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 بالدوالر األمريكي صندوق األهلي المتنوع
AlAhli Diversified US Dollar Fund 

 
 

 الشروط واألحكام

 
 شركة األهلي المالية 

 
 
 

م، كان قد تم اعتماد الصندوق 81/81/1001هـ الموافق 81/81/8211تم اعتماد الصندوق، حسب شروطه وأحكامه، من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 
م1002ي األصل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ اكتوبر ف  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تثمارية والشرعية يجب على المستثمرين المحتملين قراءة هذه الشروط واألحكام بالكامل والحصول على االستشارات القانونية والضريبية والمالية واالس
 قبل اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار في هذا الصندوق
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 إشعار هام
 

 إذا ساورتك أية شكوك بشأن مضمون هذه النشرة ، فإن عليك طلب المشورة من مستشارك المالي.

، 8080128202تأسست شركة األهلي المالية كشركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية، وجرى تسجيلها في السجل التجاري برقم 

-181-0م. وقام مجلس هيئة السوق المالية باعتماد شركة األهلي المالية بموجب القرار رقم82/2/1000ـ الموافق ه11/2/8211بتاريخ 

، وذلك للقيام  بأعمال األوراق المالية 01021-20م، وحصلت على الترخيص رقم  12/81/1001هـ، الموافق 2/81/8210، المؤرخ1001

 لتغطية، وأعمال اإلدارة والترتيب وتقديم المشورة، والقيام بأعمال الحفظ بخصوص األوراق المالية. التالية: التعامل كأصيل ووكيل، والتعهد با

 .على المستثمرين المحتملين قراءة هذه الشروط واألحكام بالكامل قبل اتخاذ أي قرار استثمار يتعلق بالصندوق 

 الصندوق، غير أنه يجب على المستثمرين الحصول على  تنطوي هذه الشروط واألحكام على معلومات معينة بشأن شراء وحدات في

 االستشارات القانونية والضريبية والمالية واالستثمارية والشرعية قبل اتخاذ أي قرار بشأن شراء الوحدات في الصندوق.

 )"عن هيئة السوق المالية ، الصادرةتم إعداد شروط وأحكام الصندوق طبقاً للقواعد المشمولة في الئحة صناديق االستثمار )"الالئحة 

نظام السوق المالية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ل وفقاهـ، 3/19/1291 بتاريخ، 9002-912-1)"الهيئة"( بموجب القرار رقم 

 هـ.9/2/1292، وتاريخ 30م/

 المشمولة في هذه الشروط واألحكام.  تعتبر شركة األهلي المالية )"األهلي المالية"(، بصفتها مدير هذا الصندوق، مسئولة عن المعلومات

في  وحسب أفضل المعلومات المتاحة لألهلي المالية، )بعد أن بذلت كل االهتمام والعناية المعقولة للتأكد من ذلك(، فإن المعلومات المشمولة

مينها فيها، وعليه فقد قبلت هذه الشروط واألحكام ال تنطوي على أي بيان غير صحيح أو مضلل، وال تغفل أية أمور تتطلب الالئحة تض

 األهلي المالية بالمسئولية.

 وحردات فري الصرندوق. ويعمنرت اسرتخدام هرذه الشرروط  فري االشرتراك ليتمكنروا مرنبهذه الشرروط واألحكرام  المحتملين يتم تزويد المستثمرين

يجوز توزيعها أو نسخها كليا أو جزئيرا وال  واألحكام ألي غرض آخر. كما تشكل هذه الشروط واألحكام ملكية قانونية لمدير الصندوق وال

 يجوز اإلفصاح عن أي جزء من مضمونها دون الحصول على إذن خطي مسبق من مدير الصندوق. 

 على المستثمرين المحتملين أال ينظروا إلى محتوى هذه الشروط واألحكام باعتبارها مشورة بشأن أية أمور قانونية أو ضريبية أو شرعية أو 

أو أية أمور أخرى، وحري بهم طلب مشورة المختصين في شئون الدنيا والدين بخصوص شراء الوحدات أو حيازتها أو  استثمارية

 التصرف بها.

 هذهبقاً للدى قيام المستثمر بتوقيع هذه الشروط واألحكام ، فإنه يكون قد وافق على قيام مدير الصندوق باستثمار مبالغ االكتتاب بالنيابة عنه ط 

 واألحكام.الشروط 

  )"إن األهلي المالية لم تفوض أي شخص بإعطاء أية معلومات أو تقديم أية تعهدات فيما يتعلق بعرض وحدات في الصندوق )"الوحدات

بخالف تلك المعلومات والتعهدات المشمولة في هذه الشروط واألحكام ، ولو كان ذلك قد حدث، فإنه يجب عدم االعتماد على تلك المعلومات 

تعهدات باعتبارها مقدمة من األهلي المالية. وإن تسليم هذه الشروط واألحكام )سواء أكان أم لم يكن مصحوباً بأية تقارير( أو إصدار أو ال

 الوحدات، ال يعني، بأي حال من األحوال، أن ظروف األهلي المالية لم تتغير منذ ذلك التاريخ.

  فإن توزيع هذه الشروط واألحكام وعرض الوحدات متاح ومسموح به لجميع ثمارالئحة صناديق االستمن  (11)طبقاً ألحكام المادة ،

األشخاص، ومع ذلك، فإن األهلي المالية تلقي بالمسئولية على كل شخص تصل إليه هذه الشروط واألحكام ، أو يكتتب بوحداتها، ان يتعرف 

لشروط واألحكام ال تشكل عرضاً أو دعوة من أي شخص لدى أي على أية قيود قد تسري عليه بسبب جنسيته أو مكان إقامته. وإن هذه ا

سلطة اختصاص ال تجيز ذلك العرض أو تلك الدعوى، كما وال تشكل عرضاً أو دعوة ألي شخص ال يحق له نظاماً تلقي ذلك العرض أو 

 تلك الدعوة.

