تساعد املشاريع واملؤسسات واملنتجات الوقفية يف إيجاد فرص العمل. وفائدة هذه املؤسسات  )هـ( 
الوقفية أنها تزيد يف الدخل واإلنتاج وتساعد األسر الفقيرة والضعيفة مبا يأتي إليهم من عائد مادي نظير عملهم إذا كانوا عاملني 

فيها أو يأتيهم الريع إن كانوا حتت قائمة املوقوف عليهم.

أنواع الوقف
الوقف اخليري: وهو وقف يُصرف ريعه ألعمال البر واخلير املشروعة.  ·

الوقف الُذري: وهو ما يكون فيه املستفيدين من األهل واألقارب والُذرية.  ·

الوقف املشترك: يجوز للوقف اجلمع بني اخليري والُذري إن اشترط الواقف ذلك.  ·

ويعتبر صندوق اخلبير الوقفي )1( من األوقاف اخليرية حيث تعتمد انشطته على األموال املقدمة من الراغبني يف وقف أموالهم يف 
أوجه البر واخلير عن طريق االشتراك بوحدات الصندوق. ويكون االنتفاع باألموال املقدمة من االشتراكات من خالل استثمارها وفقاً 

الستراتيجيات استثمار الصندوق. ويهدف الصندوق إلى توزيع نسبة من العوائد )غلة الوقف( بشكل سنوي ومستمر لصالح جمعية 
ماجد بن عبد العزيز للتنمية واخلدمات االجتماعية )اجلهة املستفيدة(، وذلك لغرض دعم األعمال اخليرية للجمعية ومتكينها من القيام 

برسالتها اإلنسانية جتاه أبناء الوطن. كذلك من ضمن أهداف الصندوق أيضاً إعادة استثمار النسبة املتبقية من العوائد غير املوزعة 
مبهنية وحرفية لتحقيق منو يف رأس املال.
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الفرق بني الصندوق الوقفي والوقف التقليدي
تواجه صيغ الوقف التقليدية عدة حتديات أدت يف بعض األحيان الى ضعف أداء الوقف أو عدم قدرة الوقف حتقيق أهدافه ما قد يؤدي 

إلى اندثار الوقف وضياع حقوقه وأُصوله. ويختلف الصندوق الوقفي عن الوقف التقليدي يف أمور عدة منها ما يلي:

الوقف 
التقليدي

الصندوق 
الوقفي

 عادة ما يدار الوقف التقليدي عن طريق ناظر 
أو مجلس نظارة

معظم األوقاف التقليدية ال يتوفر بها نظام حوكمة وال 
تقارير أداء واضحة ومعتمدة

عدم فاعلية االستراتيجية االستثمارية مع ضيق األفق 
االستثماري “قطاع استثماري واحد، تواجد جغرايف 

محدود، ..الخ‘‘

العني املوقوفة هي األصل )كالعقار أو مزرعة أو ما 
شابه ذلك( فال يجوز تبديل ملكيتها ال ببيع أو توريث 

أو رهن إال يف حال انعدام منفعتها

العني املوقوفة هي وحدات الصندوق. أما األصول 
املستثمر فيها الصندوق فيجوز استبدالها ببيع أو 

مضاربة لتحقيق أهداف الصندوق

تدار الصناديق الوقفية من أشخاص مرخصني من 
هيئة السوق املالية وذوي خبرات متخصصة يف 

مجاالت االستثمار وإدارة األصول

تتبع الصناديق الوقفية أنظمة هيئة السوق املالية 
والهيئة العامة لألوقاف. كما تصدر الصناديق 

الوقفية تقارير دورية معتمدة توضح استثمارات وأداء 
الصندوق ومصارفه وتكون متاحة لعموم املشاركني 

)الواقفني( وغير املشاركني يف الصندوق

استراتيجية استثمارية واضحة ومرنة ملجابهة 
التغيرات املستقبلية ألوضاع األسواق املستثمر فيها 

مع استقاللية وتنوع أُصول الصندوق الوقفي وإمكانية 
التوزيع اجلغرايف محلياً وإقليمياً وعاملياً مع حرية 

التحرك بني األصول

١

٢

٣

٤



نبذة عن الوقف
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نبذة عن الصندوق
صندوق اخلبير الوقفي )1( هو 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 75% من صايف عوائد 

الصندوق املستلمة - إن وجدت - وذلك لغرض دعم األعمال اخليرية للجمعية 
على أن يتم إعادة استثمار النسبة املتبقية من العوائد غير املوزعة يف صندوق اخلبير الوقفي )1(. 

