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 إشعار مهم 

تقام  (،  ال تشرفل الوثيقة  و  وي زء   نناا( واراو  ال ينا ن االعتماع علياا للقيام يما 1ال تمثل هذه الوثيقة عرض للشررا  و  االتتتا  و  المشراةتة ي ي لرفل صن ورنا خ ال اير الو) ن  

(  نا  ةع صياا يشررر ن ن اار االارررتثماة  1و  نح ءًا إليرام وي تعا)ا ناما تان نوعه. يجب على المسرررتثمريل المحتمليل )را ر لرررر ا  ومفام  نذترر نعلوناق ورررنا خ ال اير الو) ن  

تما يمفل الحصرررررول على تقاةير الصرررررنا خ نل خالل المو)ع  www.alkhabeer.comمالية .  ثائقه األخرى يعناية  ع)ة )ال ات اذ القراة  ذلك نل خالل المو)ع االلفتر نن لشررررررتة ال اير ال

ق ننه. تما يتوزب على زميع المسررتثمريل  االلفتر نن لماير الصررنا خ. هذا االاررتثماة ليي  عيعة نقاية لاى ينك نحلن.  يمفل ون ترت ع و  تن  م )يمة االاررتثماة  وي عخل حخر نتحق

ا  ضرررمان ي ن النتائ   ة التوورررل  لى )راةها يالتشرررا ة نع نسرررتشررراةياا المالييل  القانونييل  تقييا زميع الم اار التن ينسوي علياا االارررتثماة تما ال يمفل  عسالراغايل صن االارررتثما

ثماة المسررتثمر صن الصررنا خ  )راةًا ننه يااالعه على  المسررتااصة  المتو)عة ارروح تتحقق،  ياإلضرراصة  لى ذلك، صان األعا  السررايق ال ياررمل النتائ  المسررتقالية للصررنا خ. يعا ااررت

ال ُيعّا  - ن  زا-ايق للمؤلررر االاررترلرراعي  لررر ا  ومفام الصررنا خ  )اوله ياا. هذا االاررتثماة )ا ال يفون نالئا لجميع المسررتثمريل. األعا  السررايق لصررنا خ االاررتثماة و  األعا  السرر 

تثمر الصرررنا خ صن و ةاخ نالية ووررراةها ناير الصرررنا خ و  وي نل تايعيه  صقًا ألهااح الصرررنا خ  اررريااررراق االارررتثماة  نماةاررراته  نؤلررررًا على وعا  الصرررنا خ صن المسرررتقال. )ا يسررر 

لق لصرنا خ االارتثماة  ااق ون األعا  المسالمذتوةر صن نذترر نعلوناق الصرنا خ. يمفل ون تملك لررتة ال اير المالية مصرة صن الصرناعيق التن تايرها. ال يوزا ضرمان للمشرترتيل يالوم

ح االاررتثماة.  يجب على المشررترتيل  و  وعا ه نقاةنة يالمؤلررر االاررترلرراعي ارروح يتفرة و  يماثل األعا  السررايق. ليي هنان ضررمان يمفل ون يقانه ناير الصررنا خ يشرر ن تحقيق وهاا

ل االعتااة )ال االلررتران  التن نل المحتمل ون تؤثر صن ورراصن )يمة ووررول الصررنا خ. )ا  الوا) يل( وخذ عوانل الم اار المذتوةر صن لررر ا  ومفام  نذترر نعلوناق الصررنا خ يعي

و)ف. تنت ن المسرررؤ لية عل ناير ي سرررر المشرررترتون األنوال المشرررترن ياا صن ورررنا خ االارررتثماة،  يترتب على هذه ال سررراةر انعاام و  ان  اض غلة الو)ف المو عة على نصررراةح ال

( الراغايل صن صن مال  )وع وي خساةر نالية للصنا خ نا لا يفل ذلك ناتجًا عل وااا  نتعمار نل )ال ناير الصنا خ. يجب على زميع المشترتيل  الوا) يل الصنا خ و  وي نل تايعيه

 ة ياذا الصنا خ.االلتران ات اذ )راةها ي ن ساا و  يمشاةتة نستشاةياا المانييل صيما يتعلق يالم اار القانونية  المالية  الارياية المرتاس
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 معلومات صندوق االستثمار  

