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أ) المعلومات الرئيسة حول صندوق االستثمار:
1. اسم صندوق االستثمار ونوعه:

صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك– Musharaka Murabahat and Sukuk Fund ( صندوق عام مفتوح )

2. موجز األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار:
المال  المحافظة على رأس  القصير والمتوسط والعمل على  المدى  إلى تحقيق عوائد للمستثمرين على  يهدف الصندوق 
أدوات  في  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  وأسواق  السعودي  السوق  في  أساسي  بشكل  الصندوق  ويستثمر  المستثمر. 

استثمارية قصيرة ومتوسطة األجل ومتوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية للجنة الشرعية للصندوق.

3. موجز لسياسات استثمار الصندوق وممارساته:

• ستتركز استثمارات الصندوق بشكل رئيسي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بحد أقصى (%70) من صافي قيمة 
أصول الصندوق في كل من تلك األسواق وبدون حد أقصى في السوق المالية في المملكة العربية السعودية

• يستثمر الصندوق في صفقات السلع القائمة على المرابحات والصكوك باختالف أنواعها وصناديق مماثلة ذات طرح عام 
معايير  تطبق  رقابية  جهة  إلشراف  تخضع  أو  السعودية  العربية  المملكة  في  المالية  السوق  هيئة  قبل  من  ومرخصة 

ومتطلبات مماثلة بحد أدنى (%50) وبحد أقصى (%90) من صافي قيمة أصول الصندوق.
• يستثمر الصندوق في صفقات السلع القائمة على المرابحة مع مؤسسات مالية مصنفة حسب ما تحدده واحدة من ثالث 
 (Baa3) موديز ،(BBB-) وكاالت التصنيف االئتماني الدولية والمصنفة تصنيفاً استثمارياً بحد أدنى كالتالي: ستاندرد آند بورز

.(BBB-) وفيتش
• يجوز للصندوق اإلستثمار بحد أقصى نسبة (%20) من اجمالي قيمة المرابحات في الصندوق في صفقات السلع القائمة 
 (B3) موديز   ،(B-) بورز  آند  ستاندرد  أدنى  وبحد  االستثماري  التصنيف  دون  ما  مصنفة  مالية  مؤسسات  مع  المرابحة  على 
وفيتش (-B) أو ليس لديها تصنيف ائتماني وفقا لضوابط السياسة الداخلية المتبعة للمخاطر والتي يتم اختيارها على أساس 

التقييم الداخلي لدى مدير الصندوق.
• لن يتجاوز المتوسط المرجح لتاريخ استحقاق أصول الصندوق 120 يوماً تقويمياً.

التصنيف  وكاالت  من  ثالث  من  واحدة  تحدده  ما  حسب  استثمارية  كصكوك  المصنفة  الصكوك  في  الصندوق  يستثمر   •
االئتماني الدولية والمصنفة بحد أدنى كالتالي: ستاندرد آند بورز (-BBB)، موديز (Baa3) وفيتش (-BBB) ويستثنى من ذلك 
تصنيف  اإلعتبار  بعين  األخذ  يتم  الخليجي.  التعاون  مجلس  لدول  حكومية  شبه  أو  حكومية  جهات  من  المصدرة  الصكوك 

المصدر بدال من تصنيف اإلصدار عندما يتم تصنيف كالهما كوحدتين منفصلتين
• يجوز للصندوق اإلستثمار بحد أقصى نسبة (%15) من اجمالي قيمة الصكوك في الصندوق في اصدارات صكوك مصنفة ما 
دون التصنيف االستثماري وبحد أدنى ستاندرد آند بورز (-B)، موديز (B3) وفيتش (-B) أو ليس لديها تصنيف ائتماني من قبل 
شركات التصنيف الدولية وفقا لضوابط السياسة الداخلية المتبعة للمخاطر والتي يتم اختيارها على أساس التقييم الداخلي 

لدى مدير الصندوق.
• لن تتجاوز استثمارات الصندوق في جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة ما نسبته %25 من صافي قيمة 
أصول الصندوق، ويشمل ذلك جميع االستثمارات في صفقات السلع القائمة على المرابحات المبرمة مع طرف نظير واحد 
لنفس  تنتمي  مختلفة  جهات  أو  واحدة  جهة  عن  الصادرة  المالية  واألوراق  المجموعة  لنفس  تنتمي  مختلفة  جهات  أو 
المجموعة واألوراق المالية الصادرة عن جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة والودائع البنكية لدى جهة 

واحدة أو جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة.
• يجب على مدير الصندوق التأكد باستمرار من أن ما نسبته (%10) على األقل و (%50) على األكثر من صافي قيمة أصول 

الصندوق تكون سيولة نقدية أو استثمارات ذات تاريخ استحقاق أو فترة استحقاق متبقية ال تتعدى سبعة (7) أيام.
• يحق لمدير الصندوق في الحاالت االستثنائية باالحتفاظ بنسبة قد تصل إلى %100 في نقد أو أدوات أسواق نقد.