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. 

اخلصائص الرئيسية للصندوق 

هدف الصندوق الرئيسي 

تعزيز الدور التنموي لألوقاف يف دعم التنمية واخلدمات االجتماعية من خالل تنمية األصول املوقوفة 
للصندوق واستثمارها وحمايتها من االندثار مبا يحقق مبدأ التكافل االجتماعي ويعود بالنفع على مصارف 

الوقف واألصل املوقوف، حيث يستقبل مدير الصندوق مبالغ االشتراك من املشتركني )الواقفني( 
ويستثمرها بهدف حتقيق عوائد سنوية، ويتم توزيع نسبة من العوائد احملققة )غلة الوقف( بشكل دوري 

على مصارف الوقف احملددة للصندوق من خالل اجلهة املستفيدة

توزيع األرباح

سيتم صرف نسبة 75% من صايف عوائد الصندوق املستلمة - إن وجدت - كحد أدنى لصالح اجلهة 
املستفيدة )جمعية ماجد( وذلك لدعم األعمال اخليرية اخلاصة باجلمعية، على أن يتم إعادة استثمار 

النسبة املتبقية من العوائد غير املوزعة على صندوق اخلبير الوقفي )1(.
ويتم توزيع تلك األرباح مرة واحدة يف السنة خالل 10 أيام عمل من نهاية شهر ديسمبر من كل عام، ويحق 
ملدير الصندوق اجراء أكثر من توزيع أو القيام بالتوزيع يف تواريخ مختلفة، وذلك بعد احلصول على موافقة 

مجلس إدارة الصندوق

فترة الطرح األولي

45 يوم 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 21 يوم عمل 
تبدأ من تاريخ 1441/4/6هـ املوافق 2019/12/3م حتى 1441/5/5هـ املوافق 2019/12/31م

اململكة العربية السعوديةمقر الصندوق 
ال توجد مدة محددة للصندوق أو تاريخ استحقاق محددمدة الصندوق 

الريال السعودي )ر.س.(عملة الصندوق 
10 ر.س.سعر الوحدة عند بداية الطرح

1,000 ر.س.احلد األدنى لالشتراك
100 ر.س.احلد األدنى لالشتراك اإلضايف

كل يوم عملأيام قبول طلبات االشتراك
هو اليوم الذي يتم فيه تنفيذ االشتراك يف وحدات الصندوق، وهو يوم العمل التالي لكل يوم تقومييوم التعامل

ال يقبل الصندوق أي طلبات استرداد نظراً لطبيعته الوقفيةاالسترداد

يومي اإلثنني واخلميس من كل أسبوع ويتم فيه حساب صايف قيمة أصول الصندوق لغرض االشتراك. يوم التقومي 
وعندما ال يكون أي من تلك األيام يوم عمل، فإن يوم التقومي سيكون يوم العمل التالي

يف املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق www.alkhabeer.com وموقع تداول www.tadawul.com.saمكان نشر سعر الوحدة وتقارير الصندوق
»اخلبير لألصول املدرة للدخل« )Alkhabeer Income Generating Asset Index(املؤشر االسترشادي 

كيفية االشتراك يف الصندوق

فتح حساب استثماري لدى شركة اخلبير املالية وتعبئة منوذج ”اعرف عميلك”   .1
تعبئة وتوقيع منوذج »طلب االشتراك«  .2

توقيع شروط وأحكام الصندوق  .3
تسديد مبلغ االشتراك )بحوالة بنكية لصالح حساب الصندوق أو شيك بنكي من بنك محلي معتمد(  .4

نبذة عن الصندوق



مذكرة املعلومات



نظرة عامة
مدير الصندوق هو شركة اخلبير املالية. تأسست شركة اخلبير املالية   ·

يف عام 2008م، وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية ملزاولة 
أنشطة وأعمال األوراق املالية وحتمل الترخيص رقم 37 – 07074. 