 اسم الصندوق  1)

 1ونا خ ال اير الو) ن 

 أهداف وسياسات االستثمار وممارسته  2)

 "الصنا خ"( هو ونا خ ااتثماةي  ) ن عام ن توح، يااح  لى تو يع عخل انوي لصالح زمعية نازا    1ونا خ ال اير الو) ن  •

 ن  -٪ نل واصن عوائا الصنا خ المستلمة  75يل عااالعءيء للتنمية  ال اناق االزتماعية  الجاة المست يار( ينساة ال تقل عل 

 يرية للجمعية على ون يتا  عاعر ااتثماة النساة المتاقية نل العوائا غير المو عة صن   ذلك ل رض ععا األعمال ال - زاق 

.  ايعمل ناير الصنا خ على ااتثماة ووول الصنا خ يمانية  مرصية يااح تحقيق نمو صن ةوو  1ونا خ ال اير الو) ن 

و)ف المحاعر للصنا خ  الممثلة صن المال،  تو يع نساة نل العوائا  غلة الو)ف( يشفل انوي  نستمر على نصاةح ال

ال اناق المقانة نل زمعية نازا  الجاة المست يار(،  تلتءم الجاة المست يار يصرح  غلة الو)ف( على التنمية  ال اناق 

 المجتمعية مسب يرانجاا التنموية.

ة نل خالل تنمية األوول المو)وصة  تما يااح الصنا خ  لى تعءيء الا ة التنموي لأل )اح صن ععا التنمية  ال اناق االزتماعي •

للصنا خ  ااتثماةها  ممايتاا نل االناثاة يما يحقق نااو التفاصل االزتماعن  يعوع يالن ع على نصاةح الو)ف  األول  

المو)وح، ميث يستقال ناير الصنا خ ناالغ االلتران نل المشترتيل  الوا) يل(  يستثمرها يااح تحقيق عوائا انوية،  يتا 

 نساة نل العوائا المحققة  غلة الو)ف( يشفل ع ةي على نصاةح الو)ف المحاعر للصنا خ نل خالل الجاة المست يار.  تو يع

نع ن اارر نعقولة   العوائا المستااصةيااح ناير الصنا خ  لى تو يع االاتثماة صن ووول نتعاعر  ذلك اعيًا  لى تحقيق  •

ر يعم األوول االاتثماةية وعلى نل غيرها نل وع اق االاتثماة األخرى،  ال   المحاصظة على األول المو)وح.  )ا تفون ن اار

.  عوانل الم ااررون تنوع ااتثماةاق الصنا خ عار تو يع ااتثماةاته صن صئاق ووول نتعاعر نل الممفل ون يساعا صن تقليل 

المصاماة الاتثماةاق الصنا خ صن الانا   لذا ينا ن على المشترن  الوا)ف( المحتمل االاالع الفانل  صاا ت اويل الم اار 

 نذترر المعلوناق. " نلالمعنون "الم اار الرئيسية لالاتثماة صن الصنا خ

 سياسة توزيع الدخل واألرباح  3)

 ذلك ل رض ععا   - ن  زاق  -٪ نل واصن عوائا الصنا خ 75ايقوم الصنرا خ يتو يع عوائرا نقايرة ارنوية ينسراة ال تقل عل  •

 . 1األعمال ال يرية للجاة المست يار على ون يتا  عاعر ااتثماة النساة المتاقية نل العوائا غير المو عة صن ونا خ ال اير الو) ن 

 ال يقوم الصنا خ يتو يع وي وةياح لوا) ن الومااق نظرًا لسايعة الصنا خ الو) ية.  •

 مقابل   بدون الطلبيقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير الصندوق عند  ( 4
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 البيانات األساسية للصندوق

 ونا خ ااتثماةي  ) ن عام ن توح نوع الصندوق

 لرتة ال اير المالية  مدير الصندوق

 زمعية نازا يل عااالعءيء للتنمية  ال اناق االزتماعية  الجهة المستفيدة

 المملفة العريية السعوعية  مقر الصندوق

 م 2020يناير  14 تاريخ بدء الصندوق 

 ال توزا نار نحاعر للصنا خ   مدة الصندوق

 ة.و.  1,000 الحد األدنى لالشتراك

 ة.و.  100 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي 

 ةيال اعوعي  1,510,030      حجم أصول الصندوق )عند التأسيس(

 ال يوزا  مبلغ التمويل   

 ٪0.00 م 2020قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية    نسبة االقتراض من 

قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية   

 م 2020
0.00٪ 

 الو) ية  لسايعته  نظراً  ااترعاع  الااق  وي  الصنا خ  يقال  ال  االسترداد

 الصندوق كيفية االشتراك في  

1 2 3 4 

 صتح مسا  ااتثماةي لاى ال اير المالية  

 )تعائة نموذج "اعرح عميلك" (

 تعائة  تو)يع نموذج 

 »الب االلتران« 

 

 تو)يع لر ا 

  ومفام الصنا خ

 تسايا نالغ االلتران 

 يحوالة ينفية لصالح مسا  الصنا خ و  

 ليك ينفن نل ينك نحلن نعتما( 

 عمل يوم  تل  أيام قبول طلبات االشتراك

 معايير ومؤشرات أداء الصندوق خالل الفترة 

 (Alkhabeer Income Generating Asset Indexال اير لألوول الماةر للاخل   االسترشادي  المؤشر 

 ة.و.  10.00 سعر الوحدة األولي )عند بداية الطرح(

 ة.و.  10.7239 م( 2020ديسمبر    31سعر الوحدة في نهاية السنة )

 ة.و.  10.8524 أسبوعا    52أعلى سعر في  

 ة.و. 8.3765 أسبوعا    52أدنى سعر في 

  مار  167,592.0368 عدد الوحدات القائمة 

 ٪7.239 * أداء سعر الوحدة منذ الفترة السابقة

 ٪7.239 *أداء سعر الوحدة منذ التأسيس

 ٪7.239 * اإلجمالي لسنة مالية واحدة العائد  

 ٪7.239 * منذ التأسيساإلجمالي  العائد  

   م2020يناير  14*تا ت ايي الصنا خ صن 
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 م2020المؤشرات المالية كما في نهاية 

 يونن اإلثنيل  ال ميي   فترات التقويم

 ة.و  1,797,235 صافي قيمة أصول الصندوق 

 ة.و  10.7239 صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

 السنةخالل   أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
 ة.و 10.8524وعلى )يمة للومار =  •

 ة.و 8.3765 و)ل )يمة للومار = •

 ٪0.00 *نسبة المصروفات واألتعاب اإلجمالية إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق

 ة.و 0.00 رسوم ومصاريف تأسيس الصندوق غير المتكررة إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق 

 ٪0.00 نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق 

 ة.و 0.00 نسبة تكاليف الصندوق غير المتكررة إلى متوسط صافي أصول الصندوق

 ٪0.00 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 

 ٪0.00 إجمالي نسبة المصروفات 

 يوزا  ال الظروف التي قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها * 

م  متى يتمفل الصنا خ نل تحمل تاصة  2020عيسمار  31تاصة نصاةيف الصنا خ لل ترر ننذ التش يل  متى   *)رة ناير الصنا خ ععا الصنا خ نل خالل تحمل

  المصر صاق ال اوة يه.

 م(* 2020ديسمبر    31توزيع أرباح السنة المالية ) 

 سياسة توزيع األرباح 
 ن   - نل واصن عوائا الصنا خ المستلمة  ٪75ايتا ورح نساة 

 لصالح الجاة المست يار.تحا وعنى  - زاق 

 تكرار التوزيع
ويام عمل نل نااية   10يتا تو يع تلك األةياح نرر  امار صن السنة خالل 

 لار عيسمار نل تل عام. 

