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 ونوعھ  الصندوق  وفئة الطرح ونوع االستثمار صندوق  اسم. 1

.  ومطروح مفتوح وقفي عام استثماري  صندوق  هو )1صندوق ا�خب�� الوقفي (
ً
 عاما

ً
 طرحا

 االستثمار لصندوق  االستثمار�ة األهداف

) للتنمية  1صندوق ا�خب�� الوقفي  العز�ز  إ�� توزيع دخل سنوي لصا�ح جمعية ماجد بن عبد  ) هو صندوق استثماري وقفي عام مفتوح، ��دف 

وذلك لغرض دعم األعمال    -إن وجدت    -% من صا�� عوائد الصندوق املستلمة  75وا�خدمات االجتماعية (ا�جهة املستفيدة) بنسبة ال تقل عن  

عية (انظر أدناه "ا�جهة املستفيدة من عوائد الصندوق") ع�� أن يتم إعادة استثمار النسبة املتبقية من العوائد غ�� املوزعة �� صندوق ا�خ��ية ل�جم

ت ). ويستثمر الصندوق �ش�ل أسا��ي �� صناديق االستثمار العقار�ة املتداولة (ر�ت) بما �� ذلك الطروحات العامة األولية لوحدا1ا�خب�� الوقفي (

حة أو املغلقة صناديق االستثمار العقار�ة املتداولة. باإلضافة إ�� ذلك يمكن للصندوق االستثمار �� صناديق االستثمار العقار�ة املدرة للدخل املفتو 

خاضع   وصناديق استثمار�ة مدرة للدخل "غ�� عقار�ة" وصناديق أسواق النقد والص�وك وصناديق الص�وك وصفقات املرابحة امل��مة مع طرف

الشروط واألح�ا   �� املذ�ورة  قيود االستثمار  املرابحة حسب  وصناديق  اململكة  للمؤسسة خارج  رقابية مماثلة  لهيئة  أو  النقد  م  لتنظيم مؤسسة 

عوائد  ومذكرة املعلومات. وسيعمل مدير الصندوق ع�� استثمار أصول الصندوق بمهنية وحرفية ��دف تحقيق نمو �� رأس املال، وتوزيع �سبة من ال

(غلة الوقف) �ش�ل سنوي ومستمر ع�� مصارف الوقف ا�حددة للصندوق واملمثلة �� ا�خدمات املقدمة من جمعية ماجد (ا�جهة املستفيدة)، 

 وتل��م ا�جهة املستفيدة بصرف (غلة الوقف) ع�� التنمية وا�خدمات ا�جتمعية حسب برامجها التنمو�ة.  

 

 الصندوق (غلة الوقف): جمعية ماجد بن عبد العز�ز للتنمية وا�خدمات االجتماعيةا�جهة املستفيدة من عوائد 
، كصرح اجتما�� رائد �� إطار وط�ي  -يرحمُھ هللا -م بمبادرة من صاحب السمو املل�ي األم�� ماجد بن عبدالعز�ز 1998تأسست ا�جمعية �� عام 

 للُبعد التنموي املستدام �� برامج
ً
 م��ا بضرورة تمك�ن  وثقا�� مت�امل �عز�زا

ً
ها ومبادرا��ا ال�ي دامت ع�� مدار عشر�ن عاما منذ تأسيسها، و�يمانا

 إ�� جنب مع اس��اتيجيات جمعية ماجد ال�ي تب�ي النمو االقتصاد
ً
 بما ُ�سهم �� تنمية التحول الوط�ي ال�ي �س�� جنبا

ً
ي وتتناول  األفراد ُمجتمعيا

 مع أهداف رؤ�ة اململكة العر�ية السعودية مجموعة من االحتياجات االجتماعية، مع ا
ً
  2030�حرص ع�� أال يتخلف أحد عن الركب، وا�ساقا

، وأهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة
ً
   (SDGS)محليا

ً
 .دوليا

) رقم  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  من  وتار�خ  174بتصر�ح  بن  22/03/1421)  ماجد  "جمعية  بمس�ى  وا�خدمات هـ،  للتنمية  عبدالعز�ز 

االجتماعية" من صلب ا�جتمع السعودي و�ليھ تصب أعمال ا�جمعية، ال�ي تنطلق خدما��ا لتمك�ن أفراده من خالل استقطاب الدعم واملنح من  

برامجها ومبادر  لتنفيذ  ا�ح�ومية  أو  ا�خاصة  ا�جهات  أو  األفراد  بتعظيم مسئولي��م االجتماعية سواًء من  بتقار�ر سنو�ة  الراغب�ن  ا��ا، مدعومة 

ضمن منظومة تتم�� بمن�جية أداءها املؤس��ي وذوي الكفاءات ال�ي �ساهم ع�� تنفيذ أعمالها، وفق     (GRI)بمراجعة من املبادرة العاملية للتقار�ر

 .أع�� معاي�� املسائلة والشفافية

 

 األعمال ا�خ��ية (مصارف الوقف)

ومبادرا��ا ا�جتمعية ا�خاصة بتطو�ر األفراد ع�� تقديم برامج منوعة ل�افة شرائح ا�جتمع مع  ماجد  مصارف الوقف ست�ون لدعم برامج جمعية

 إ
ً
 �� مجتمعھ وصوال

ً
 ُمنتجا

ً
 وطنيا

ً
 أو فردا

ً
�� االكتفاء الذا�ي  ال��ك�� ع�� فئة الشباب بالتعاون والشراكة مع مختلف ا�جهات املعنية، �ي ُيصبح ُعنصرا

باشروتحقيق األثر االجت
ُ
َم التمك�ن بما ال يقل عن ضعف اإلنفاق امل

َ
 واألعمال وال��امج ا�خ��ية املستفيدة �� �التا��:  .ما�� ومن ث

 .مستفيدي الضمان االجتما��: 1
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هم �س��دف مستحقي الز�اة من مستفيدي الضمان االجتما�� (رجال/�ساء) بتقديم الدعم والتوجيھ والتأهيل لتطو�ر مشاريعهم ا�خاصة بما �سا

 �� توف�� دخل مستدام.

 .الشباب:2

 تمك�ن أفراد ا�جتمع من الشباب (رجال/�ساء) بالتأهيل وفق مس��دفات مجاالت التوط�ن وتنمية املشاريع الصغ��ة واملتوسطة. 