م اخلبير منتجات وحلوالً استثمارية مبتكرة ذات قيمة مستدامة  تقدِّ  ·
للمؤسسات والشركات العائلية واملستثمرين األفراد أصحاب املالءة املالية العالية. كما تتميز أعمال الشركة املتوافقة مع ضوابط 

الشريعة اإلسالمية بفعاليتها واستنادها إلى الفهم العميق الحتياجات العمالء واإلدراك الشامل لعوامل املخاطر.

أصبحت اخلبير الشركة املختارة إليجاد احللول املالية املبتكرة بفعل منهجيتها الثاقبة يف الشراكة مع عمالئها يف توفير الفرص   ·
زت سعيها للشراكة مع عمالئها البتكار حلول استثمارية مجزية  االستثمارية املجزية واالستثمار فيها، حيث وضعت اخلبير قيماً عزَّ

ومستدامة. إضافة إلى متتَّع الشركة بفريق عمل ميتاز بخبرات متنوعة ومتكاملة.

االصول حتت اإلدارة
تدير شركة اخلبير املالية أصوالً بقيمة 5.6 مليار ر.س. تقريباً كما يف 31 ديسمبر 2018م. وتتنوع هذه األصول وفقاً للفئات التالية: 

نبذة عن مدير الصندوق

القيمة )مليون ر.س.(العدداالصول حتت االدارة
93,950 صناديق/شركاتاألصول العقارية

71,048 صناديق/شركاتأصول امللكية اخلاصة
121600 محفظةإدارة محفظة استثمارية بالوكالة

165,598 صندوق/شركة و121 محفظةاملجموع

)1(
ي 

قف
لو

ر ا
بي

لخ
ق ا

دو
صن

16
17

األصول العقارية

أصول الملكية الخاصة

إدارة محفظة استثمارية بالوكالة ٪7٠
٪١١ 
٪١9 



نبذة عن مدير الصندوق

أفضل صندوق استثماري
في األسهم الخليجية في المملكة العربية 
السعودية عن “صندوق الخبير لألسهم 

الخليجية” من بانكر ميدل إيست

 أفضل ارباب العمل في الشرق األوسط 
الشركة الوحيدة في المملكة العربية 

السعودية التي تفوز بهذه الجائزة
من أون هويت

 أفضل صندوق لألسهم الخليجية 
عن “صندوق الخبير لألسهم الخليجية” 

من مينا الشرق األوسط

أفضل بيئة عمل في آسيا المرتبة السادسة 
عن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 
في آسيا، والشركة الوحيدة في المملكة على 

القائمة من غريت باليس تو ورك 

أفضل صندوق إسالمي 
في المملكة العربية السعودية

عن “صندوق الخبير للسيولة -حصين”
من بانكر ميدل إيست 

 أفضل مدير أصول 
في المملكة العربية السعودية

 من إسالمك بزنس آند فايننس

  أفضل شركة استثمار في األسهم الخاصة 
في المملكة العربية السعودية

من بانكر ميدل إيست 

أفضل مكان عمل في المملكة العربية 
السعودية على مستوى القطاع المالي من 

غريت باليس تو ورك

أبرز اجلوائز 
فازت اخلبير املالية ومنذ تأسيسها يف العام 2004 م بالعديد من اجلوائز العاملية املرموقة تقديراً إلجنازاتها وخبراتها وريادتها يف قطاع 

إدارة األصول واالستثمارات البديلة، واعترافاً بأداء صناديقها، إضافة إلى متّيزها يف تنمية مواردها البشرية. 