 ال ينساق م2020ديسمبر   31إجمالي األرباح الموزعة كما في  

 ال ينساق  م2020ديسمبر    31الربح الموزع في كل وحدة كما في 

 ال ينساق وزع في السنة المعنية من سعر الوحدة األولينسبة الربح الم

 ة.و.  59,520.07 م*2020إجمالي األرباح الموزعة للعام  

 ة.و. 0.3551 م** 2020الربح الموزع عن كل وحدة للعام  

 ٪ 3.55 نسبة الربح الموزع في السنة المعنية من سعر الوحدة األولي

  مار   167,592.0368 م 2020ديسمبر    31عدد وحدات الصندوق كما في  

 األةياح المو عة لصالح الجاة المست يار  *

ةيال اعوعي للومار  يازمالن نالغ   0.3351م يمالغ 2020عيسمار  31م  لى 2020يناير  14م، اعتما نجلي  عاةر الصنا خ تو يع وةياح عل ال ترر نل 2021يناير  3يتاةيخ  **

 م. 2021يناير  14ةيال اعوعي،  تا التو يع صن  59.520
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 أداء الصندوقتقرير عن 

تؤثر   ومهمةمستجدات الصندوق وأي تغيرات أساسية أو جوهرية  1)

 في عمل الصندوق 

 . الصنا خ عا  وعلى وثرق ماثت يوزا وي ت يراق زوهرية  ال •

نا ال وعا  الصنا خ نرتاسًا ي عا  اوخ األااا السعوعية نظرًا لترتء ااتثماةاته صن وناعيق الريت يشفل ةئيسن، ميث ظل مجا  •

على   -الصنا خ غير تاصن لتسايق ايااة تنويع األوول مسب ااتراتيجية الصنا خ المستااصة عنا ت ايسه  التن تتامل 

 الصفون.االاتثماة صن   - اايل المثال ال الحصر

ميث مقق اةت اعًا ينساة  م،2020تحسنًا نلحوظًا صن وعا  الريع الرايع نقاةنًة يالريع األ ل  الثانن  الثالث نل العام  الصنا خمقق  •

ننذ تاةيخ يا  الصنا خ نقاةنًة   ٪7.24صن واصن )يمة ووول الصنا خ نقاةنًة يالريع السايق ليحقق واصن وةياح ينساة  2.49٪

خالل   ٪11خالل ن ي ال ترر.  نل الجاير يالذتر وياًا ا عياع نساة عاع الومااق  ٪7.14ر المعياةي الذي اةت ع ينساة ي عا  المؤل

  1,619,335.91 اةت ع واصن )يمة ووول الصنا خ نل  ، مار 167,592.04 لى  151,003.00ميث  اعق عاع الومااق نل  م2020عام 

 ةيال اعوعي.  1,797,235 لى 

نل   ٪75يتو يع  )ام  ،ةيال اعوعي  79,360يل ت ، ميث م2020عام  الصنا خ نل تحقيق األةياح المستااصة يناايةتمفل ناير  •

المست يار  لصالح الجاة  م2020عيسمار   31م  لى 2020يناير   14عل ال ترر نل  ةيال اعوعي  59,520.07 )اةه  يمالغاألةياح تلك 

 . مسب السيااة المعتمار

 ة ي ت السنوي ممارسات التصواإلفصاح عن  2)

 يوزا   ال 
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 تقرير مجلس اإلدارة 

وزمع     .م لمنا)شة نستجااق الصنا خ  العقااق التن توازه الصنا خ2020وغسسي  18ازتمع نجلي  عاةر الصنا خ يتاةيخ  •

تاق الءياعر مجا الصنا خ يتن يذ خسة تسويقية تستااح زمع المءيا نل االلتر  ،  ذلك الماذ لةاألعاا  على ضر ةر  ياعر الجاوع 

 متى يتمفل ناير الصنا خ نل تن يذ ايااته االاتثماةية يالشفل األنثل لتحقيق هاصه االاتثماةي.

سط الااعمة لءياعر م لمنا)شة نستجااق الصنا خ  نرازعة ال  2020نوصمار  23يتاةيخ  نرر وخرى ازتمع نجلي  عاةر الصنا خ تما  •

  التن لملت التالن: ،ةوو نال الصنا خ

 .   لرتة ال اير المالية التسويق للصنا خ عار نوا)ع التواول االزتماعن نل خالل زمعية نازا ال يرية -

  ةاال ععواق ألعاا  زمعية نازا ال يرية  نعاةصاا للمساهمة صن ةوو نال الصنا خ.  -

 صن الصنا خ.  ععور عمال  ناير الصنا خ للمساهمة -

الترتيب لعقا نا ر تثقي ية عل وناعيق الو)ف عار ننصاق االتصال المرئن  ععور وعاا  الجمعية  نعاةصاا  )ائمة نل عمال    -

