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ملخص معلومات الصندوق

المعلومات األساسية
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 يوم التقومي 
االشتراك. وعندما ال يكون أي من تلك األيام يوم عمل، فإن يوم التقومي سيكون يوم العمل التالي

مكان نشر سعر الوحدة 
يف املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق www.alkhabeer.com وموقع تداول www.tadawul.com.saوتقارير 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 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  وهو مشروع وثابت بالسنة واإلجماع ومقاصد التنزيل،  َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ رضي الل تعالى عنه: أَنَّ َرُسوَل اللَّ
آدم انَْقَطَع َعنُْه َعَملُُه ِإالَّ ِمْن ثاََلٍث: َصَدَقٍة َجاِريٍَة، أو ِعلٍْم يُنْتََفُع ِبِه، أَْو َولٍَد َصاِلٍح يَْدُعو لَُه. َرَواهُ ُمْسِلٌم.

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( 

ُيّكن 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( 

إيجـــاد فـــرص العمـــل وتقليـــل البطالـــة: تســـاعد املشـــاريع واملؤسســـات واملنتجات الوقفية يف إيجـــاد فرص العمل. وفائدة هذه  )هـ( 
املؤسســـات الوقفيـــة أنهـــا تزيـــد يف الدخـــل واإلنتـــاج وتســـاعد األســـر الفقيـــرة والضعيفة مبا يأتي إليهـــم من عائد مادي نظير 

عملهـــم إذا كانـــوا عاملـــني فيهـــا أو يأتيهـــم الريـــع إن كانوا حتـــت 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.

2

 



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:

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

 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 الجهة المستفيدة

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:



جوائز جمعية ماجد

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

Saudi Arabia

Great 
Workplace 
List 2017

4

 

سياسات تركز االستثمار واستراتيجية استثمار الصندوق 
وعوائد الصندوق

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
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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«، وهو مؤشر مركب يتكون من مؤشرين فرعيني: 

1. مؤشر اخلبير لصناديق ريت السعودية

2. مؤشر آيديال رايتنغز للصكوك العاملية

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.

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

0.05

0.10

0.20

0.15

0.25

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

ال توجد رسوم اشتراك يف الصندوقرسوم االشتراك  

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

أتعاب أمني احلفظ

0.10% ســنوياً مــن إجمالــي قيمــة األصــول يف حــال كان إجمالــي قيمة األصول أقل أو   .1
يســاوي 250 مليون ر.س. وبحد أدنى 5,000 ر.س. وتنخفض النســبة املذكورة لكل 

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

إلــى رســوم مببلــغ 10 ر.س. عــن كل صفقــة ال تتــم بطريقة 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.  ·

إشعار هام
ال تمثل هذه الوثيقة عرض للشراء أو االكتتاب أو المشاركة بأي شكل في صندوق الخبير الوقفي )1(، وال تشكل الوثيقة )أو أي جزٍء منها( أساس وال ينبغي االعتماد 

عليها للقيام بما تقدم أو محفزًا إلبرام أي تعاقد مهما كان نوعه. يجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام ومذكرة معلومات صندوق الخبير الوقفي 
 .www.alkhabeer.com :1( وما ورد فيها بشأن مخاطر االستثمار ووثائقه األخرى بعناية ودقة قبل اتخاذ القرار وذلك من خالل الموقع االلكتروني لشركة الخبير المالية(
كما يمكن الحصول على تقارير الصندوق من خالل الموقع االلكتروني لمدير الصندوق. هذا االستثمار ليس وديعة نقدية لدى بنك محلي. ويمكن أن ترتفع أو تنخفض 

قيمة االستثمار وأي دخل آخر متحقق منه. كما يتوجب على جميع المستثمرين الراغبين في االستثمار التوصل إلى قرارهم بالتشاور مع مستشاريهم الماليين 
والقانونيين وتقييم جميع المخاطر التي ينطوي عليها االستثمار كما ال يمكن إعطاء ضمان بأن النتائج المستهدفة والمتوقعة سوف تتحقق، وباإلضافة إلى ذلك، 
فإن األداء السابق ال يضمن النتائج المستقبلية للصندوق. يعد استثمار المستثمر في الصندوق إقرارًا منه باطالعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله بها. هذا 

االستثمار قد ال يكون مالئم لجميع المستثمرين. األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر االسترشادي -إن وجد- ال ُيعّد مؤشرًا على أداء الصندوق في 
المستقبل. قد يستثمر الصندوق في أوراق مالية أصدرها مدير الصندوق أو أي من تابعيه وفقًا ألهداف الصندوق وسياسات االستثمار وممارساته المذكورة في مذكرة 
معلومات الصندوق. يمكن أن تملك شركة الخبير المالية حصة في الصناديق التي تديرها. ال يوجد ضمان للمشتركين بالوحدات أن األداء المطلق لصندوق االستثمار 
أو أداءه مقارنة بالمؤشر االسترشادي سوف يتكرر أو يماثل األداء السابق. ليس هناك ضمان يمكن أن يقدمه مدير الصندوق بشأن تحقيق أهداف االستثمار. ويجب على 

المشتركين )الواقفين( أخذ عوامل المخاطر المذكورة في شروط وأحكام ومذكرة معلومات الصندوق بعين االعتبار قبل االشتراك والتي من المحتمل أن تؤثر في 
صافي قيمة أصول الصندوق. قد يخسر المشتركون األموال المشترك بها في صندوق االستثمار، ويترتب على هذه الخسارة انعدام أو انخفاض غلة الوقف الموزعة على 

مصارف الوقف. تنتفي المسؤولية عن مدير الصندوق أو أي من تابعيه في حال وقوع أي خسارة مالية للصندوق ما لم يكن ذلك ناتجًا عن أسباب متعمدة من قبل 
مدير الصندوق. يجب على جميع المشتركين )الواقفين( الراغبين في االشتراك اتخاذ قرارهم بأنفسهم أو بمشاركة مستشاريهم المهنيين فيما يتعلق بالمخاطر 

القانونية والمالية والضريبية المرتبطة بهذا الصندوق.

للحصول على مزيد من المعلومات:

مدير الصندوق
شركة الخبير المالية
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