 

 العنوان ومعلومات االتصال:

 1، مجمع تجار جدة، شارع التحلية، �� ا�خالدية 7وحدة رقم 

   جدة   4656ص.ب: 

 اململكة العر�ية السعودية 

 + 966126062959هاتف: 

 www.majidsociety.orgاملوقع االلك��و�ي: 

 info@majidsociety.orgال��يد االلك��و�ي: 

 

 وممارساتھ  الصندوق  استثمار سياسات. 2

ترتكز سياسة الصندوق االستثمار�ة ع�� تحقيق عوائد وتنمي��ا ع�� املدى الطو�ل، من خالل االستثمار �� أصول متعددة تتناسب مع أهداف 

 للشروط واألح�ام ومذكرة املعلومات، حيث سيعمل مدير الصندوق ع�� تنويع محفظة الوقف
ً
ع��   الوقف وطبيعتھ ومصارفھ ا�حددة وفقا

فئات متعددة من األصول بما يحقق ا�حافظة ع�� األصل املوقوف والس�� لتحقيق نمو معتدل يل�ي احتياجات الوقف ا�حالية واملستقبلية،  

 وذلك من خالل اتباع سياسات استثمار�ة متوازنة �غطي أصوال استثمار�ة متنوعة ومختلفة املدة.  

 

 أنواع األصول ال�ي سيستثمر ف��ا الصندوق 

 األصول واألوراق املالية ع�� النحو التا��:   ي��اوح توزيع األصول كنسبة مئو�ة من صا�� قيمة أصول صندوق (�� وقت االستثمار) �� �ل فئة من فئات 

 نوع االستثمار 

�سبة التخصيص من القيمة اإلجمالية 

لصا�� أصول الصندوق حسب آخر قوائم  

 مالية مدققة 

 األع�� ا�حد  ا�حد األد�ى

والطروحات األولية لصناديق االستثمار العقار�ة    صناديق االستثمار العقار�ة املتداولة

 املتداولة
50 % 100 % 

 % 50 % 0 صناديق أسواق النقد 

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

 % 50 % 0 صناديق استثمار�ة مدرة للدخل "غ�� عقار�ة"  

 % 25 % 0 الص�وك وصناديق الص�وك  

 % 50 % 0 النقد وصفقات املرابحة وصناديق املرابحة 

 مالحظات:

http://www.majidsociety.org/
mailto:info@majidsociety.org
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 ع�� أن ال -
ً
 حسب ما يراه مناسبا

ً
 و/أو خليجيا و/أو دوليا

ً
تتجاوز �سبة االستثمارات ��   يحتفظ مدير الصندوق با�حق �� توزيع وترك�� استثمارات الصندوق محليا

 ول الصندوق بحد أق��ى. % من صا�� قيمة أص30صناديق االستثمار خارج اململكة العر�ية السعودية واملتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية أك�� من 

  ت�ون استثمارات الصندوق �� صناديق استثمار�ة   -
ً
 عاما

ً
 تم املوافقة ع�� طرح وحدا��ا من هيئة السوق املالية أو �� صناديق  مطروحة طرحا

ً
 عاما

ً
مطروحة طرحا

 وتطبق معاي�� ومتطلبات تنظيمي
ً
ة مماثلة ع�� األقل لتلك ال�ي تطبقها هيئة السوق املالية. مرخصة تخضع إلشراف هيئة رقابية �� دول ا�خليج العر�ي و/أو دوليا

 ملعاي�� ومتطلبات تنظيمية مماثلة ع�� األقل لت
ً
لك املطبقة ع�� الطرح و�ذا �ان الصندوق أو الطرح العام خارج اململكة، يجب أن ي�ون الصندوق (الطرح) خاضعا

 لتقديرها ا�حض تقو�م م
ً
 ا إذا �انت املعاي�� واملتطلبات التنظيمية املطبقة ع�� الطرح مماثلة ع�� األقل لتلك ال�ي تطبقها الهيئة. العام �� اململكة. وللهيئة وفقا

ق النقد و/أو قد ي�جأ مدير الصندوق �� الظروف االستثنائية و�ناء ع�� تقديره ا�خاص باالحتفاظ بأصول الصندوق ع�� ش�ل نقدي و/أو استثمارات �� أسوا -

  كحد أع��. % 100أو صناديق املرابحة بنسبة صفقات املرابحة و/

 يديرها نفس   41مع مراعاة ما ورد �� املادة  -
ً
 عاما

ً
من الئحة صناديق االستثمار "قيود االستثمار"، يجوز ملدير الصندوق االستثمار �� صناديق مطروحة طرحا

 يديرها أ�خاص مرخص لهم من هيئ
ً
 عاما

ً
ة السوق املالية أو من هيئة رقابية من دول مجلس التعاون ا�خلي�� و/أو  املدير أو صناديق استثمار مطروحة طرحا

 ع�� أن ت�ون خاضعة ملتطلبات تنظيمية مماثلة ع�� األقل لتلك ال�ي تفرضها الهيئة. 
ً
 دوليا

 ألهداف الصندوق.  -
ً
 قد �ستثمر الصندوق �� أوراق مالية أصدرها مدير الصندوق أو أي من تا�عيھ وفقا

 ال�ي يديرها مدير الصندوق أو أي من تا�عمع مراعاة ما  -
ً
 عاما

ً
 ورد �� الئحة صناديق االستثمار، يجوز للصندوق االستثمار �� الصناديق املطروحة طرحا

ً
يھ وفقا

يق االستثمار األخرى ألهداف الصندوق. ولتفادي ازدواجية الرسوم، سيقوم مدير الصندوق برد قيمة أي رسوم قام بتحميلها ع�� الوحدات املستثمر ��ا �� صناد

 أيام عمل من تار�خ تحصيلها.  10املدارة من قبل نفس مدير الصندوق، وذلك من خالل سداد مبالغ هذه الرسوم إ�� حساب الصندوق خالل 

 للبند املعنون "سياسة التوزيع" من الشروط واألح�ام. -
ً
 يقوم مدير الصندوق بتوزيع األر�اح وفقا

 .% من صا�� قيمة أصولھ ألغراض االستثمار10ل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية ح�ى يحق للصندوق ا�حصول ع�� تمو� -

 

 الصندوق  �� باالستثمارات املرتبطة ا�خاطر. 3

 مخاطر درجة  ��    �عدُّ  االستثمارات  قيمة  أن  كما  ��ا،  االستثمار  ا�خطط  باألصول  املرتبطة  ا�خاطر  لدرجة   
ً
نظرا ملرتفعة  متوسطة  الصندوق 