وميثل هذا املستوى من التقدير – من الهيئات املصرفية العاملية وقراء الدوريات املالية وهيئات التحكيم املمثلة للقطاع املصريف واملالي يف 
املنطقة - انعكاساً واضحاً للعمل اجلاد والتفكير املبدع وروح املبادرة التي تتميز بها الشركة، وهي عوامل أسهمت يف تفّوق اخلبير املالية 

كإحدى أجنح شركات إدارة األصول واالستثمارات البديلة يف اململكة العربية السعودية.
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نبذة عن مدير الصندوق



نبذة عن اجلهة املستفيدة من عوائد الصندوق )غلة الوقف( - جمعية ماجد
تأسست اجلمعية يف عام 1998م مببادرة من صاحب السمو امللكي األمير ماجد بن عبدالعزيز - 
يرحمُه الل – باعتبارها جمعية تنموية اجتماعية مصرحة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
برقم 174، وتاريخ 1421/03/22هـ، مبسمى »جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية واخلدمات 

االجتماعية«. ومقرها مدينة جدة ونطاق عملها داخل اململكة العربية السعودية. ويتكون مجلس 
إدارة جمعية ماجد من شخصيات مرموقة يف املجتمع السعودي وبرئاسة صاحب السمو امللكي 

األمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز. كما لدى اجلمعية نخبة من الداعمني االستراتيجيني من 
مؤسسات وشركات سعودية ورجال أعمال.

األعمال اخليرية )مصارف الوقف(
مصارف الوقف ستكون لدعم برامج جمعية ماجد املنوعة ومبادراتها املجتمعية اخلاصة بتطوير األفراد كبرنامج »مبادرات« وبرنامج »تطوع«. 

ويتم تقدمي هذه البرامج املنوعة 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 ثََم التمكني مبا ال يقل عن ضعف 

اإلنفاق املُباشر. 

البرامج اخليرية املستفيدة 
األعمال والبرامج اخليرية املستفيدة هي كالتالي:

نبذة عن الجهة المستفيدة 

 حاضنة لمشاريع تمكين األفراد 
 بما يتوافق مع توجهات الداعم المجتمعية 

وتحقق أهداف ماجد التنموية

 تدعيم ثقافة العمل التطوعي 
 بتوفير فرص تطوعية داخلية 

تعزز األثر المستهدف من برامج ماجد
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نبذة عن اجلهة املستفيدة 

أهداف جمعية ماجد للتنمية املستدامة

أهداف التنمية املستدامة، واملعروفة كذلك باسم األهداف العاملية، هي دعوة عاملية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب 
األرض وضمان متتع جميع الناس بالسالم واالزدهار. وتعمل جمعية ماجد على حتقيق 10 من 17 هدفاً كالتالي:

املساهمة يف حتقيق أهداف رؤية وطننا املستقبلية

الوصول إلى ١ مليون متطوع في القطاع غير 
الربحي سنويًا مقابل ١١ ألف اآلن

رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي 
الناتج المحلي من أقل من ١٪ إلى ٥٪

 رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 
من 22٪ إلى ٪30

مواطنه مسؤول فرص مثمرةمواطنه مسؤول

 ارتفع مساهمة المنشآت الصغيرة 
 والمتوسطة في إجمالى الناتج المحلى 

من 20٪ إلى ٪3٥

 تخفيض معدل البطالة 
من ١١,6٪ إلى ٪7

  االرتقاء بمؤشر رأس المال االجتماعي 
من المرتبة 26 الى المرتبة ١0

بنيانه متنيفرص مثمرةفرص مثمرة

مالحظة: 6 و7 من األهداف البيئية التي يتم العمل عليها داخلياً



اخر املستجدات )كما يف 31 ديسمبر 2018م(

تنظيمياقتصادياجتماعي
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نبذة عن اجلهة املستفيدة 

اجلوائز

وميكن احلصول على معلومات أكثر عن جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية واخلدمات االجتماعية وأنشطتها اخليرية االجتماعية وكذلك 
 .www.majidsociety.org :تقاريرها املالية من موقع اجلمعية االلكتروني

Saudi Arabia

Great 
Workplace 
List 2017

ملاذا جمعية ماجد للتنمية؟
مجلس إدارة وجلان فاعلة.  ·

الفريق التنفيذي ذو كفاءة.   ·

مؤشرات استدامة وجودة.  ·

تقنية املعلومات.  ·

استمرارية التقييم والتقومي.  ·

االلتزام مبعايير حقوق اإلنسان يف برامج التنمية.  ·

مشاركة ذوي املصلحة.  ·

الشفافية.  ·
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نبذة عن اجلهة املستفيدة 



األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار
صندوق اخلبير الوقفي )1( هو 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 75% من صايف عوائد الصندوق املستلمة - إن وجدت - وذلك لغرض 
دعم األعمال اخليرية للجمعية على أن يتم إعادة استثمار النسبة املتبقية من العوائد غير املوزعة يف صندوق اخلبير الوقفي )1(.