 ناير الصنا خ. 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 الصفة  االسم #

 ةئيي نجلي اإلعاةر عمار أحمد شطا  1

 عاواً  أحمد سعود غوث 2

 عاواً  باحارثياسر محمد   3

 عاوًا نستقالً  حامد محمد الهرساني  4

 عاوًا نستقالً  عبدهللا محسن النمري  5
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 عن مدير الصندوق معلومات عامة

 مدير الصندوق 

 

 شركة الخبير المالية

   07074- 37ترخيص هيئة السوخ المالية:  

 21362زار  ،  128289ص. :  

 المملفة العريية السعوعية

 +966  –   12  658  8888هاتف:  

 +966 –   12  658  6663صاتي:  

 4030177445ة)ا السجل التجاةي:  

  www.alkhabeer.comن: المو)ع اإللفتر ن

 

 الفترة  االستثمار خاللمراجعة ألنشطة 

وناعيق ، ميث يستثمر الصنا خ صن  الصنا خ  ااتراتيجياته اصق نع وهااح  و يقوم ناير الصنا خ يتن يذ زميع ااتثماةاق الصنا خ يما يت

 عل وتعا  اإلعاةر.  نناا ياإلصصاح ،  يقوم تل ونا خ  وناعيق ااتثماةية ناةر للاخل    تذلك االاتثماة العقاةية المتاا لة  

 اإلجراء الوصف 

 ال ينساق ت اويل عل وي ت ييراق ماثت صن لر ا  ومفام  نذترر نعلوناق الصنا خ

 ال ينساق الومااق هل يوزا وي ت يير صن نعلوناق الصنا خ التن نل ل ناا الت ثير على )راة نالفن  

 ال ينساق ييان مول العموالق ال اوة التن مصل علياا ناير الصنا خ خالل ال ترر، نوضحًا يشفل  اضح ناهيتاا

 

 

  

http://www.alkhabeer.com/
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 الحفظ أمين عن معلومات عامة

 أمين الحفظ  بيانات

 

 البالد الماليةشركة 

 . 08100- 37  : ترخيص هيئة السوخ المالية ة)ا 

 عنوان أمين الحفظ 

 لرتة الاالع المالية 

 3701- 12313الرياض  ،  8162ص. .  

 المملفة العريية السعوعية

 +966  92000  3636هاتف:  

 +966  11  290 6299صاتي:  

 www.albilad-capital.comالمو)ع اإللفتر نن:  

 أمين الحفظ   وصف موجز لواجبات

نؤاساق   الئحة و  االاتثماة وناعيق الئحة  ومفام يموزب وتثر و  ثالث ارح ألي  الح ظ ونيل )ال نل تفليف  ي ي  اإلخالل ع ن •

 .االاتثماة وناعيق يالئحة االلتءام عل يالفانل نسؤ الً  الح ظ ونيل  يفون ،السوخ المالية

 .المتعما  تقصيره  و   تصرصه  او   و    هماله  و   امتياله  عل  النازمة  الصنا خ  خسائر  عل  الومااق  نالفن  تجاه  نسؤ الً  الح ظ  ونيل  يفون  •

 التاايير تاصة ات اذ عل نسؤ الً   يفون الومااق، نالفن  عل يالنياية الصنا خ  مماية ووول م ظ عل  نسؤ الً  الح ظ ونيل يفون •

 . الصنا خ ووول يح ظ  يتعلق صيما اإلعاةية الال نة

و   لى وي نل تايعيه ليقوم يماام ونيل   ،يجو  ألنيل الح ظ ون ي وض  ازااته  نسؤ لياته تجاه الصنا خ  لى ارح ثالث  اما و  وتثر •

اواً  وعى   ،تانلة عل التءاناته  صقًا ألمفام الئحة وناعيق االاتثماةالح ظ نل الااال للصنا خ.  يظل ونيل الح ظ نسؤ اًل نسؤ لية 

.  يفون ونيل  نؤاساق السوخ الماليةنسؤ لياته يشفل ناالر و  صوض ياا ارصًا ثالثًا يموزب ومفام الئحة وناعيق االاتثماة و  الئحة 

الصنا خ يساب  همال ونيل الح ظ و  اةتفايه ألي صعل نل الح ظ نسؤ اًل ونام ناير الصنا خ  نالفن الومااق عل وي خسائر )ا تلحق ي