 في أدوات مالية قصيرة ومتوسطة  عى لالستثماريس المخاطر حيث أن الصندوق إلى متوسطة قليلة يعتبر الصندوق من فئة االستثمارات

 .مع شركات تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليماألجل 

 وهي سارية اعتبارا من ذلك التاريخ. ويجوز في أي م9001 -19-12هـ الموافق 1292-19-11 بتاريخ هذه الشروط واألحكام أصدرت ،

 ة بما يتفق مع متطلبات الالئحة.وقت تغيير هذه الشروط واألحكام بشروط وأحكام جديد
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 قائمة المصطلحات:

 

 

 الصندوق

 

 صندوق األهلي المتنوع بالدوالر األمريكي.

مدير الصندوق أو الشركة 

 أو األهلي المالية

 

، (، والتي يقت مقرها المسجل في طريق الملك سعود8080128202)سجل تجاري رقم  شركة األهلي المالية

 .، المملكة العربية السعودية88215، الرياض  11181ص ب 

 المجلس

 

 .( من الشروط واألحكام82مجلس إدارة الصندوق، على النحو المبين في الفقرة )

 الهيئة

 

 .هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية

 النظام

 

 

(، وتاريخ 20جب المرسوم الملكي رقم )م/نظام السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، الصادر بمو

    .م1002/ 81/1هـ الموافق 1/1/8212

الالئحة / الئحة صناديق 

 االستثمار          

 

 .1001-181-8تعني الئحة صناديق االستثمار، الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 

 

 الشروط واألحكام

 

 .موضوعة خصيصاً للصندوقتعني هذه الشروط واألحكام ال

 المؤشر  

 

 

 

( يوم لنسبة العوائد بين البنوك على الدوالر األمريكي 20من المعدل المتحرك  آلخر ) ٪10مركب من 

( يوم على اتفاقيات المبادلة 20من المعدل المتحرك آلخر ) ٪10( شهر واحد باإلضافة إلى 8)اليبيد( لمدة )

 سنوات.( خمس 5بالدوالر األمريكي لمدة )

 لاير سعودي

 

 .الدوالر األمريكي

 يوم عمل بالمملكة

 

 

تعني أي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة بصورة عادية للعمل في المملكة العربية السعودية، وال يشمل ذلك أية 

 .عطلة رسمية بالمملكة العربية السعودية

 يوم التعامل

 

 .ارأي يوم يتم فيه بيت واسترداد وحدات صندوق االستثم

 يوم التقويم

 

 .يوم العمل الذي يتم فيه تقويم وحدات الصندوق 

 نموذج االسترداد

 

 .النموذج المستخدم السترداد الوحدات

 .النموذج المستخدم لالشتراك في الصندوق نموذج االشتراك

 .وقمجمل المبلغ المدفوع من المستثمر لمدير الصندوق ألجل االستثمار في الصند مبالغ االشتراك
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 نموذج تحويل الوحدات

 

 

النموذج المستخدم لتحويل الوحدات بين بعض صناديق األهلي المالية، وهو يشكل جزءاً من نموذج 

 االسترداد/تحويل الوحدات.

 برنامج االشتراك المنتظم

 

 هو برنامج يتيح للمشتركين االشتراك بمبالغ ثابتة وعلى أساس شهري.

 الوحدات

 

 

ت في أي صندوق استثمار يتكون من وحدات بما في ذلك أجزاء الوحدة، وتعامل كل حصة  مالكي الوحدا

 وحدة على أنها تمثل حصة مشاعة في أصول صندوق.

 أمين الحفظ

 

 شخص يرخص له بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم للقيام بنشاطات حفظ األوراق المالية.

 السنة المالية

 

 لصندوق.تعني هذه العبارة السنة المالية ل

 المستثمر

 

 أي مستثمر في الصندوق، أو أي شخص يتقدم بطلب لالستثمار في الصندوق.

 االستثمارات

 

 النقد واألوراق المالية ووحدات الصناديق األخرى واألصول ذات العالقة المملوكة للصندوق.

 حساب االستثمار

 

 .في صناديق االستثمار لدى األهلي الماليةحساب صناديق االستثمار الذي يحتفظ فيه المستثمرون بوحداتهم 

 صافي قيمة األصول

 

 القيمة النقدية إلجمالي قيمة األصول لصندوق االستثمار ناقصاً منها الخصوم.

 السجل

 

 

تعني هذه الكلمة سجل مالكي الوحدات والذي يحتفظ به مدير الصندوق، أو أي طرف يعينه مدير الصندوق 

 لحفظ ذلك السجل.

الشرعيةالهيئة   

 
 الهيئة الشرعية للبنك األهلي التجاري.

 المعايير الشرعية

 

 المعايير التي تحددها الهيئة الشرعية الستثمارات الصندوق كما هو موضح في ملحق المعايير الشرعية.

 أدوات الدخل الثابت

 

 

 

مت المعايير الشرعية هي أوراق مالية )مثل: الصكوك، والمنتجات المهيكلة، والصكوك الحكومية( متوافقة 

تمنح حاملها عوائد خالل فترة أو فترات مستقبلية محددة تصدرها الشركات أو الحكومات أو الهيئات العامة أو 

 المؤسسات العامة، وال يدخل في ذلك سندات الدين.

 المرابحة

 

 

 

ة من الثمن أو بمبلغ مقطوع بيت سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائت مت زيادة ربح معلوم متفق عليه، بنسب

سواء وقعت من دون وعد سابق وهي المرابحة العادية، أو وقعت بناء على وعد بالشراء من الراغب في 

 الحصول على السلعة عن طريق مؤسسة مالية وهي المرابحة المصرفية.

 الصكوك  

 

 

خدمات أو حقوق معنوية أو في هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافت أو 

 موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص.
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األوراق المالية المدعومة 

 باألصول

 

 أوراق مالية مدعومة بأصول لها تدفقات إيرادية متوقعة مثل قروض السيارات وغيرها.

 

 المنتج المهيكل

 

 

مشابهة وفقا للمعايير الشرعية  هو أصل ناتج عن صفقة أو برنامج توريق أو أصل آخر أو أي صفقة

 لالستثمار.