 لتقلبات األسواق واألصول املستثمر ��ا.  
ً
 الصندوق والدخل الناتج ع��ا يمكن أن تنخفض نظرا

 لدى أي بن 
ً
 ك.إنَّ االستثمار �� صندوق االستثمار ال ُ�عّد إيداعا

  ع�� أداء الصندوق �� املستقبل. -إن وجد-األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر االس��شادي 
ً
 ال ُ�عّد مؤشرا

 يماثل األدا أو  يتكرر  باملؤشر االس��شادي سوف  أو أداءه مقارنة  بالوحدات أن األداء املطلق لصندوق االستثمار  للمش��ك�ن  ء  ال يوجد ضمان 

 ق. الساب

 االستث أهداف  تحقيق  �شأن  الصندوق  مدير  يقدمھ  أن  يمكن  ضمان  هناك  املعلوماتليس  مذكرة   �� املذ�ورة  املش��ك�ن  مار  ع��  و�جب   ،

 الصندوق. (الواقف�ن) أخذ عوامل ا�خاطر املذ�ورة أدناه �ع�ن االعتبار قبل االش��اك �� الصندوق وال�ي من ا�حتمل أن تؤثر �� صا�� قيمة أصول  

 قد يخسر املش���ون األموال املش��ك ��ا �� صندوق االستثمار، و���تب ع�� هذه ا�خسارة ا�عدام أو انخفاض غلة الوقف املوزعة ع�� مصارف 

 الوقف.

 عن   ما للصندوق  مالية خسارة أي  وقوع حال �� تا�عيھ من  أي أو الصندوق  مدير عن املسؤولية تنتفي 
ً
أسباب متعمدة من قبل  لم يكن ذلك ناتجا

 مدير الصندوق.

 الراغب�ن  جميع ع�� يجب (الواقف�ن)   با�خاطر يتعلق فيما املهني�ن  مستشار��م بمشاركة أو بأنفسهم قرارهم اتخاذ االش��اك �� املش��ك�ن 

  التالية ا�خاطر �ش�ل وال   .الصندوق  املرتبطة ��ذا والضر�بية  واملالية القانونية
ً
 الصندوق، االستثمار �� عل��ا ينطوي  ال�ي  را�خاط �جميع م�خصا

 .الصندوق  لها يتعرض قد ال�ي  الرئيسة ا�خاطر �عض فقط �ش�ل ولك��ا

 

 السابق  التشغي�� التار�خ

 من للمش��ك�ن  يمكن سابق �جل أداء أي للصندوق  يوجد فال لذا الصندوق؛ �شغيل عملية �عد تبدأ ولم والتأسيس النشأة حديث الصندوق 

��ا من املمكن أن تختلف �ش�ل  ا�خاطر وكذلك طبيعة  املستقبلية  الصندوق  ع�� أداء الصندوق ونجاحاتھ. كما أن طبيعة استثمارات ا�حكم خاللھ



 
6   

 

قها  حقجوهري عن االستثمارات واالس��اتيجيات ال�ي اضطلع ��ا مدير الصندوق �� السابق. كما أنھ ليس بالضرورة أن ت�ون النتائج السابقة ال�ي  

ة ع�� األداء املستقب��. لذا �عد حداثة املنتج من ا�خاطر حيث يصعب التنبؤ بمدى التغ�� �� قيمة الوحدات أو �� ال
ّ
 عوائد. مدير الصندوق دال

 

 مخاطر التقلب �� التوزيعات 

 عدمھ من لدفعها ليست هناك أي ضمانات �شأن تحقيق األر�اح وال�ي �ع��م الصندوق بتوزيعها ل�جهة املستفيدة وليست هناك أي ضمانات 

أو االستثمارات االخرى ال�ي  ��ا املستثمر املتداولة العقار�ة الصناديق توزيعات �� التع�� -ع�� سبيل املثال ال ا�حصر  – مختلفة وذلك ألسباب

 ع�� أداء الصندوق وسعر الوحدة.  مصار�ف ارتفاع ستثمر ��ا الصندوق أو�
ً
 م��ا سوف تؤثر سلبا

ً
 الصندوق. وجميع هذه العوامل أو أيا

 

 مخاطر االستثمار �� الطروحات األولية لصناديق االستثمار العقار�ة املتداولة

املتداولة والطروحات األولية لصناديق االستثمار العقار�ة املتداولة.  سيتم استثمار جزء من محفظة الصندوق �� صناديق االستثمار العقار�ة

 يتيح ملدير الصندوق تقييم قيمة الوحدة �ش�ل 
ً
 �شغيليا

ً
�اٍف، فقد  وحيث أن صناديق االستثمار العقار�ة املتداولة حديثة اإل�شاء ال تملك تار�خا

 ع�� أداء الصندوق وأسعار الوحدات. ويشمل
ً
  االستثمار �� الطروحات األولية لصناديق االستثمار العقار�ة املتداولة ع�� ينعكس ذلك سلبا

 مخاطر تأخر اإلدراج ومخاطر الطروحات املتبقية: 

 املتبقية  الطروحات مخاطر -

االقتصادية  قد تقل الطروحات األولية لصناديق االستثمار العقار�ة املتداولة املتبقية املتاحة �� �عض األحيان، نتيجة للظروف 

 ع�� أداء 
ً
 ال�لية لسوق الطروحات املتبقية أو غ��ها؛ مما يؤثر ع�� تحقيق الصندوق ألهدافھ االستثمار�ة و�التا�� ينعكس سلبيا

 .الصندوق  �� الوحدة وسعر الصندوق 

 اإلدراج  تأخر مخاطر -

 االستثمار صناديق فإن إدراج وحدات املتداولة، العقار�ة االستثمار لصناديق األولية الطروحات �� الصندوق  اكتتاب حال ��

 الفرص من ذلك و�حد بھ، املشاركة تمت الذي املبلغ احتجاز إ�� مما يؤدي يتأخر قد السوق  �� ف��ا املكتتب املتداولة العقار�ة

 ع�� أداء الصندوق وسعر الوحدة. املتاحة االستثمار�ة
ً
 للصندوق األمر الذي قد يؤثر سلبا

 

 ثمار �� الصناديق العقار�ة املدرجة مخاطر االست

 غ�� �شطة وذات سيولة محدودة، كما قد تواجھ 
ً
  �ستثمر الصندوق �� وحدات صناديق االستثمار العقار�ة املتداولة، وقد يواجھ الصندوق سوقا

 �� األسعار نتيجة اتجاه حركة األسواق �ش�ل عام واألسواق العقار�ة �ش�ل خاص. باإلضافة إ�� ذلك، ال
ً
 أسعار وحدات تلك الصناديق تذبذبا

جد ضمان أن يقوم الصندوق العقاري املتداول بتوزيع األر�اح ع�� املستثمر�ن �ش�ل سنوي ألن قرار التوزيع قد يخضع ألداء الصندوق  يو 

ل العقاري املتداول وقدرتھ ع�� سداد ال��اماتھ. يخضع االستثمار �� وحدات الصناديق العقار�ة املتداولة �خاطر ذات عالقة بملكية األصو 

وال�ي قد تنخفض �سبب عوامل مثل قلة السيولة وال�وارث الطبيعية ووضع املستأجر�ن املا��. بناء ع�� ما ورد قد �سبب االستثمار �� العقار�ة 

 هذه الصناديق انخفاض عوائد الصندوق وسعر الوحدة.