  يتحمل ونيل الح ظ، نل نواةعه ال اوة، وتعا  ونيل الح ظ نل الااال.   .وصعال االمتيال و  او  التصرح المتعما

 بيان رأي أمين الحفظ 

 بيان مبني على رأيه حول إذا ما كان مدير الصندوق قد قام باآلتي 

 اإلجراء الوصف 

 ال ينساق . وااة  نقل  ااترعاع الومااق يموزب ومفام الئحة وناعيق االاتثماة  لر ا  ومفام الصنا خ  نذترر المعلوناق

 ال ينساق .تقويا  مسا  اعر الومااق يموزب ومفام الئحة وناعيق االاتثماة  لر ا  ومفام الصنا خ  نذترر المعلوناق

 ال ينساق . ما ع االاتثماة  والمياق اال)تراض المعمول ياا صن الئحة وناعيق االاتثماةن ال ة وي نل )يوع 

http://www.albilad-capital.com/
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 المحاسب القانوني

 بيانات المحاسب القانوني 

 

 طالل أبو غزالة وشركاه الدولية

   11423الرياض    -   9767ص. : 

 21441زار   -   1994ص. : 

 المملفة العريية السعوعية

 +966114642936هاتف:  

 www.tagi.com  لفتر نن: المو)ع اإل 

 ي  نرأي المحاسب القانو

"الصنا خ"( نااة نل )ال لرتة ال اير المالية  "ناير الصنا خ"(،  التن تشمل )ائمة المرتء     1لقا ةازعنا القوائا المالية لصنا خ ال اير الو) ن 

ق النقاية  م  )ائمة الاخل الشانل،  )ائمة الت يراق صن واصن الموزوعاق العائار لحملة الومااق  )ائمة التاصقا 2020عيسمار    31المالن تما صن  

صن   التش يل  ننذ  للسياااق 2020عيسمار    31م  متى  2020يناير    14لل ترر  نل ص  ذلك  صن  يما  المالية،  القوائا  نع  المرصقة  م،  اإليااماق 

 المحاااية المامة. 

م،  وعائه  2020عيسمار    31ما صن   صن ةوينا، صان القوائا المالية المرصقة تعرض يشفل عاعل، نل زميع الجوانب الجوهرية، المرتء المالن للصنا خ ت

صن   التش يل  ننذ  لل ترر  النقاية  صن 2020عيسمار    31م  متى  2020يناير    14المالن  تاصقاته  المعتمار  المالن  للتقرير  الا لية  للمعايير  م،  صقًا 

 لقانونييل. المملفة العريية السعوعية،  المعايير  اإلوااةاق األخرى المعتمار نل الايئة السعوعية للمحااايل ا 

 أساس الرأي

مءيا  لقا )منا يالمرازعة  صقا للمعايير الا لية للمرازعة المعتمار صن المملفة العريية السعوعية.  نسؤ ليتنا يموزب تلك المعايير نوضحة ي

نل الت اويل صن )سا "نسؤ لياق المرازع عل نرازعة القوائا المالية" الواةعر صن تقريرنا.  نجل نستقلون عل الصنا خ  صقا لقواعا الون 

خرى  صقا حعا  المانة المعتمار صن المملفة العريية السعوعية ذاق الصلة يمرازعتنا للقوائا المالية،  )ا  صينا وياا يمسؤ لياتنا األخال)ية األ   

 لتلك القواعا.  صن اعتقاعنا صان وعلة المرازعة التن مصلنا علياا تعا تاصية  نناااة لتوصير وااو لروينا. 

 ق والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية مسؤوليات مدير الصندو

ا  المالن المعتمار صن المملفة  الا لية للتقرير  العاعل ااقًا للمعايير  المالية  عرضاا  القوائا  لعريية  ن ناير الصنا خ هو المسؤ ل عل  عااع 

يل،  نذترر السرح  األمفام ذاق العال)ة ينظام السوخ  السعوعية  المعايير  اإلوااةاق األخرى التن تعتماها الايئة السعوعية للمحااايل القانوني

ع )وائا نالية المالن  الئحة وناعيق االاتثماة  اللوائح التن يذية األخرى  عل الر)اية الااخلية التن يراها ناير الصنا خ ضر ةية، لتمفينه نل  عاا 

 خالية نل تحريف زوهري اوا  يساب غش و  خس .  