 اتفاقية إعادة الشراء

 

 

بيت أوراق مالية أو أصول متوافقة مت المعايير الشرعية، مثل الصكوك المتوافقة مت المعايير الشرعية بسعر 

 محدد بيعاً حقيقياً، مت التعهد بشرائها من المشتري في تاريخ محدد بسعر متفق عليه بين الطرفين.

اتفاقية إعادة الشراء 

 المعاكس

 

شراء أوراق مالية أو أصول متوافقة مت المعايير الشرعية، مثل الصكوك المتوافقة مت المعايير الشرعية بسعر 

 محدد شراًء حقيقيا، مت التعهد ببيعها على من اشتريت منه في تاريخ محدد بسعر متفق عليه بين الطرفين.
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 ملخص الصندوق

 

 

 عملة الصندوق

 

 الدوالر األمريكي.

 درجة المخاطرة

 

 منخفض إلى متوسط المخاطر

 المؤشر اإلرشادي

 

 

( يوم لنسبة العوائد بين البنوك على الدوالر األمريكي 20من المعدل المتحرك  آلخر ) ٪10مركب من 

( يوم على اتفاقيات المبادلة 20لمعدل المتحرك آلخر )من ا ٪10( شهر واحد باإلضافة إلى 8)اليبيد( لمدة )

 ( خمس سنوات. 5بالدوالر األمريكي لمدة )

 هدف الصندوق

 

 تنمية رأس المال، وتوفير السيولة

 الحد األدنى لالشتراك

 

 دوالر أمريكي. 1000

الحد األدنى لالشتراك 

 اإلضافي

 

 دوالر أمريكي. 8000

الحد األدنى لالشتراك من 

القنوات برامج  خالل

االشتراك المنتظم، أو 

االشتراك اإلضافي من خالل 

 القنوات البديلة

             

 

 

 لاير سعودي(800أمريكي ) دوالر    11.10

 الحد األدنى للمبلغ المسترد

 

 دوالر أمريكي 8000

 أيام التقويم

 

 كل يوم تعامل 

 أيام التعامل

 

 يوم عمل بالمملكة  كل

ات االشتراك أيام قبول طلب

 واالسترداد

 

 كل يوم عمل بالمملكة

آخر موعد الستالم طلبات 

 االشتراك واالسترداد

 

 يقبل االشتراك فى الصندوق فى كل يوم عمل سعودي  قبل أو عند الساعة الثانية عشرة  ظهرا

 رسوم االشتراك

 

 ال يوجد

 من صافي قيمة أصول الصندوق ٪0.05 رسوم اإلدارة
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 ردادعائدات االست

 

 تتاح لمالكي الوحدات  بحد أقصى قبل إقفال العمل في اليوم الثالث التالي لنقطة التقويم

 الرسوم األخرى

 

 

 

يتم تحميل الصندوق مصروفات إضافية كأتعاب مراجعة الحسابات النظامية، والرقابة الشرعية وحفظ األسهم 

ولن تزيد هذه المصاريف مجتمعة عن   والمصاريف اإلدارية، وأية مصروفات أخرى مسموح بها نظاميا

 من إجمالي أصول الصندوق 0.50٪

 تاريخ الطرح

 

 م1002أكتوبر 

سعر الوحدة عند بداية 

 الطرح

 

 لاير سعودي واحد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الشروط واألحكام
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 اسم صندوق االستثمار .1

 .بالدوالر األمريكي تنوعصندوق األهلي الم 

AlAhli Diversified US Dollar Fund   

 عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق  .2

 شركة األهلي المالية، المملكة العربية السعودية 

 88215، الرياض 11181البرج ب، طريق الملك سعود، ص.ب. 

 + 111110000121هاتف: 

+111882010021فاكس:   

 www.ncbc.comزيارة الموقت التالي لمزيد من  المعلومات حول مدير الصندوق، يرجى 

 تاريخ البدء  .3

 م.1002بدأ الصندوق في قبول طلبات األشتراك بتاريخ اكتوبر  

 الهيئة المنظمة .4

وجب القرار رقم إن مدير الصندوق هو شركة األهلي المالية، وكان مجلس هيئة السوق المالية قد رخص مدير الصندوق بم 

، وذلك لممارسة أنشطة 01012-20م، بموجب الترخيص رقم 12/81/1001هـ، الموافق 2/81/8210، بتاريخ 1001-181-0

 التعامل كأصيل ووكيل، والتعهد بالتغطية، واإلدارة، والترتيب وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال األوراق المالية.

 م أو آخر تحديث لهماتاريخ إصدار هذه الشروط واألحكا .5

م، وتم تعديلها والحصول على موافقة الهيئة على االستمرار في طرح 1002صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ اكتوبر 

هـ الموافق 01/02/8221تحديثها بتاريخ ب إشعار الهيئة وتم م،81/81/1001هـ الموافق 81/81/8211وحدات الصندوق بتاريخ 

 م. 01/81/1081

 شتراكاال .6

 ( دوالر أمريكي.1000إن الحد األدنى لمبلغ لألشتراك المبدئي هو ألفي ) 8.1

( دوالر أمريكي، إال أنه ليس من الالزم أن يكون 8000يجب أن تكون عمليات االشتراك اإلضافي بمبلغ ال يقل عن ألف ) 1.1

تراك في الصندوق أو التحويل اليه بمبالغ أقل من ( دوالر أمريكي ومت ذلك يمكن أن تتم عمليات االش8000بمضاعفات األلف )

هذه المبالغ وذلك عن طريق االشتراك اإلضافي من القنوات البديلة )الهاتف واالنترنت( أو االشتراك من خالل برامج االشتراك 

 المنتظم مثل "ثمار" وهو برنامج يتيح للمستثمرين االشتراك بمبالغ ثابتة وعلى أساس شهري.

( دوالر أمريكي كحد أدنى، وإال جاز لمدير الصندوق استرداد 1000ى مالكي الوحدات االحتفاظ بوحدات قيمتها ألفي )يجب عل 2.1

 جميت وحداتهم في يوم التعامل التالي، ويستثنى من ذلك المشتركين في برامج االشتراك المنتظم.