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. 

سياسات تركز االستثمار
يتراوح توزيع األصول كنسبة مئوية من صايف قيمة أصول صندوق )يف وقت االستثمار( على النحو التالي:

نوع االستثمار

نسبة التخصيص من القيمة اإلجمالية 
لصايف أصول الصندوق حسب آخر قوائم 

مالية مدققة
احلد األعلىاحلد األدنى

100%50%صناديق االستثمار العقارية املتداولة والطروحات األولية لصناديق االستثمار العقارية املتداولة
50%0%صناديق أسواق النقد 

50%0%صناديق االستثمار العقاري املدرة للدخل )املفتوحة أو املغلقة( 
50%0%صناديق استثمارية مدرة للدخل “غير عقارية” 

25%0%الصكوك وصناديق الصكوك 
50%0%النقد وصفقات املرابحة وصناديق املرابحة 

مالحظة: للمزيد من املعلومات انظر البند املعنون »سياسات االستثمار وممارساته« من مذكرة معلومات الصندوق

أهداف واستراتيجية 
استثمار الصندوق
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أهداف واستراتيجية استثمار الصندوق

مؤشر قياس أداء الصندوق )املؤشر االسترشادي(
سوف يتم قياس األداء اإلجمالي للصندوق مقارنًة بـ »مؤشر اخلبير لألصول املدرة للدخل«، وهو مؤشر مركب مت إنشاءه بالتعاون مع 

آيديال رايتنغز )مقدم خدمة بيانات املؤشر(، وهو مؤلف من مؤشرين فرعيني:

التعليم

المكاتبالضيافة

الصناعة

التجزئة

اإلمداد اللوجستي السكن

تستثمر صناديق الريت بشكل رئيسي يف عقارات مطورة ومدرة للدخل يف السعودية، إال أنه يجوز للصناديق الريت االستثمار يف عقارات خارج اململكة العربية  مالحظة: 
السعودية ويف مشاريع التطوير العقاري )باستثناء االستثمار يف األراضي البيضاء( مبا ال يتجاوز 25٪ من القيمة اإلجمالية لصايف أصول تلك الصناديق.

مؤشر مركب مؤلف من مؤشرين فرعيني:

يقيس املؤشر أداء صناديق االستثمار العقاري املتداولة )ريت( 
املدرجة يف اململكة العربية السعودية التي تستثمر يف عقارات 
مدرة للدخل يف اململكة )باستثناء مكة املكرمة واملدينة املنورة( 

ويزيد حجم كل منها عن 500 مليون ريال سعودي.

مؤشر اخلبير لصناديق االستثمار العقاري املتداولة السعودية 
)بوزن %75(

تستثمر صناديق ريت يف فئات أصول عقارية متعددة

يقيس املؤشر أداء الصكوك العاملية التي ميكن االستثمار 
فيها الصادرة بالدوالر األمريكي أو بأي عملة أخرى مربوطة 

بالدوالر األمريكي فقط

جدة  ·
الرياض  ·
الدمام  ·

الخبر  ·

الجبيل  ·
تبوك  ·
حفر  ·

الباطن  ·

الدوادمي  ·
اإلحساء  ·

الخرج  ·
خميس مشيط  ·

السعودية  ·
اإلمارات العربية   ·

المتحدة
إندونيسيا  ·

ماليزيا  ·
البحرين  ·

هونغ كونغ  ·
الكويت  ·

سلطنة عمان  ·
جنوب إفريقيا  ·

تركيا  ·
الواليات المتحدة  ·

درجة استثمارية
٪75

غير مصّنفة
٪١٠ 

درجة غير 
استثمارية

٪١5 

تتوزع استثمارات صناديق ريت يف مدن مختلفة يف اململكة

 مؤشر آيديال رايتنغز للصكوك العاملية 
)بوزن %25(

يتألف املؤشر من صكوك بدرجة استثمارية وغير استثمارية

يتألف املؤشر من صكوك صادرة من دول مختلفة، منها على سبيل املثال



استراتيجية استثمار الصندوق
سوف يقوم مدير الصندوق بتنفيذ »استراتيجية استثمار وفقاً للمؤشر )Index Investing(« بحيث يعمل مدير الصندوق على   ·