 

 مخاطر القطاع وترك�� االستثمارات 

ق العقار�ة املتداولة "ر�ت" ال�ي �ستثمر ف��ا الصندوق قد ت�ون عرضة للتقلب �� مخاطر ال��ك�� ع�� قطاع مع�ن من السوق، حيث أن الصنادي

 مقارنة بالقطاعات ا
ً
ألخرى. السل�ي نتيجة للتغي�� �� صناعة العقار بصفة خاصة. ومن املعلوم أن حجم الصناديق العقار�ة املتداولة صغ�� �سبيا

األسعار أع�� من أي صندوق آخر �ستثمر �� السوق �ش�ل عام والذي قد يؤدي إ��  ولذا، فقد تتعرض استثمارات الصندوق إ�� تذبذب أك�� �� 

 .
ً
 انخفاض أسعار الوحدات وتأثر الصندوق سلبا
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 مخاطر سيولة سوق الصكوك

سيتم استثمار جزء من محفظة الصندوق �� ص�وك متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية. وع�� عكس سوق األسهم، حيث �ستطيع املستثمرون  

ك  التخارج �سهولة من أي مركز استثماري، �عتمد مال�و الص�وك ع�� السوق الثانو�ة لتداول الص�وك. فإذا احتاج الصندوق لبيع جزء من الص�و 

، و�مكن أال يتمكن من اس��جاع رأسمالھ املست
ً
ثمر  ل�حصول ع�� أصل رأسمالھ املستثمر، يمكن أن ي�ون الطلب املتاح �� السوق الثانوي محدودا

 .
ً
 و�التا�� تتأثر العوائد ملال�ي الوحدات سلبا

 

 مخاطر انخفاض درجة التصنيف 

�س�� الصندوق إ�� االستثمار �� ص�وك مصّنفة تنطوي ع�� مستو�ات متدنية �خاطر عدم السداد. وع�� الرغم من ذلك، �� حالة انخفاض درجة 

 ع�� التصنيف االئتما�ي ألي من األدوات ال�ي �ستثمر ف��ا الصندوق، 
ً
يحتمل أن يضطر مدير الصندوق إ�� بيع تلك األدوات، األمر الذي يؤثر سلبا

 أداء الصندوق وسعر الوحدة.

 

 مخاطر االستثمار �� أدوات ذات تصنيف ائتما�ي أقل من الدرجة االستثمار�ة

ي هذه االستثمارات ع�� مخاطر أع�� من األدوات  �س�� الصندوق إ�� االستثمار �� أدوات ذات تصنيف ائتما�ي أقل من الدرجة االستثمار�ة. وتنطو 

دوق ذات تصنيف ائتما�ي من الدرجة االستثمار�ة حيث قد يخفق املصدر بالوفاء بال��اماتھ التعاقدية مع الصندوق مما قد يتسبب �� خسارة الصن

 ع�� أداء الصند
ً
 وق وقيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة.ل�امل أو جزء من املبلغ املستثمر �� هذه األدوات األمر الذي يؤثر سلبا

 

 

 مخاطر االستثمار خارج اململكة

) األمور املرتبطة بتقلبات أسعار 1ع�� سبيل املثال ال ا�حصر:    -خارج اململكة العر�ية السعودية ع�� العديد من ا�خاطر م��ا   ينطوي االستثمار

يتم االستثمار ف��ا بفرض ضرائب ع�� الدخل وامل�اسب 3وا�جيوسياسية؛  ) ا�خاطر االقتصادية  2العمالت؛   صرف ال�ي  ) احتمال قيام الدولة 

 ع�� أداء الصندوق وسعر الوحدة.
ً
 م��ا سوف تؤثر سلبا

ً
 املرتبطة بأصول الصندوق. جميع هذه العوامل أو أيا

 

 مخاطر صرف العمالت

املال  واألدوات  األصول   �� االستثمار  للصندوق  مثل  يجوز  إضافية  اعتبارات  األجنبية  املالية  األوراق   �� االستثمارات  تتضمن  مختلفة.  �عمالت  ية 

بلغ  التقلبات �� سعر الصرف ب�ن الر�ال السعودي ومختلف العمالت األجنبية ال�ي يتم استثمار الصندوق ��ا والت�اليف املرتبطة بتحو�ل أصل م

أ  إ��  عملة  من  االستثمار  من  والدخل  و�مكناالستثمار   الر�ال �غ�� املقومة االستثمارات خسارة  حال  ��  ل�خسارة يتعرض أن  للصندوق  خرى. 

 السعودي،  الر�ال مقابل السعودي

  تؤثر قد الصرف سعر اختالف فإن  بالتا��
ً
 .الصندوق  أداء ع�� سلبا

 

 املستفيدة ا�جهة مخاطر

ع�� مصارف الوقف ال�ي تتطلب �� �عض األحيان إتمامها خالل مدة زمنية محددة،  بصفة عامة، أي تقص�� ينشأ من قبل ا�جهة املستفيدة قد يؤثر  

 مما قد ينتج عنھ أثر سل�ي ع�� تحقيق هدف الصندوق. 
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 القيود الشرعية

هي�ل   من  �ل  ع��  الضوابط  هذه  تنطبق  حيث  الشرعية.  الهيئة  تحددها  حسبما  الشرعية  الهيئة  ضوابط  الصندوق  استثمارات  تتبع  أن  يجب 

  ستثمارات وع�� �شاطات الصندوق واستثماراتھ. ولالل��ام بتلك الضوابط، قد يضطر الصندوق ع�� التخ�� عن االستثمار أو جزء منھ، أو جزء اال 

و�� حال وجود إيرادات محرمة من األ�شطة ال�ي جرى االستثمار  من دخلھ إذا �ان االستثمار أو هي�ل االستثمار مخالف لضوابط الهيئة الشرعية.