 عملة الصندوق .7

الشتراك بعملة أخرى غير الدوالر األمريكي، فإن سعر الصرف المستخدم في عملة الصندوق هي الدوالر األمريكي، وفي حالة ا 

 هذه الحالة سوف يخضت ألسعار الصرف السائدة في حينها. هذا ويتحمل مالكو الوحدات أي تقلب في أسعار الصرف.  

 أهداف صندوق االستثمار  .8

 .ى  تنمية رأس المال، وتوفير السيولةهو صندوق استثماري مفتوح متوافق مت المعايير الشرعية يهدف إل 

يوما لنسبة العوائد بين البنوك على الدوالر األمريكي  20من المعدل المتحرك آلخر  ٪10المؤشر العام للصندوق: مركب من 

مريكي لمدة يوما على اتفاقيات المبادلة بالدوالر األ 20من المعدل المتحرك آلخر  ٪10( شهر واحد باإلضافة إلى 8)اليبيد( لمدة )

 .( خمس سنوات5)

http://www.ncbc.com/
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A blended benchmark consisting of  80% of the 30 day rolling average of the 1 month USD 

London Interbank Bid Rate (LIBID) and 20% of the 30 day rolling average of the 5 year US 

Dollar bid swap rate. 

، ويتم تزويد خدمة www.ncbc.comؤشر على الموقت االلكتروني الخاص بمدير الصندوق يمكن للمستثمرين متابعة أداء الم

 يق شركة ثومسون رويترز.المؤشر وبياناته عن طر

 استراتيجيات االستثمار الرئيسية .9

 

8.1 

 

 سيتم توظيف االستراتيجيات الرئيسة التالية:

ة وطويلة األجل المتوافقة مت المعايير الشرعية، وهي على بشكل أساسي في األدوات المالية قصيرة ومتوسطاالستثمار 

سبيل المثال: المتاجرة في صفقات أسواق النقد مثل المرابحة والوكالة والمضاربة والمشاركة، وأدوات الدخل الثابت، 

المنتجات المهيكلة والبدائل الشرعية التفاقيات المبادلة واتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس، باإلضافة إلى 

 .واألوراق المالية المدعومة بأصول

الصندوق استثماراته في مجموعة مختارة من األدوات المالية مت أطراف نظيرة في المملكة العربية السعودية مرخصة من يركز  1.1

 .مؤسسة النقد أو من هيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج المملكة

من صافي قيمة أصول  ٪15صندوق في جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة ما نسبته لن تتجاوز مجموع استثمارات ال 

الصندوق العام، ويشمل ذلك جميت االستثمارات في األوراق المالية الصادرة عن جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة وصفقات 

 .جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة سوق النقد المبرمة مت جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة والودائت البنكية لدى

على تخفيض المخاطر سيستثمر الصندوق مت شركات/أطراف نظيرة تتمتت بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم مستخدما حرصاً  2.1

 .استرتيجيات إدارة النقد وتنويت االستثمارات

مة صافي أصوله، ومن الممكن أن يستثمر الصندوق من قي ٪20الصندوق في أدوات الدخل الثابت بنسبة ال تزيد عن يستثمر  2.1

" sub-investment gradeمن قيمة صافي أصوله في فئة االستثمارات دون تصنيف الجودة العالية " ٪80بنسبة ال تزيد عن 

-/ فتش  Baa3/ موديز BBB-وذلك أقل من ما تصنفه وكاالت التصنيف االئتمانية العالمية بحد أقصى كتالي: ستاندرد آند بورز 

BBB. 

سيكون الحد األدنى للتصنيف االئتماني ألغلب استثمارات الصندوق واألطراف النظيرة حسب ما تحدده إحدى وكاالت التصنيف 

. وفي حال عدم وجود BBB-/ فتش  Baa3/ موديز BBB-االئتماني الدولية والمصنفة بحد أدنى كتالي: ستاندرد آند بورز 

صندوق أو األطراف النظيرة، فإن مدير الصندوق سيقوم بتصنيف جودة االستثمارات داخليا بناء تصنيف ائتماني الستثمارات ال

 على استقرار وسالمة المركز المالي للطرف النظير أو المصدر.

هو  لن يستثمر الصندوق إال في األدوات المالية المتوافقة مت المعايير الشرعية لالستثمار وستكون استثمارات الصندوق كما 5.1

 موضح في الجدول التالي:

 

  ."( من الئحة صناديق االستثمار "قيود االستثمار28يتقيد الصندوق بالمتطلبات التي تنطبق على الصندوق الواردة في المادة )

قا ألهداف قد يستثمر الصندوق في أوراق مالية صادرة عن مدير الصندوق المؤسس لصندوق االستثمار أو من تابعيه وف

 .الصندوق

 فئة األصول
 الحد األدنى

 كنسبة مئوية من صافي قيمة األصول
 الحد األقصى

 كنسبة مئوية من صافي قيمة األصول

٪0 النقد   800٪  

٪0 صفقات أسواق النقد المتوافقة مت الشريعة  800٪  

٪0 أدوات الدخل الثابت  20٪  

٪0 الصناديق االستثمارية   50٪  

دخل الثابت دون تصنيف الجودة العالية أدوات ال  0٪  80٪  
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من أصول الصندوق ولفترة استحقاق التزيد عن  ٪80للصندوق الحصول على تمويل وفقا للمعايير الشرعية بما ال يتجاوز يحق  1.1

 .سنة، ويستثنى من التقيد بهذه النسبة التمويل اإلسالمي لغرض تغطية طلبات االسترداد

الصندوق بحسب ما يراه مناسبا في المناطق الجغرافية التالية: دول مجلس التعاون  لمدير الصندوق الحق في توزيت استثمارات 0.1

 الخليجي، آسيا، أوروبا، أفريقيا، أمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا.