ية، صان ناير الصنا خ هو المسؤ ل عل تقاير )اةر الصنا خ على الاقا  تمنش ر نستمرر  عل اإلصصاح يحسب نقتاى  عنا  عااع القوائا المال 

عملياته، الحال، عل األنوة ذاق العال)ة ياالاتمراةية،  اات اام وااو االاتمراةية صن المحاااة، نا لا تفل هنان نية لتص ية الصنا خ و   يقاح  

 ئا ي الح ذلك. و  ليي هنان خياة نال 

  المفل ون يالحوتمة،  ها نجلي اإلعاةر، ها المسؤ لون عل اإللراح على عملية التقرير المالن صن الصنا خ.

http://www.tagi.com/
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 تقرير تقويم المخاطر
 المخاطر المتوقعة  وصف المخاطر  إجراءات الحد من المخاطر 

االاتثماة،   ضع  يتا تقويا زميع األاراح النظيرر المحلية  اإل)ليمية )ال 

ما ع للتعرضاق تامل عام الترتء لاى ارح نظير ع ن حخر.  ايتا نتايعة  

 .تل نل تلك التعرضاق يشفل ع ةي للت تا ي ناا ضمل الحا ع المعتمار 

ن اار االئتمان هن امتمال ال ساةر الناتجة عل  

صشل المقترض صن السااع و  الوصا  يالتءاناته  

 .التعا)اية

 مخاطر االئتمان 

يتا تو يع ووول الصنا خ صن ااتثماةاق نتنوعة تماليًا نع السيااة  

 .االاتثماةية  ذلك لمنع ترتء ااتثماةاق الصنا خ صن ااتثماةاق نحا عر 

ن اار الترتء هن الم اار المتعلقة ياةزة  

التنويع صن االاتثماةاق اوا  على الصعيا  

الج راصن ا  السياان ا  اال)تصاعي ا  نل  

 لقساعية.  يناً  على ذلك، صان وي تاهوةالنامية ا

صن الظر ح المؤثرر على نا ااق يمفل ون يفون  

 له ت ثير الان على التش يل ا النتائ  المالية. 

 مخاطر التركز 

يحرص ناير الصنا خ صن مال مصول الصنا خ على تمويل ي ن تفون تفل ته  

الان الةت اع  نتناااة نع العوائا المستااصة يحيث يتا تقليص وي وثر  

 .تفل ة التمويل و  ان  اض عوائا االاتثماة

امتمالية اةت اع واعاة ال ائار نما يؤثر على 

 تفل ة التمويل. 

مخاطر تغير تكلفة  

 التمويل 

يتا ات اذ زميع القراةاق االاتثماةية يعا األخذ صن االعتااة ضوايط الايئة  

 .الشرعية للصنا خ

الصنا خ يشفل ع ةي لت تا نل وناا  ايتا نرا)اة  نرازعة ااتثماةاق  

تتواصق نع ضوايط الايئة الشرعية،   ذا )رةق الايئة الشرعية لاى ناير  

الصنا خ ون هذه االاتثماةاق لا تعا تتواصر صياا الاوايط التن يموزااا  

وزا ق الايئة الشرعية االاتثماة صياا ايتا االصصاح لمجلي  عاةر  

 .هالصنا خ عل حلية الت اةج  واااي

هن الم اار المتعلقة ياالاتثماة صن و ةاخ نالية  

غير لرعية  يتا الت لص نل اإليراعاق الناتجة  

عناا عل اريق عملية التساير  لفل )ا تفون  

عملية التساير نفل ة على الصنا خ  تستقسع  

 نل وةيامه. 

مخاطر عدم التوافق  

الشرعي ومخاطر  

التخلص من اإليرادات  

 غير الشرعية 

الت تا نل االمت اظ يالحا األعنى نل السيولة صن وع اق اوخ النقا  يتا  

 لتمفل نل عصع وي ااتحقا)اق نسلوية. 

تحاث عنانا ال يتا الوصا  يالتءام يمستحقاق 

 نصاةيف الصنا خ.  )ا ال يتمفل ناير 

الصنا خ نل تحويل األوول  لى نقا ع ن الت لن  

 عل ةوو المال  الاخل. 