 ف��ا؛ فإن مدير الصندوق يتو�� التخلص من اإليراد ا�حرم حسب ما تقرره الهيئة الشرعية للصندوق. 

ح و�اإلضافة إ�� ذلك، عند االل��ام بضوابط الهيئة الشرعية يخسر الصندوق فرص استثمار�ة إذا قررت الهيئة الشرعية وجود أي استثمار مق�� 

�� ال يمكن للصندوق النظر فيھ. و��ون لهذه العوامل، �� ظل ظروف معينة، أثر سل�ي ع�� األداء املا��  غ�� مل��م بضوابط الهيئة الشرعية و�التا

 للصندوق أو استثماراتھ، مقارنة مع النتائج ال�ي يمكن ا�حصول عل��ا لو لم تكن ضوابط االستثمار الشرعية للصندوق منطبقة. 

 

 املصدر  مخاطر

ع مرور الوقت نتيجة لتغ��ات �� إدار��ا وأوضاعها املالية والطلب عل��ا، بما يؤدي إ�� انخفاض �� قيمة وحدات  يمكن أن يتغ�� أداء أصول الصندوق م 

 .
ً
 الصندوق، و�التا�� تأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبا

 

 ال��كز  مخاطر

أداء الصندوق عرضة للتقلبات ا�حادة نتيجة التغ��  �� ا�خاطر الناتجة عن تركز استثمارات الصندوق �� أصول أو قطاعات معينة والذي يجعل  

 .
ً
 �� األوضاع ا�خاصة بتلك األصول والقطاعات ال�ي �ستثمر ��ا الصندوق وال�ي قد تؤثر ع�� أداء الصندوق سلبا

 

 ا�جيوسياسية ا�خاطر

 بالتطورات ا�جيوسياسية غ��
ً
 لها ي�ون  أن  يمكن  حيث ا�حيطة املناطق  املنطقة أو  �� املتوقعة يمكن أن تتأثر قيمة الصندوق واستثماراتھ سلبيا

عدم من تز�د ل�حدث املتوقعة غ�� الطبيعة أن  ذلك الصندوق، ع�� مباشرة غ�� أو مباشرة آثار  ع�� مخاطر �ش�ل و�التا�� االطمئنان  حالة 

 .الصندوق  أداء  �� سلبا يؤثر أن  يمكن الذي األمر وهو والتجار�ة والعقار�ة، االقتصادية  القطاعات ع�� مخاطر السيا��ي  املناخ يخلق كما  .االستثمار

 

 ا�خاطر القانونية والرقابية  

رقابية ��  إن املعلومات الواردة �� الشروط واألح�ام ومذكرة املعلومات �ستند ع�� التشريعات القائمة واملعلنة. و�مكن أن تطرأ �غ��ات قانونية و 

 ع�� الصندوق أو االستثمارات. و�مكن
ً
أن ت�ون   املناخ االستثماري �� اململكة أو غ�� ذلك من التغ��ات خالل مدة الصندوق بما يمكن أن يؤثر سلبا

ل�حصول ع��   قدرة الصندوق ع�� اتخاذ إجراءات قانونية �� حالة �شوء نزاع محدودة، و�التا�� يمكن أن يتع�ن عليھ ال�جوء إ�� ا�حاكم �� اململكة

 وال يمكن توقع نتائجها. و�مكن أن 
ً
 طو�ال

ً
يتأثر   �عو�ضات. ويش�ل تنفيذ العقود من خالل النظام القضائي �� اململكة عملية صعبة و�ستغرق وقتا

 بأي �غي�� �� القوان�ن ا�حالية أو �عدم قدرة الدوائر ا�ح�ومية ع�� تطبيق تلك القوان�ن. 
ً
 الصندوق سلبا

 

 الدخل والز�اة  ضر�بة مخاطر

 للوائح املتعلقة بالز�اة والضر�بة املعمول ��ا �� اململكة العر�ية السعودي
ً
ة. و�التا��  صناديق االستثمار مشمولة ضمن �عر�ف شر�ات األموال وفقا

ال �ستوف  وأن  والدخل  للز�اة  العامة  الهيئة  لدى  الت�جيل  الصندوق  ع��  يتوجب  للوائح،  اللغوي  التفس��  بمقت��ى  ضر�بة فإنھ  ��امات 

�شراف الدخل/الز�اة. غ�� أن الهيئة العامة للز�اة والدخل لم تقم ح�ى اآلن بوضع أي ر�ط ضر��ي/ز�وي ع�� صناديق االستثمار ا�خاضعة لرقابة و 
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ر من واجب سداد  هيئة السوق املالية أو مال�ي وحدات صناديق االستثمار ع�� الرغم من عدم صدور أي إعالنات رسمية بإعفاء صناديق االستثما

ذا ال  الضر�بة. و�ينما لم �عمل الهيئة العامة للز�اة والدخل ع�� تحصيل أي ال��امات ضر�بة دخل وز�اة من صناديق االستثمار السعودية، فإن ه

رج��؛ و�مكن أن تؤدي هذه    �ع�ي أن الهيئة العامة للز�اة والدخل لن تقوم بتغي�� من�جي��ا وتقرر تطبيق الضرائب ع�� الصناديق �� املستقبل و�أثر

 إ�� فرض غرامات ع�� السداد املتأخر لضر�بة الدخل/الز�اة. و�ؤدي تحمل أي من تلك الضرائب (وغرامات التأخ�� امل��تبة  
ً
عل��ا) إ�� املن�جية أيضا

 خفض قيمة النقد املتوفر لعمليات الصندوق وللتوزيعات ا�حتملة ع�� مال�ي الوحدات. 

 

  مة املضافةمخاطر ضر�بة القي

، ال يخضع أي استثمار �� الصندوق لضر�بة دخل أو اقتطاع ضر��ي أو ضر�بة أر�اح رأسمالية أو أي ضر�بة أخرى.  ا �� تار�خ مذكرة املعلوماتكم

 فرض ضر�بة قيمة مضافة �� اململكة بحلول شهر يناير  
ً
، من غ�2018غ�� أنھ قد تقرر رسميا

ً
� املتوقع أن  م. و�مقت��ى اللوائح الصادرة حديثا

��  يخضع االستثمار �� الصندوق لضر�بة القيمة املضافة، ولكن ينب�� ع�� املستثمر�ن ا�حصول ع�� مشورة �شأن تأث�� ضر�بة القيمة املضافة ع

  .استثمارا��م �� الصندوق 

 

سوف   و�التا��  املضافة،  القيمة  لضر�بة  الصندوق  خدمات  ومقدمي  الصندوق  مدير  يخضع  أن  املتوقع  (مقابل  من  املستحقة  الدفعات  عدل 
ُ
�

 ا�خدمات والعموالت والرسوم واأل�عاب) ملدير الصندوق و/أو مقدمي خدمات الصندوق بحيث تأخذ ضر�بة القيمة املضافة �ع�ن االعتبار. 