أن  للصندوق استثمار أصوله في صناديق استثمارية أخرى متوافقة مت أهداف الصندوق ومطابقة للمعايير الشرعية علىيمكن  1.1

تكون صناديق عامة مسجلة لدى هيئة السوق المالية أو صناديق استثمارية عامة خارج المملكة تخضت إلشراف هيئة رقابية تطبق 

من صافي قيمة أصوله في وحدات  ٪15معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك التي تطبقها الهيئة، ولن يستثمر الصندوق أكثر من 

 .من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته ٪10ن الصندوق لن يمتلك نسبة تزيد على صندوق استثمار آخر، كما أ

يستثمر الصندوق في مشتقات األوراق المالية والتي تتمثل في اتفاقيات المبادلة على أن تكون متوافقة مت المعايير الشرعية، قد  1.1

 .قيمة أصول الصندوقمن صافي  ٪80على أال تزيد نسبة هذه االستثمارات عن 

 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق .11

يعتبر الصندوق منخفض إلى متوسط المخاطر وال تستطيت شركة األهلي المالية التأكيد بأن زيادة ستحدث في قيمة االستثمارات في  8.80

بط ، وليس هناك من ضمان يمكن أن تقدمه شركة الصندوق. أو أن قيمة االستثمارات في الصندوق والدخل الناتج عنها يمكن أن ته

األهلي المالية بشأن تحقيق أهداف االستثمار التي وضعها الصندوق. وال يشكل األداء السابق للصندوق مؤشراً على أي نمو في 

 ر في الصندوق:المستقبل لمعدالت العائد. ويجب على مالكي الوحدات أخذ عوامل المخاطر التالية بعين االعتبار قبل االستثما

مخاطر االئتمان والطرف النظير: مخاطر التغيير في األوضاع المالية لألطراف المتعاقد معها نتيجة لتغيرات في اإلدارة أو 

الطلب أو المنتجات والخدمات مما قد يؤدي إلى عدم وفائها بااللتزامات أو العقود المتفق عليها، وبالتالي إلى انخفاض في 

 أسعار الوحدات.

خاطر أسعار الفائدة: قد تتأثر قيمة االستثمارات في الصندوق بتغير أسعار العوائد )ومنها أسعار الفائدة(، كما أن عوائد م

 االستثمارات وأدوات االستثمار التي يتم تقييمها بالقيمة السوقية قد تتأثر سلباً مما يؤدي إلى انخفاض سعر الوحدة.

تغيير بخفض التصنيف االئتماني من قبل وكاالت التصنيف االئتماني في  مخاطر خفض التصنيف االئتماني: إن أي

تصنيفات إصدار/مصدر أدوات الدخل الثابت أو الطرف النظير ربما يؤثر سلبا على قيمة االستثمارات، كما أن صافي قيمة 

تثمارية المملوكة أصول الصندوق واسعار وحدات الصندوق يمكن أن تنخفض نتيجة النخفاض قيمة تلك األدوات االس

 للصندوق التي تم خفض تصنيفها االئتماني.

مخاطر االعتماد على التصنيف الداخلي ألدوات الدخل الثابت: يتحمل مالكو الوحدات المخاطر المتعلقة باالستثمار في 

التقويم والتصنيف  أدوات الدخل الثابت غير المصنفة ائتمانيا والتي يستثمر فيها الصندوق بناء على البحث والتحليل، ثم

االئتماني الداخلي الذي يقوم به مدير الصندوق. حيث أن أي ضعف في الوضت المالي لمصدري أدوات الدخل الثابت ربما 

 يؤدي إلى خفض قيمة صافي قيمة أصول الصندوق مما يؤثر سلبا على أسعار الوحدات.

متدنية مما قد يزيد من صعوبة تسييل  استثمارات مخاطر السيولة: قد تكون السيولة االستثمارية في بعض الفترات 

الصندوق. كما أن سيولة السوق المنخفضة قد تؤثر سلباً على األسعار السوقية الستثمارات الصندوق وقدرته على بيت بعض 

. وفي حالة استثماراته لتلبية متطلباته من السيولة. وتتم محاولة الحد من هذه المخاطر باستخدام النقد المتوفر بالصندوق

أو أكثر من إجمالي قيمة أصول الصندوق، فإنه يحق لمدير الصندوق  ٪80تجاوز إجمالي االستردادات من  الصندوق 

تأجيل االسترداد إلى يوم التقييم  التالي وسيتم التعامل مت طلبات االسترداد المؤجلة بالنسبة والتناسب. وقد يتعرض 

سترداد، ونتيجة لذلك قد يواجه مدير الصندوق صعوبة في تسييل األوراق المالية الصندوق للخسائر نتيجة كثرة طلبات اال

 .(OTC)المصدرة بحجم صغير، واألوراق المالية الصادرة بموجب طرح خاص والمتداولة خارج بورصة التداول 

عن عملة الصندوق، مخاطر العملة: يمكن أن يؤدي االختالف في سعر الصرف إلى الخسائر عند االستثمار بعملة تختلف 

 حيث أن أسعار الصرف قد تختلف عند االسترداد عن أسعار الصرف وقت االشتراك في الصندوق.

مخاطر اقتصادية وتشريعية و سياسية: هي مخاطر التغيير في األوضاع االقتصادية كاالنكماش االقتصادي ومعدالت 

دف الصندوق إلى االستثمار بأسواقها والتي قد تؤثر على أداء التضخم و انخفاض أسعار النفط أوالسياسية أواألسواق التي يه

الصندوق سلباً، كذلك فإن التغيرات في البيئة التنظيمية والتشريعات وأنظمة المحاسبة واللوائح المحلية، والحكومية التي قد 

 يكون لها تأثير سلبي على أداء الصندوق وقيمة وحداته.

في عقود وأوراق مالية صادرة من مؤسسات مالية، لذا فقد يتأثر أداء الصندوق  مخاطر التركز: سيستثمر بشكل أساسي
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 وسعر الوحدة سلبا بأداء القطاع بشكل عام. 

مخاطر متعلقة بالتوافق مت الشريعة: الهيئة الشرعية للصندوق هي التي تقرر أن الصندوق واستثماراته متوافقة مت الشريعة 

تقرر أن بعض االستثمارات ال يجوز االستثمار فيها مما قد يؤدي إلى عدم الدخول في االسالمية، ولكن هناك احتمال أن 

 تلك االستثمارات أو عدم الحصول على العائد المتوقت لتلك االستثمارات وقد ينتج عن ذلك انخفاض في سعر الوحدة.