• لن يستثمر الصندوق في عقود المشتقات.

الحد األعلىالحد األدنىفئات األصول
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4. المخاطر المرتبطة باالستثمارات في صندوق االستثمار:
ينطوي اإلستثمار في الصندوق على مخاطر منخفضة إلى متوسطة، ويجب على المستثمرين الراغبين في االستثمار في 
الصندوق األخذ بعين اإلعتبار المخاطر الرئيسية المذكورة في مذكرة المعلومات، والتي ال تشكل تلخيصاً لجميع المخاطر 
المرتبطة باستثمارات الصندوق، وال يوجد أي ضمان على أن الصندوق قادر على تحقيق عوائد إيجابية على االستثمار أو حماية 
رأس المال المستثمر، ولن يقوم مدير الصندوق بضمان تحقيق أهداف اإلستثمار، وإن المخاطر المرتبطة باالستثمار في 

الصندوق تشمل وال تقتصر على ما يلي :

1. مخاطر سياسية: قد تتأثر أدوات أسواق النقد والصكوك بالتطورات السياسية المحلية أو العالمية مثل أعمال 
الشغب والحروب مما سوف يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى وحدات الصندوق.

النفط  أسعار  في  التقلبات  مثل  االقتصادية  للتغيرات  نتيجة  الخليجي  االقتصاد  يتأثر  قد  اقتصادية:  مخاطر   .2
والعمالت والتضخم مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى وحدات الصندوق.

3. المخاطر التقنية: يعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية في إدارة الصندوق، إال أن أنظمة المعلومات لديه قد تتعرض 
لعمليات اختراق أو فيروسات أو تعطل جزئي أو كلي، والتي تحد من قدرة مدير الصندوق على إدارة استثمارات الصندوق 

بشكل فاعل، مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وبالتالي على وحدات الصندوق.

نفس  إلى  فيها  االستثمار  الصندوق  يستهدف  التي  األخرى  الصناديق  تتعرض  أخرى:  صناديق  في  االستثمار  مخاطر   .4
على  سلبا  يؤثر  قد  مما  واألحكام  الشروط  هذه  من  الصندوق  في  لالستثمار  الرئيسية  المخاطر  في  الواردة  المخاطر 

استثمارات الصندوق وأدائه وعلى وحدات الصندوق.

5. مخاطر تركز االستثمارات: المخاطر الناتجة عن تركز استثمارات الصندوق في ادوات معينة والذي قد يجعل أداء الصندوق 
عرضة للتقلبات نتيجة التغير في األوضاع الخاصة بتلك القطاعات األمر الذي قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه 

وعلى وحدات الصندوق.

وتذبذب  السيولة،  مخاطر  على  الخليج  اسواق  في  االستثمار  مخاطر  تنطوي  الخليجية:  األسواق  في  االستثمار  مخاطر   .6
اسعار العمالت، والمخاطر االئتمانية، وتغير اسعار العوائد، مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى وحدات 

الصندوق.

7. مخاطر االعتماد على موظفي الصندوق: يعتمد مدير الصندوق شأنه شأن أي مدير استثماري على العنصر البشري بشكل 
على  بدائل  توفير  وصعوبة  الصندوق  بأعمال  المرتبطين  الموظفين  بخسارة  سلبا  يتأثر  قد  الصندوق  فإن  وبالتالي  كبير، 

المستوى ذاته من الخبرة على المدى القصير، مما قد يوثر سلبا على استثمارات الصندوق وادائه وعلى وحدات الصندوق.

8. مخاطر التمويل: في حال حصول الصندوق على تمويل لغرض إدارة الصندوق وتأخره عن سداد المبالغ المستحقة في 
وقتها المحدد ألسباب خارجة عن إرادة مدير الصندوق، فقد يترتب على ذلك رسوم تأخير سداد أو اضطرار مدير الصندوق 

لتسييل بعض استثماراته لسداد التمويالت مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى وحدات الصندوق.