االستثمار يف العناصر التي يتألف منها »مؤشر اخلبير لألصول املدرة للدخل«.

سوف يستثمر مدير الصندوق بشكل رئيسي يف صناديق ريت وصكوك، ولكن تكون له أيضاً حرية االستثمار يف سيولة نقدية قصيرة   ·
األجل و/أو أدوات سوق نقد، منها على سبيل املثال املرابحات، بهدف حتقيق عوائد إجمالية مبا يتوافق مع أداء مؤشر املقارنة 

وألغراض إدارة سيولة الصندوق.

سوف تكون ملدير الصندوق أيضاً حسبما يراه مناسباً بتقديره حرية استثمار ما يصل إلى 50% يف صناديق استثمار مدرة للدخل   ·
)صناديق استثمار عقاري و/أو غير عقاري( حتقق عوائداً تنافسية صافية من تأثيرات املخاطر مقارنًة بصناديق ريت أو الصكوك. 

ويجوز ملدير الصندوق االستثمار أيضاً يف استثمارات غير مصّنفة للمساعدة على تعظيم عوائد الصندوق.

يجوز ملدير الصندوق توزيع وتركيز استثمارات الصندوق محلياً و/أو خليجياً و/أو دولياً حسب ما يراه مناسباً على أن ال تتجاوز نسبة   ·
االستثمارات يف صناديق االستثمار خارج اململكة العربية السعودية أكثر من 30 % من صايف قيمة أصول الصندوق.

حتليل مخاطر وعوائد الصندوق
تتحسن العوائد احملتملة عند زيادة تخصيص االستثمارات لصناديق ريت ولكن يكون ذلك مصحوباً بدرجة مخاطرة أعلى:

العوائد اإلجمالية 
املتوقعة**

%7.45

%7.29

%7.14

%6.83

%6.99

%6.68

درجة 
املخاطرة

أكثر

أكثر

متوسط

أقل

متوسط

أقل

مالحظة: 
متوسط العائد اجلاري على صناديق ريت كما يف 4 يوليو 2019   *

قبل حسم مصاريف الصندوق  **

السيناريو 6

السيناريو 5

السيناريو 4

السيناريو 2

السيناريو 3

السيناريو 1

احلاالت
األوزان

صناديق ريت

1.00

0.95

0.90

0.80

0.85

0.75

 متوسط 
العائد 
اجلاري*
%7.45

الصكوك

 متوسط 
العائد 
اجلاري
%4.38

-

األوزان
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0.10

0.20

0.15

0.25
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أهداف واستراتيجية استثمار الصندوق



إدارة الصندوق
سوف يُقدم مدير الصندوق اخلدمات اإلدارية التالية وخدمات أخرى للصندوق مبا يشمل - على سبيل املثال ال احلصر-  ما يلي:

طرح وحدات الصندوق وإدارة عمليات التخصيص.  ·

إدارة أصول الصندوق وعملياته االستثمارية بشكل يحقق مصلحة مالكي الوحدات.  ·

القيام بعمليات الصندوق اإلدارية.  ·

وضع 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.