 مخاطر السيولة 

تشفيل نجلي  عاةر الصنا خ، )ام ناير الصنا خ ياألخذ ياالعتااة  عنا  

نل ناير   2وعاا  5)واعا  نعايير الحوتمة ميث يتفون المجلي نل 

وعاا  نستقليل،   2عاو نمثل عل الجاة المست يار      1الصنا خ   

 يقوم المجلي ياإللراح على وي تااة  نصالح  المواصقة على حلية  

 لى اعتماع ايااة نفتوية صيما يتعلق يحوتمة  نعالجتاا ياإلضاصة  

 .الصنا خ،  ايااة االاتثماة 

توزا ن اار تااة  صن المصالح عنانا تتعاةض  

نصالح ووحا  القراة نع نصالح الصنا خ  

 تتمثل صن ون القراة )ا يت ثر يشفل غير نالئا  

 يمصالح وخرى. 

مخاطر الحوكمة  

 وتضارب المصالح 

 ن اار تل ونا خ يرغب ناير ونا خ االاتثماة صيه  يتا )ياو وعا  

ياإلضاصة الن ونه ايعمل ناير الصنا خ على نرا)اة وعا  تلك الصناعيق  

يشفل ع ةي  تقييمه يناً  على نؤلر ااترلاعي  نعايير )ياو األعا  لفل  

 .ونا خ تا االاتثماة صيه

ن اار الصناعيق التن يستثمر صياا الصنا خ  

خساةر يعم و  تل األنوال   الو) ن تتمثل صن

التن يستثمرها صن الصناعيق األخرى يحيث 

تن  م )يمتاا عل اعر الشرا  ا  ال ت ن 

 يتو يعاق اةياماا.  

 مخاطر االستثمار  

 في صناديق أخرى 

نل وما المعايير االاتثماةية التن يقوم ناير الصنا خ ياا )ال االاتثماة صن 

نستوى اإلصصاح للصنا خ المتاا ل  هل  الومااق المتاا لة هو )ياو  

الصنا خ نلتءم ينظام السوخ المالية صن المملفة العريية السعوعية  

 . لوائحه التن يذية 

يمفل ون يعلق وعا  وما الصناعيق التن يستثمر  

صياا الصنا خ الو) ن يساب التو) اق غير  

 المتو)عة صن التاا ل. 

 مخاطر تعليق التداول 

االاتثماة نل خالل ناير الصنا خ يعا القيام ياةااة  يتا ات اذ )راةاق 

ال رص االاتثماةية المتامة  مجا االاتثماة  العمل على ون ال تؤثر تلك 

على   االاتثماةاق  السر ماق األ لية لصناعيق االاتثماة العقاةية المتاا لة

 .واصن ووول الصنا خ نل خالل مجماا(

ار ماق  ن اار ت خر اإلعةاج هن االاتثماة صن 

و لية ناةزة على السوخ  يفمل ال سر صن 

 تو)يت السرح 

 مخاطر تأخر اإلدراج 
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 مزودو الخدمة الرئيسيون

 مدير الصندوق واإلداري

 شركة الخبير المالية

 ، المملفة العريية السعوعية 21362زار  - 128289ص. : 

 +966126588888هاتف: 

  www.alkhabeer.comالمو)ع االلفتر نن: 

 أمين الحفظ

 شركة البالد المالية 

، المملفة العريية  3701-12313الرياض   - 8162ص. : 

 السعوعية 

 920003636هاتف: 

 www.albilad-capital.comالمو)ع االلفتر نن: 
 

 المحاسب القانوني

 طالل أبو غزالة وشركاه الدولية 

 21441زار  - 1994ص. :  11423الرياض   - 9767ص. : 

 المملفة العريية السعوعية 

 + 966114642936هاتف: 

  www.tagi.comالمو)ع االلفتر نن: 

 المستشار الشرعي 

 .دار المراجعة الشرعية ذ.م.م 

  42   41نفتب ة)ا  - 872يناية ة)ا 

 ، نملفة الاحريل 436، ايف  3618اريق 

 +97317215898هاتف: 

  www.shariyah.comالمو)ع االلفتر نن: 
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