بها  يستثمر  التي  األدوات  من  ألي  االئتماني  التصنيف  انخفاض  حالة  في  االئتماني:  التصنيف  مستوى  انخفاض  مخاطر   .9
الصندوق أو األطراف النظيرة أو مصدري هذه األدوات التي يتعامل معها الصندوق، قد يضطر مدير الصندوق إلى التخلص 
منها كما أن انخفاض التصنيف االئتماني ألي األطراف النظيرة أو المصدرين قد يسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها 

التعاقدية مع الصندوق مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى وحدات الصندوق.

10. مخاطر أسعار السلع: تعد صفقات الصندوق ذات أجل قصير إلى متوسط، وتتضمن درجة من المخاطر لتأثرها بتقلبات 
السياسية واالقتصادية وغيرها،  لكونها مرتبطة بتطورات األحداث  ارتفاعاً وهبوطاً  العالمية  السلع في األسواق  أسعار 

مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى وحدات الصندوق.

طلبات  كانت  حال  في  التقويم  يوم  في  سيولة  مخاطر  الصندوق  يواجه  قد  الصندوق:  في  السيولة  انخفاض  مخاطر   .11
اإلسترداد المطلوب تنفيذها في أي يوم تعامل (%10) أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق أو إذا تم تعليق التعامل في 
السوق السعودي إما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها مهمة نسبة 
إلى صافي قيمة أصول الصندوق في ذلك اليوم مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى وحدات الصندوق.

التي يملك  المالية لبعض الشركات  التخلص من األوراق  إلى  12. مخاطر اإلستثمارات الشرعية: قد يضطر مدير الصندوق 
فيها في حال قررت اللجنة الشرعية للصندوق أن هذه الشركات لم تعد تتوافر فيها الضوابط التي بموجبها أجازت اللجنة 

الشرعية للصندوق تملك أوراقها مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى وحدات الصندوق.

13. مخاطر االئتمان: في حال عدم التزام الطرف اآلخر الذي يتعامل معه الصندوق بالدفع للصندوق في تاريخ االستحقاق 
فإن الصندوق قد يكون عرضة للخسارة مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى وحدات الصندوق.

الصندوق  بها  يحتفظ  التي  المالية  األدوات  إحدى  قيمة  إنخفاض  مخاطر  في  تتمثل  العمالت:  بأسعار  متعلقة  مخاطر   .14
الريال السعودي مقابل العمالت األخرى والتي قد تؤثر سلباً في  بعملة غير عملة الصندوق نتيجة لتغير في سعر صرف 

قيمة تقييم الصندوق. 
 

15. مخاطر العائد على اإلستثمار ومخاطر السوق: تتأثر العوائد على المرابحات وما في حكمهما والصكوك وما في حكمهما 
ذات  المالية  واألوراق  حكمها  في  وما  الصكوك  تتعرض  كما  العائد.  أسعار  من  قريباً  يكون  والذي  الربح)  (هامش  بالعائد 
الدخل الثابت لتحركات هامش الربح والنظرة المستقبلية للسوق والتصنيف اإلئتماني لمصدر الورقة. كما أن اي هبوط في 
هامش الربح قد يؤدي إلى هبوط العوائد اإلستثمارية للصندوق مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى 

وحدات الصندوق.

سياسية  عوامل  منها  مختلفة،  بعوامل  تتأثر  أن  يمكن  الصندوق  أصول  قيمة  إن  معينة:  بأحداث  المتعلقة  المخاطر   .16
تتأثر  قد  كما  والرقابية،  والتنظيمية  اإلشرافية  بالسلطات  تتعلق  او  واألنظمة  بالتشريعات  تتعلق  وعوامل  واقتصادية 
بالتغيرات في سياسة الحكومة ونظام الضرائب والزكاة وأسعار العائد مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه 

وعلى وحدات الصندوق.

17. مخاطر تضارب المصالح: قد تنشأ هذه المخاطر في الحاالت التي قد تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق 
اإلستثماري بسبب مصلحة شخصية مما قد يكون له تأثير سلبي على اداء الصندوق وسعر الوحدة.

18. مخاطر اإلستدعاء: يكون في بعض الصكوك، حق لمصدر الصك أن يستدعي الصك المصدر ويدفع للمستثمر رأس ماله 
المستثمر باإلضافة إلى أرباح أقل من األرباح التي يتم دفعها في حال استكمال كامل مدة الصك، في هذه الحالة سيعمل 
مدير الصندوق على ايجاد اإلستثمار األمثل إلعادة إستثمار هذه األموال المستعادة مما قد يكون له تأثير سلبي على اداء 

الصندوق وسعر الوحدة.