مجلس إدارة الصندوق
يتكون مجلس إدارة الصندوق من خمسة أعضاء منهم عضوين مستقلني يعينه مدير الصندوق. ويشرف املجلس على إدارة الصندوق 

وسيجتمع مرتني على األقل سنوياً، ويشمل دوره ومسؤولياته - على سبيل املثال ال احلصر - ما يلي:

التأكد من قيام مدير الصندوق مبسؤولياته مبا يحقق مصلحة مالكي الوحدات.   ·

املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير اجلوهرية.  ·

اإلشراف واملوافقة أو املصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.  ·

اعتماد سياسة استثمار الصندوق.  ·

هيكلية الصندوق

إدارة وحوكمة الصندوق

)1(
ي 

قف
لو

ر ا
بي

لخ
ق ا

دو
صن

30
31

الخدمة

 إعادة استثمار نسبة العائد من االستثمارات
من صافي عوائد الصندوق

االشتراك في الصندوق

مقدمو الخدمات مالكو الوحدات

امتالك األصول من 
خالل شركة ذات 

أغراض خاصة

األصول االستثمارية أمين الحفظ

مجلس إدارة الصندوق 

  جمعية ماجد بن عبد العزيز
 للتنمية والخدمات االجتماعية

أعمال خيرية محددة

أتعاب اإلدارةخدمات اإلدارة

مدير الصندوق

الصندوق

الرسوم واألتعاب

أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلينالعمل بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات

نسبة من صافي عوائد الصندوق  أتعاب أمين الحفظ



أهداف واستراتيجية استثمار الصندوق



الرسوم واألتعاب واملصاريف

ال توجد رسوم اشتراك يف الصندوقرسوم االشتراك  

بنسبة 10% من إجمالي قيمة عوائد الصندوق املستلمة أو بنسبة 0.75% سنوياً من صايف قيمة أتعاب اإلدارة
أصول الصندوق، أيهما أقل

أتعاب أمني احلفظ

0.10% ســنوياً من إجمالي قيمة األصول يف حال كان إجمالي قيمة األصول أقل أو يســاوي   .1
250 مليــون ر.س. وبحــد أدنــى 5,000 ر.س. وتنخفــض النســبة املذكــورة لــكل زيادة يف إجمالي 

قيمة األصول
2.  30 ر.س عــن كل صفقــة )أي كل عمليــة بيــع أو شــراء يقــوم بهــا الصنــدوق(، باإلضافة إلى رســوم 

مببلــغ 10 ر.س. عــن كل صفقــة ال تتــم بطريقــة إلكترونية

0.20% سنوياً من صايف قيمة أصول الصندوقأتعاب املدير اإلداري

36,750 ر.س. سنوياًأتعاب احملاسب القانوني

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 
املستقلني

ال يزيد مجموع هذه األتعاب عن 42,000 ر.س. سنوياً. باإلضافة إلى حتمل الصندوق كافة تكاليف 
السفر واإلقامة الفعلية التي يتكبدها كل عضو من األعضاء املستقلني يف سبيل حضور االجتماعات 

)إن ينطبق(، وبحد أقصى 15,000 ر.س. جلميع أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني

20,000 ر.س. سنوياًأتعاب الهيئة الشرعية

رسوم مزود خدمة املؤشر 
االسترشادي

22,515 ر.س. سنوياً

7,500 ر.س. سنوياً رسوم رقابية

5,000 ر.س. سنوياًرسوم نشر التقارير الدورية 

مصاريف ورسوم التعامل 
تدفع أي مصاريف الوساطة أو أي رسوم تداول أخرى من قبل الصندوق)الوساطة(

يتم حتميلها على الصندوق حال وجودهامصاريف التمويل

1.0% بحد أقصى سنوياً من صايف قيمة أصول الصندوق للمصاريف الفعليةالرسوم واملصاريف األخرى

مالحظات:
إن جميع الرسوم املذكورة والعموالت واملصروفات املستحقة للخبير املالية أو األطراف األخرى ال تشمل ضريبة القيمة املضافة، وسيتم حتميل الضريبة بشكل 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.  ·

للمزيد من املعلومات ومثال افتراضي يوضح جميع الرسوم واألتعاب واملصاريف انظر البند املعنون »مقابل اخلدمات والعموالت واألتعاب« من مذكرة معلومات الصندوق.  ·

الرسوم واألتعاب والمصاريف
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شركة اخلبير املالية
ترخيص هيئة السوق املالية: رقم 07074-37

 سجل جتاري: 4030177445 
alkhabeer.com