رات ومهارات موظفي مدير يعتمد أداء الصندوق بشكل كبير على قد مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق: 

 .الصندوق، مما يؤدي إلى تأثر أداء الصندوق بشكل كبير عند استقالة أو غياب أحدهم وعدم وجود بديل مناسب

مخاطر العائد: إن القيمة السوقية لالستثمارات الرئيسة في الصندوق قد تنخفض نظرا لتعرضها للعديد من المخاطر، 

ات عائدا إيجابيا على مبالغهم المستثمرة، بسبب تذبذب قيمة االستثمارات الرئيسة للصندوق وبالتالي قد ال يحقق مالكي الوحد

مما يؤدي بدوره إلى خفض صافي قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة، وقد ال يتمكن المستثمر من استعادة كامل المبلغ 

 .الذي استثمره

دخل الثابت خيار االستدعاء والذي يمنح المصدرين الحق في مخاطر االستدعاء وإعادة االستثمار: قد تحمل بعض أدوات ال

استدعاء أدوات الدخل الثابت قبل تاريخ استحقاقها وقد ينتج عن ذلك عدم تحقيق العوائد المطلوبة للصندوق واستيفاء 

دي إلى تأثر أداء األرباح المرتبطة بتلك األدوات وقد يترتب على ذلك عدم وجود استثمارات متاحة بنفس العوائد مما قد يؤ

 الصندوق وأسعار الوحدات سلبا.

مخاطر تضارب المصالح: تنشأ هذه المخاطر في الحاالت التي تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بسبب 

وق مصلحة شخصية قد تؤثر على قرارات مدير الصندوق في اتخاذ القرارات االستثمارية مما قد يؤثر سلبا على أداء الصند

 وسعر الوحدة.

مخاطر الكوارث الطبيعية: تتمثل في البراكين ، والزالزل ، واألعاصير والفيضانات و أي ظاهرة طبيعية ال يمكن  

السيطرة عليها وتسبب دمارا كبيرا للممتلكات واألصول، وقد توثر سلبا على مختلف القطاعات االقتصادية و االستثمارية 

 وحدات الصندوق. مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار

مخاطر االستثمار في صناديق أخرى: من الممكن أن تتعرض الصناديق األخرى التي قد يستهدف الصندوق االستثمار بها 

إلى مخاطر مماثلة لتلك الواردة في هذه الفقرة "المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق" مما قد يؤثر سلبا على أداء 

 الصندوق وسعر الوحدة.

يتحمل مالكو الوحدات المسؤولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في الصندوق إال إذا كانت ناتجة عن إهمال أو  1.80

 تقصير من مدير الصندوق.

 ال يعد االستثمار في الصندوق إيداعاً لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيت األوراق المالية أو تابت لصندوق االستثمار. 2.80

 رسوم والمصاريفال .11

 رسوم اإلدارة: 8.88

تحسب من صافي قيمة أصول  ٪0.05يحتسب ويستقطت المدير من الصندوق في كل يوم  تقويم أتعاب إدارة سنوية تبلغ 

 الصندوق.

 المصاريف األخرى: 1.88

: مصاريف مراجعة لمدير الصندوق الحق في تحميل الصندوق أية مصاريف أخرى مسموح بها نظاميا وهي على سبيل المثال

الحسابات، ومصاريف مجلس إدارة الصندوق المستقلين، ومصاريف مكافآت الهيئة الشريعة، والرسوم الرقابية، ورسوم تداول، 

 باإلضافة إلى مصاريف إدارية والعمليات الخاصة بالصندوق.

اريف مراجعة الحسابات، والرسوم  طريقة تحديد المصاريف األخرى :المصاريف األخرى التي يمكن تحديدها مسبقاً مثل مص

الرقابية، ورسوم تداول  وغيرها تحمل مباشرة على الصندوق. أما مصاريف مجلس إدارة الصندوق فيتم تحميلها بالتساوي حسب 

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة. وبخصوص المصاريف العامة الغير ثابتة والعرضة للتغيير مثل مصاريف إدارية والعمليات 

الصندوق يتم تحميلها على أساس المعايير التالية: حجم أصول كل صندوق، عدد عمليات االشتراك واالسترداد، باإلضافة الخاصة ب

إلى عدد أيام التقويم خالل الفترة، ويقوم مدير الصندوق بعملية مراجعة ربت سنوية )كل ثالثة اشهر( لمصاريف إدارية والعمليات 

سنويا من متوسط قيمة أصول الصندوق خالل السنة المالية.  ٪0.5الي تلك المصاريف الخاصة بالصندوق، ولن يتجاوز إجم

 ( من هذه الشروط واألحكام.21وللمزيد من التفاصيل يرجى قراء الفقرة )



13 
 

 مصاريف التعامل .12

حلية أو وسيط التعامل تدفت مصاريف الوساطة أو أية رسوم نظامية أخرى من قبل الصندوق مباشرة بمستويات تحددها األنظمة الم 

في األسواق التي يقوم الصندوق بالشراء أو البيت فيها. وتتفاوت تلك المبالغ استناداً على معدل تداول أصول الصندوق وحجم 

 العمليات.

 التصفية وتعيين مصف .13

وفقاً للمادة الثانية والعشرين من الئحة  لهيئة السوق المالية صالحية تعيين مدير بديل أو مصف أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسباً وذلك 

 صناديق االستثمار "تعيين مصف أو مدير بديل للصندوق".