بعضها  متنوعة  ضريبية  مخاطر  على  الصندوق  في  االستثمار  ينطوي  المضافة:  القيمة  وضريبة  الدخل  ضريبة  مخاطر   .19
ينطبق على اإلستثمار في الصندوق نفسه والبعض اآلخر ينطبق على ظروف معينة قد تكون ذات صلة بمستثمر معين. 
الصندوق  في  باإلستثمار  المرتبطة  العوائد  تقليل  إلى  بالضرورة  الوحدات  ماليك  يتكبدها  التي  الضرائب  تؤدي  وسوف 
مستشار  من  متخصصة  مهنية  مشورة  على  الحصول  المحتملين  المستثمرين  على  ويجب  الوحدة.  سعر  في  وانخفاض 

ضريبي بخصوص الضرائب المترتبة على اإلستثمار في الوحدات وتملكها وبيعها. 

5. البيانات السابقة المتعلقة بأداء الصندوق:
ال ينطبق، حيث أن الصندوق حديث التأسيس.
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ب ) مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:

التفاصيلالبند
رسوم االشتراك

م
ال يوجد

%0.45 من صافي قيمة أصول الصندوق سنوياً تحتسب يومياً وتدفع شهرياً.أتعاب إدارة

25,000 لایر سنويا، وتخضع لمراجعة سنوية ويتم دفعها من أصول الصندوق.رسوم حفظ
وتحتسب يومياً وتدفع شهرياً.

18,000 لایر سنوياً، تدفع من أصول الصندوق كل ستة أشهر وتحتسب يومياً.أتعاب اللجنة الشرعية

7,500 لایر سعودي سنوياً يتحملها الصندوق تدفع من أصول الصندوق وتدفع
لهيئة السوق المالية عند المطالبة وتحتسب يومياً.

5,000 لایر سنوياً يتحملها الصندوق تدفع من أصول الصندوق وتدفع للسوق
المالية عند المطالبة وتحتسب يومياً.

3,000 لایر سعودي عن كل اجتماع وبحد أقصى 6,000 لایر سعودي سنوياً لكل
عضو. وهذه التكاليف سوف تغطى من أصول الصندوق،  تحتسب يومياً وتدفع

 بعد الجلسة مباشرًة.

أتعاب المحاسب القانوني

الرسوم الرقابية

رسوم نشر المعلومات
على موقع تداول

مكافأة أعضاء مجلس
اإلدارة المستقلين

رسوم أخرى

ج)  بيان حول مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول صندوق 
االستثمار ومستنداته:

 www.musharaka.sa الصندوق   لمدير  اإللكتروني  للموقع  الرجوع  يرجى  الصندوق  حول  إضافة  معلومات  على  للحصول 
ومذكرة  الصندوق  وأحكام  لشروط  باإلضافة   ،www.tadawul.com.sa  ( تداول   ) المالية  للسوق  اإللكتروني  والموقع 

المعلومات، كما يمكنكم التواصل مع مدير الصندوق للحصول على مستندات الصندوق مجاناً عند طلبها.

د) اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به شركة مشاركة 
المالية:

الخبر – طريق األمير تريك بن عبد العزيز – برج أدير الدور الثالث عشر
ص.ب. 712 الخبر 31952، هاتف :  920006811 - فاكس :  8818412 (13) 966 + 

www.musharaka.sa

هـ) اسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به:
برج ذا هيد كوارترز بزنس بارك، طريق الكورنيش، حي الشاطئ

صندوق بريد: 8021، جدة 21482، المملكة العربية السعودية
هاتف: 5106303(12)966+ فاكس:5106033(12)966+ 
info@itqancapital.com ، www.itqancapital.com

و) اسم وعنوان الموزع  وبيانات االتصال الخاصة به:
ال يوجد.
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من  أو  الغير  من  المقدمة  والخدمات  التعامل  عن  ناتجة  ومصاريف  رسوم 
األطراف ذوو العالقة مثل الخدمات القانونية واالستشارية والمصاريف النثرية و 
من المتوقع أن ال تتجاوز %0.5 و في جميع األحوال لن يتم خصم اال المصاريف و 

الرسوم الفعلية

إذا كان حجم األصول المدارة للصندوق يصل لغاية 50 مليون لایر، يتم احتساب 
 50 بين  ما  للصندوق  المدارة  األصول  حجم  كان  إذا  سنويا  لایر   20,000 مبلغ 
حجم  كان  إذا  سنويا.  لایر   30,000 مبلغ  احتساب  يتم  لایر،  مليون  و100  مليون 
األصول المدارة للصندوق ما بين 100 مليون لایر و200 مليون لایر، يتم احتساب 
35,000 لایر سنويا. أتعاب المحاسب القانوني تدفع من أصول الصندوق  مبلغ 

مرتين في السنة وتحتسب يومياً.

٤