 

 مخاطر التغ��ات �� األوضاع االقتصادية العامة

  
ً
شاملة االقتصادية،  األوضاع   �� التغ��ات  تؤثر  أن  واألحداث يمكن  التكنولوجية،  والتطورات  واملنافسة،  العمل،  وظروف  الفائدة،  معدالت 

،
ً
 وسلبيا

ً
 كب��ا

ً
    والتوجهات ا�جيوسياسية، والقوان�ن الضر�بية ع�� أعمال وفرص الصندوق تأث��ا

ً
و�التا�� يتأثر أداء الصندوق وقيمة وحداتھ سلبا

 ع�� قدرة (املش��ك�ن) الواقف�ن ع�� االستمرار �� دعم الصندوق الوقفي و�التا�� صعو�ة  كما أن تحقق أي من ا�خاطر االقتصادية قد يؤثر سلب
ً
ا

 اإلضافة إليھ وتنميتھ من خالل االش��ا�ات (الوقفية). 

 

 التمو�ل  مخاطر

 ع�� الدخل ا 
ً
لذي يحققھ الصندوق، من ا�حتمل أن يتم تمو�ل أصول الصندوق بتمو�ل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، وأن يؤثر هذا سلبا

 ع�� القيمة السوقية للوحدات. و�مكن أن تت�خم الز�ادات واالنخفاض
ً
ات ��  أو أن يؤدي إ�� خسارة �� مبلغ أصل الدين، و�التا�� سوف يؤثر سلبا

أنھ ينطوي �� نفس الوقت  قيمة أصول الصندوق عندما ي�جأ الصندوق إ�� التمو�ل. و�ؤدي استخدام التمو�ل إ�� إيجاد فرصة لز�ادة العوائد، غ��

 ع�� درجة مخاطر أع�� و�مكن أن يؤدي إ�� ز�ادة �عرض الصندوق واستثماراتھ لعوامل م��ا ارتفاع ت�اليف الدين وال��اجع االقتصادي.  

 

 السيولة  مخاطر

  متطلبات  لتغطية  األوقات �عض ��  مناسبة بأسعار �سييلها يصعب أصول  �� االستثمار  مخاطر ��
ً
السيولة مما يؤدي إ�� تأثر أداء الصندوق سلبا

ت�ون السيولة متدنية مما قد يز�د من صعو�ة �سييل استثمارات الصندوق، ال سيما أنَّ سيولة السوق   -�� �عض الف��ات-�� حالة البيع. كما أنھ  

 ع�� األسعار السوقية الستثمارات الصندوق وقدرتھ ع�� بيع �عض
ً
 استثماراتھ لتلبية متطلباتھ من السيولة.  املنخفضة قد تؤثر سلبا

 

 املصا�ح  وتضارب ا�حوكمة مخاطر
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ا�ح نتيجة للتنوع الكب�� �� األ�شطة ال�ي يضطلع ��ا مدير الصندوق وشر�اتھ الزميلة وتا�عيھ ومجلس إدارة الصندوق، قد يحدث تضارب �� املص

 ع�� أداء الصندوق.  قيق هدفھ االستثماري يؤثر ع�� قدرة الصندوق ع�� تح  ب�ن هذه األطراف املتنوعة مما
ً
 األمر الذي قد يؤثر سلبا

 

 العمل بموجب الئحة  
ً
و�� حالة �شوء أي تضارب مصا�ح، يجب ع�� مدير الصندوق �� جميع األوقات أن يل��م بواجباتھ تجاه الصندوق (شاملة

مصا�ح، يتعامل مدير الصندوق مع �ل من مال�ي الوحدات بطر�قة  صناديق االستثمار الصادرة من هيئة السوق املالية). و�� حالة �شوء تضارب

 بإحالة أية حاالت تضارب مصا�ح محتملة إ�� مجلس إدارة الصندوق وسوف �س�� مجلس إدارة الصندوق 
ً
عادلة. و��ون مدير الصندوق ُملزما

 �حل أي ش�ل من أش�ال تضارب املصا�ح بحسن نية و�بذل أفضل ا�جهود املمكنة 

 

 االعتماد ع�� املوظف�ن األساسي�ن  مخاطر 

ي �عتمد نجاح الصندوق �ش�ل رئي��ي ع�� األداء النو�� لفر�ق إدارتھ وفرق إدارة شر�ات محفظتھ االستثمار�ة. و�مكن أن تؤثر خسارة خدمات أ 

تذاب موظف�ن إضافي�ن واالحتفاظ  من أعضاء فرق اإلدارة تلك �ش�ل عام (سواء �ان ذلك �سبب االستقالة أو غ�� ذلك) أو عدم القدرة ع�� اج

 ��م ع�� رأس العمل، إ�� تأث�� جوهري ع�� أعمال وفرص الصندوق. 

 

 العمليات  مخاطر

 الصندوق  عمليات  ع�� يؤثر  قد العناصر هذه ينشأ من تقص�� أي فإنَّ  و�التا�� كب��، �ش�ل  واملادية البشر�ة املوارد ع�� الصندوق  مدير �عتمد

 إتمامها خالل نافذة زمنية محددة، مما قد ينتج عنھ أثٌر سل�ٌي ع�� أداء الصندوق.  األحيان  �عض �� تتطلب ال�ي  واستثماراتھ
 

 الناشئة األسواق مخاطر

، واالستثمار �� األسواق الناشئة قد ينطوي ع�� مخاطر مرتبطة باإلخفاق أو التأخر �� �سو�ة صفقات ال
ً
 ناشئة

ً
سوق �عد السوق السعودية سوقا

يمة  لقو��جيل وأمانة حفظ األوراق املالية. كما أن االستثمار �� مثل هذه األسواق قد يحمل ب�ن طياتھ مخاطر أع�� من املتوسط واملعتاد. إن ا