 مجلس إدارة الصندوق .14

تبدأ مدة عضوية المجلس من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية وتمتد لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد. ويتكون مجلس إدارة  8.82

 لية أسماؤهم:الصندوق من األعضاء التا

 نايف بن مسند المسند )رئيس مجلس إدارة الصندوق( .1

يشغل حاليا منصب رئيس قطاع الشركات واألعمال الدولية بإدارة الثروات في األهلي المالية. وقبل انضمامه إلى األهلي 

(. كما EYآند يونغ )المالية، شغل عدة مناصب في باركليز العربية السعودية، هيئة السوق المالية السعودية، وارنست 

شارك في عددا من برامج المدراء التنفيذيين بجامعة وارتون للمدراء التنفيذيين في بنسلفانيا ومعهد ماساتشوستس 

(. حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة كالرك بالواليات المتحدة األمريكية ودرجة MITللتكنولوجيا )

من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما اجتاز نايف اختبار المحاسبة العامة للمحاسبين البكالوريوس في المحاسبة 

 (.CPAالقانونين والمعتمد في الواليات المتحدة )

 لويد كورا )عضو غير مستقل( .9

م. وعمل 1085ة المخاطر وتم تعيينه بمنصب نائب رئيس إدارة مخاطر السوق بشركة األهلي المالية في فبراير رئيس إدار

قبل ذلك في البنك اإلفريقي للتنمية بوظيفة مسؤول إدارة المخاطر المالية، حيث تولى مهام وإدارة مخاطر الغير والسوق 

منها في أدوار عليا في إدارة  1سنة من الخبرة المصرفية أمضى  82واالستثمار والموجودات والمطلوبات، ولديه أكثر من 

المخاطر في المنطقة، ومنها رئيس إدارة المخاطر في بنك الخير، البحرين، ورئيس إدارة المخاطر في بنك البحرين 

 .والشرق األوسط، ومسؤول إدارة المخاطر في بنك الرياض

(، زمالة الرابطة العالمية لمحترفي إدارة FRMدير مخاطر مالية معتمد )(، مCFAيحمل لويد شهادات محلل مالي معتمد )

المخاطر )الواليات المتحدة األمريكية(، محلل استثمارات بديلة معتمد، )الواليات المتحدة األمريكية(، وزميل محاسب إداري 

 ( )المملكة المتحدة(.CIMAمعتمد من معهد المحاسبين اإلداريين القانونيين )

 )عضو مستقل( بنت مزيد التويجريبسمة  .3

عملت بسمة كعضو هيئة تدريس في قسم المالية بكلية إدارة األعمال، بجامعة الملك سعود ألكثر من عشرين عاماً، قامت 

خاللها بتدريس العديد من المواد في مالية الشركات، االستثمار، إدارة المحافظ االستثمارية واألسواق المالية. إضافة إلى 

تقلدت العديد من المناصب القيادية األكاديمية واإلدارية، وشاركت في وضت الخطة االستراتيجية للجامعة وإعداد ذلك، 

الدراسات الذاتية لالعتماد األكاديمي. حصلت على ماجستير المالية من جامعة الملك سعود وبكالوريوس االدارة من جامعة 

هارتفورد األمريكيتين. لديها عدة أبحاث منشورة في مجال حوكمة  الملك سعود مشاركة مت جامعتي كولورادو وجامعة

 الشركات واألسواق المالية.

 عبدالعزيز بن صالح أبا الخيل )عضو مستقل( .2

يشغل حالياً مدير المراجعة الداخلية في شركة التصنيت الوطنية، باإلضافة إلى كونه عضو مستقل في لجنة المراجعة 

ة. عمل قبل ذلك في هيئة السوق المالية متقلداً عدة مناصب إدارية في إدارة اإلفصاح الخاصة بشركة اسمنت العربي

المستمر، وإدارة اإلشراف على مؤسسات السوق المالية، كما عمل في صندوق التنمية الصناعية والشركة العربية 

ية مرموقة مثل هيئة األوراق لإلستثمارات البترولية. التحق المهندس عبدالعزيز في برامج متخصصة في مؤسسات عالم

عاماً من الخبرة في المؤسسات  10المالية األمريكية، وهيئة تنظيم الصناعة المالية، وبنك تشيس مانهاتن. لديه أكثر من 

 واألسواق المالية، حصل على الماجستير في إدارة األعمال من جامعة نوتنغهام في بريطانيا.   

 إدارة الصندوق، على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي:تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس  1.82

 الموافقة على جميت العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها. .1
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اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق  .9

 االستثمار.

سنويا على األقل مت مسؤول المطابقة وااللتزام )لجنة المطابقة وااللتزام( لدى مدير الصندوق ومسؤول االجتماع مرتين  .3

 التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه،  للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميت اللوائح واالنظمة المتبعة.

 إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه. .2

 اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق بالئحة صناديق االستثمار.التأكد من  .1

التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام الئحة  .2

 صناديق االستثمار.

 العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه. .1

 تعيين المحاسب القانوني بعد ترشيحه من قبل مدير الصندوق.الموافقة على  .1

هذا وسوف يتم تحميل الصندوق باألتعاب المالية الخاصة بخدمات المجلس. وللمزيد من اإليضاح يرجى قراءة ملخص اإلفصاح 

 المالي المرفق.

2.82 

 

 

 

 

 

 

 التالية:جميت اعضاء مجلس االدارة المعينون للصندوق معينون ايضا في الصناديق 

 باللاير السعوديصندوق األهلي المتنوع  .1

 صندوق األهلي للصدقات .9

 العالمية صندوق األهلي للمتاجرة .3

 صندوق األهلي للمتاجرة باللاير السعودي .2

 صندوق األهلي للصكوك بالدوالر األمريكي .1

 صندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ .2

 صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن .1

 متعدد األصول للنموصندوق األهلي  .1

 صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي .2

 مدير الصندوق .15

، 11181إن مدير الصندوق هو شركة األهلي المالية، وعنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق هو طريق الملك سعود، ص ب  8.85

  +111882010021س: + ، فاك 111 110000121، المملكة العربية السعودية هاتف:  88215الرياض 

 .www.ncbc.comعنوان الموقت االلكتروني: 

رف كمدراء صناديق، أو يجوز لمدير الصندوق والشركات األخرى ضمن مجموعة األهلي المالية القيام من حين آلخر بالتص 1.85