 حيث إن الكم األك�� من أحجام القيمة السوقية وا
ً
ملتاجرة م��كزة  السوقية لألوراق املالية ال�ي تتم التعامالت ��ا �� األسواق الناشئة محدودة �سبيا

 أك�� من تقلبات األسع
ً
ار، وسيولة أقل �� عدد محدود من الشر�ات. ولذلك فإن أصول الصندوق واستثماراتھ �� السوق الناشئة قد تواجھ قدرا

 .
ً
 �ش�ل م�حوظ مقارنة باالستثمار �� أسواق أك�� تطورا

 مخاطر الكوارث الطبيعية

وقد توثر   تتمثل �� ال��اك�ن، والزالزل، واألعاص�� والفيضانات وأي ظاهرة طبيعية ال يمكن السيطرة عل��ا و�سبب دمارا كب��ا للممتل�ات واألصول،

 ع�� مختلف القطاعات االقتصا 
ً
 الصندوق. دية واالستثمار�ة مما قد يؤدي إ�� انخفاض أسعار وحداتسلبا

 

 أخرى  صناديق �� االستثمار مخاطر

ا�خاطر الرئيسية لالستثمار   من املمكن أن تتعرض الصناديق األخرى ال�ي قد �س��دف الصندوق االستثمار ف��ا لنفس ا�خاطر الواردة �� هذا البند "

 
ً
 ع�� أداء الصندوق وسعر الوحدة. �� الصندوق" مما يؤثر سلبا

 

 االئتمانية  ا�خاطر
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 االتفاقيات أو للعقود وفقا الصندوق  مدير مع بال��اما��ا التعاقدية الوفاء �� معها املتعاقد ا�جهات أو ا�جهة إخفاق باحتمال تتعلق ال�ي  ا�خاطر ��

أطراف   مع املرابحة صفقات ت��م وال�ي  النقد أسواق  وصناديق املرابحة صناديق �� االستثمار حال الصندوق �� ع�� ا�خاطر هذه وتنطبق  بي��ما.

 �� ستؤثر وال�ي  أخرى 
ً
 .الوحدة وسعر الصندوق  استثمارات إخفاقها ع�� حال سلبا

 

 االستثمار  إعادة مخاطر

 استثمارها يتم  ال قد األر�اح فإن مبالغ وعليھ الصندوق،  استثمارات  عن  الناتجة والرأسمالية املوزعة األر�اح �عض استثمار الصندوق  �عيد قد

 ع�� الشراء ت�لفة ارتفاع و�التا�� ابتداًء، ��ا األصول  شراء تم ال�ي  باألسعار
ً
 .الوحدة  سعر لألصل مما قد يؤثر سلبا

 

 الصندوق  بأداء املتعلقة السابقة البيانات. 4

 للصندوق.  سابقة بيانات يوجد ال

 

 واأل�عاب  والعموالت ا�خدمات. 5

 :بالصندوق  املتعلقة السنو�ة والرسوم املصار�ف جميع يو�ح تقديري  م�خص ي�� فيما

 أ) تفاصيل جميع املدفوعات وطر�قة احتسا��ا

 أ�عاب اإلدارة
 ع��

ً
% من 10املبلغ األقل إما بنسبة   يتقا��ى مدير الصندوق من الصندوق أ�عاب إدارة وسيتم احتسا��ا اعتمادا

 من صا�� قيمة أصول الصندوق، أ��ما أقل.  0.75إجما�� قيمة عوائد الصندوق املستلمة أو بنسبة 
ً
 % سنو�ا

 أ�عاب أم�ن ا�حفظ

أ�عاب .1  �ساوي  يجب ع�� الصندوق أن �سدد ألم�ن ا�حفظ 
ً
��  0.10ا  من إجما�� قيمة األصول 

ً
% سنو�ا

ر�ال سعودي.  5,000مليون ر�ال سعودي و�حد أد�ى  250حال �ان إجما�� قيمة األصول أقل أو �ساوي 

شهري. وتنخفض النسبة املذ�ورة ل�ل ز�ادة �� إجما�� قيمة األصول   وتدفع أ�عاب أم�ن ا�حفظ �ش�ل

 حيث ت�ون أ�عاب أم�ن ا�حفظ �التا��: 

 من إجما�� قيمة األصول  إجما�� قيمة األصول مليون ر�ال سعودي
ً
 % سنو�ا

250 -  500 0.08 % 

500 -  750 0.06 % 

750  – 1,000 0.05 % 

 % 0.04 1,000أك�� من 

 

ويستحق أم�ن ا�حفظ رسوم عن �ل صفقة (أي �ل عملية بيع أو شراء يقوم ��ا الصندوق حسب سياسة   .2

 10ر�ال سعودي، باإلضافة ا�� رسوم بمبلغ    30الصندوق االستثمار�ة) تتم �� السوق السعودية بمبلغ  

 ر�ال سعودي عن �ل صفقة ال تتم بطر�قة إلك��ونية. 

 

 أ�عاب املدير اإلداري 
% من صا�� قيمة أصول الصندوق. وتدفع �ش�ل نصف 0.20الصندوق للمدير اإلداري رسم سنوي بقيمة  يدفع  

 سنوي. 

 . ر�ال سعودي 36,750يدفع الصندوق للمحاسب القانو�ي أ�عاب سنو�ة قدرها  أ�عاب ا�حاسب القانو�ي 
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أ�عاب أعضاء مجلس اإلدارة  

 املستقل�ن 

 ل�ل عضو مستقل باإلضافةر�ال سعودي  5,000يدفع الصندوق 
ً
ر�ال سعودي  4,000 قدره حضور  بدل إ��  سنو�ا

وقد تم �عي�ن عضو�ن مستقل�ن للصندوق. ومن املتوقع أن يتم عقد اجتماع�ن اثن�ن خالل السنة     اجتماع. �ل  عن

الرئيس اجتماع عاجل �جلس إدارة صندوق �لما رأى ذلك  كحد أد�ى وأر�عة اجتماعات كحد أق��ى. وقد �عقد 

. وال يز�د مجموع هذه األ�عاب عن 
ً
.  42,000ضرور�ا

ً
 ر�ال سعودي سنو�ا

�� أعضاء مجلس إدارة الصندوق أي أجور. إال أن الصندوق سوف يتحمل �افة ت�اليف السفر واإلقامة ولن يتلق با

�� سبيل حضور االجتماعات. وتحتسب وتدفع هذه  يتكبدها �ل عضو من األعضاء �ش�ل معقول  ال�ي  الفعلية 

 األ�عاب السنو�ة �ش�ل نصف سنوي.

 سنو�ة بقيمة يدفع الصندوق للهيئة ال أ�عاب الهيئة الشرعية
ً
 .ر�ال سعودي 20,000شرعية أ�عابا

  رسوم مزود خدمة املؤشر

 االس��شادي

 . ر�ال سعودي 22,515االس��شادي رسوم سنو�ة بقيمة  يدفع الصندوق ملزود خدمة املؤشر

 رقابية  رسوم
. وتدفع هذه الرسوم �ش�ل سنوي لهيئة السوق   7,500يدفع الصندوق رسوم رقابية بمبلغ 

ً
ر�ال سعودي سنو�ا

 املالية.  

رسوم �شر التقار�ر الدور�ة ع��  

 موقع تداول 
5,000 .

ً
 ر�ال سعودي عن السنة املالية تحسب �ل يوم تقو�م و�ستقطع سنو�ا

مصار�ف ورسوم التعامل  

 (الوساطة) 

مصار�ف الوساطة أو أي رسوم تداول أخرى من قبل الصندوق مباشرة بمستو�ات تحددها األنظمة أو وسيط تدفع  

 ع�� معدل تداول أصول 
ً
التعامل �� األسواق ال�ي يقوم الصندوق بالشراء أو البيع ف��ا. وتتفاوت تلك املبالغ استنادا

 الصندوق وحجم العمليات. 

افق مع  مصار�ف التمو�ل املتو

 الهيئة الشرعية  ضوابط

يتم تحميلها ع�� الصندوق حال وجودها حسب أسعار السوق السائدة وتحسب �� �ل يوم تقو�م وتدفع حسب 

 متطلبات البنك املمول.

 الرسوم واملصار�ف األخرى 

ا يتحمل الصندوق جميع املصار�ف األخرى املتعلقة با�خدمات املهنية والتشغيلية املستمرة املقدمة من الغ��، و�م 

ذلك   ا�حصر-��  ال  املثال  سبيل  وتقييم   -ع��  املنظمة،  وا�جهات  وا�ح�ومية  واالستشار�ة  القانونية  املصار�ف 

وتوزيعها والن��يات، والرسوم التنظيمية، وأ�عاب ومصار�ف  للصندوق  السنو�ة التقار�ر األصول، ومصار�ف طباعة 

يل الشر�ات ذات الغرض ا�خاص املؤسسة لصا�ح التقا��ي، وغ��ها من ا�خدمات املهنية، ومصار�ف تأسيس و�شغ

 عن أي ضر�بة أو ز�اة مستحقة الدفع تفرض �� املستقبل من 
ً
حفظ أصول الصندوق. و��ون الصندوق مسؤوال

املصروفات   هذه  تتجاوز  أال  املس��دف  ومن  املنظمة.  ا�جهات  الصندوق 1.0قبل  أصول  قيمة  صا��  من   
ً
%سنو�ا

 الضرائب ال�ي تخضع للوائح والتنظيمات ا�ح�ومية. باستثناء الرسوم والعموالت و 

 مالحظات: 

يتم تحميل الضر�بة  إن جميع الرسوم املذ�ورة والعموالت واملصروفات املستحقة لشركة ا�خب�� املالية أو األطراف األخرى ال �شمل ضر�بة القيمة املضافة، وس -

غ ضر�بة القيمة املضافة وأي  �ش�ل منفصل وفقا للنسب املنصوص عل��ا �� قانون ضر�بة القيمة املضافة. و�ل��م املش��ك بتعو�ض مدير الصندوق عن �امل مبل

. وسيقوم مدير الصندوق  مسؤولية أو ت�لفة أو مبلغ (بما �� ذلك العقو�ات والفائدة والنفقات) وال�ي تنشأ نتيجة لعدم قيام املش��ك بدفع ضر�بة القيمة املضافة

  بتحميل نفقة ضر�بة القيمة املضافة ع�� جميع املستثمر�ن الذين سيتم اش��اكهم بالصندوق.

 األرقام �� ا�جدول أعاله تقدير�ة وسيتم خصم املصار�ف الفعلية فقط، وستذكر �ش�ل تفصي�� �� التقر�ر السنوي للصندوق.  -

 

 اش��اك رسوم توجد ب) ال

 
ً
  للوحدات نقل أو  اس��داد يمكن ال بأنھ ال يقوم مدير الصندوق بفرض أي مقابل ع�� صفقات االش��اك واالش��اك اإلضا��، علما

ً
 للطبيعة نظرا

 للصندوق. الوقفية
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 ج) عمولة خاصة ي��مها مدير الصندوق 

يحق ملدير الصندوق مع مراعاة ضوابط الهيئة الشرعية أن ي��م ترتيبات عمولة خاصة ت�ون محصورة �� سلع وخدمات قد يحصل عل��ا مدير  

بتقديم أبحاث ملص�حة الصندوق وفقا لالئحة األ�خاص املرخص  الصندوق ع�� أن ت�ون متعلقة بتنفيذ صفقات نيابة عن صندوق االستثمار أو 

 لهم. 

 ومستنداتھ الصندوق  حول  إضافية معلومات ع�� ا�حصول  وكيفية م�ان . 6

 ل�حصول ع�� مز�د من املعلومات حول الصندوق ومستنداتھ ير�� التواصل مع شركة ا�خب�� املالية ع�� العناو�ن التالية: 

 شركة ا�خب�� املالية 

 128289ص.ب 

 21362جدة 

 اململكة العر�ية السعودية 

 + 966-12 658  8888هاتف: رقم 

 + 966- 12  658 6663فاكس: رقم 

 www.alkhabeer.comاملوقع االلك��و�ي: 

 بھ  ا�خاصة االتصال و�يانات الصندوق  مدير وعنوان  اسم. 7

 عنوان املكتب الرئي��ي ملدير الصندوق 

 شركة ا�خب�� املالية 

  128289ص.ب 

 21362جدة 

 اململكة العر�ية السعودية 

 + 966-12 658 8888رقم الهاتف: 

 + 966-12 658 6663رقم الفاكس: 

 www.alkhabeer.com   املوقع االلك��و�ي: 

 بھ  ا�خاصة االتصال و�يانات ا�حفظ أم�ن  وعنوان  اسم. 8

 شركة البالد املالية  

 8162ص.ب. 

 3701-12313الر�اض 

   اململكة العر�ية السعودية 

 + 966 92000 3636هاتف: 

 + 966 11 290  6299فاكس: 

 www.albilad-capital.comاملوقع اإللك��و�ي: 

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