لخاصة بالصندوق. ولذلك، فمن للصناديق، أو الصناديق الفرعية األخرى التي تنشد أهدافاً استثمارية مماثلة لتلك امستشارين 

الممكن أن يجد مدير الصندوق، في نطاق ممارسته ألعماله، أنه في موقف ينطوي على تعارضات محتملة في الواجبات أو 

المصالح مت واحد أو أكثر من الصناديق. وعلى أي حال، ففي تلك الحاالت سوف يراعي مدير الصندوق التزاماته بالتصرف بما 

لح مالكي الوحدات المعنيين إلى أقصى درجة ممكنة عملياً، وعدم إغفال التزاماته تجاه عمالئه اآلخرين عند يحقق أقصى مصا

االطالع بأي استثمار قد ينطوي على تعارضات محتملة في المصالح. حتى كتابة هذه الشروط واألحكام، ال يوجد أي نشاط عمل 

 دوق أو مدير الصندوق يعحتمل تعارضها مت مصالح الصندوق.أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس إدارة مدير الصن

تعد الصفقات بين مالك الوحدات والصندوق ومدير الصندوق وأي صندوق آخر يدار من قبل مدير الصندوق منطوية على احتمالية  2.85

 ثمر".( من الئحة صناديق االستثمار "القيود على المست50تضارب مصالح وفقا للفقرة )د( من المادة )

   ال يوجد حالياً أي مهام خاصة بمدير الصندوق تم تفويضها إلى طرف ثالث للقيام بها.  2.85

م، 12/81/1001هـ، الموافق 2/81/8210، المؤرخ 1001-181-0رخص مجلس الهيئة مدير الصندوق بموجب قرارها رقم  5.85

وكيل، والتعهد بالتغطية، وأعمال اإلدارة والترتيب، وتقديم ، وذلك للقيام بالتعامل، كأصيل و 01021-20بموجب الترخيص رقم 

 المشورة والقيام بأعمال أمين الحفظ، بخصوص األوراق المالية.

 أمين الحفظ .16

إن شركة األهلي المالية هي أمين حفظ وحدات الصندوق واألوراق المالية الخاصة بالمحفظة، وعنوانه: المملكة العربية السعودية،  

. وحيثما كان ذلك منطبقاً، تجوز حيازة تلك 88215الرمز البريدي  11181، طريق الملك سعود، البرج ب، ص.ب. الرياض
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 األوراق المالية من قبل أحد أمناء حفظ األوراق المالية بعد تعيينه من مدير الصندوق.

 مراجع الحسابات .17

المملكة العربية  18522، جدة 55001األمير سلطان ص.ب شارع  –كي بي ام جي الفوزان وشركاه، مركز زهران لألعمال  

 +11181111121فاكس:      +111811111515 تلفون:السعودية،  

www.kpmg.com/sa 

 القوائم المالية السنوية المراجعة .18

السنة المالية للصندوق،  ( يوماً تقويميا من نهاية10تتم مراجعة البيانات والقوائم المالية للصندوق بصفة مستقلة خالل تسعين ) 

( يوماً تقويميا من نهاية كل نصف سنة. 25وسيتم فحص القوائم المالية من قبل المراجعين الخارجيين خالل خمسة وأربعين )

وتتاح للمستثمرين الحاليين والمحتملين نسخة من البيانات المالية السنوية المراجعة، باإلضافة إلى القوائم المالية النصف سنوية 

المفحوصة من قبل المراجعين الخارجيين بناء على طلب يقدم إلى مدير الصندوق أو من خالل زيارة موقت شركة السوق المالية 

 السعودية "تداول"،  مجانا.

 خصائص الوحدات .19

 .سيكون هناك نوع واحد من الوحدات في الصندوق 

 معلومات أخرى .21

 سرية معلومات الصندوق 8.10

ل الصندوق واستثمارات المشاركين فيه بأقصى درجات السرية في جميت األوقات، وال ينبغي تفسير ذلك بأنه يحد من تدار أعما

 إطالع السلطة التنظيمية للصندوق )هيئة السوق المالية( على سجالت الصندوق ألغراض اإلشراف النظامي.

 وفاة مالك الوحدات 1.10

لن تنتهي بشكل تلقائي في حال وفاته أو عجزه، حيث تكون هذه الشروط واألحكام   األحكامإن موافقة المستثمر على هذه الشروط و

ملزمة لورثته ولمديري تركته و لمنفذي وصيته ولممثليه الشخصيين وأمنائه وخلفائه في حال كان المستثمر فردا . أما اذا كان 

دوث شيء مماسبق ألي شريك أو مساهم فيها. وعليه فإن لمدير المستثمر شخصية قانونية ، فإن هذه اإلتفاقية لن تنتهي في حال ح

لحين تسلم مدير الصندوق ألمر صادر عن محكمة أو وكالة   الصندوق الحق في تعليق أي معامالت تتعلق بهذه الشروط واألحكام

 لك المعامالت.قبل السماح لهم بالتصرف في ت  أو غير ذلك من البيانات الكافية له إلثبات صالحية من سبق ذكرهم

 صناديق االستثمار المطابقة للشريعة اإلسالمية .21

 يتقيد الصندوق  بمعايير الشريعة اإلسالمية، وتم تعيين هيئة شرعية تتألف من األعضاء التالية أسماؤهم: 8.18

 الشيخ/ عبدهللا بن سليمان المنيت )رئيساً للهيئة( .1

تمييز في مكة المكرمة سابقا، يحمل درجة الماجستير من المعهد العالي عضو مجلس هيئة كبار العلماء و رئيس محكمة ال

 للقضاء التابت لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 الشيخ الدكتور/ عبدهللا بن عبد العزيز المصلح  )عضواً بالهيئة( .9

ابقا، وأمين عام الهيئة العالمية عميد كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  فرع أبها س

لإلعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، نال درجة الدكتوراه من كلية الشريعة في جامعة االمام محمد بن سعود 

 اإلسالمية.

 الشيخ الدكتور/ محمد علي القري  )عضواً بالهيئة( .3

سابقا ومن أشهر العلماء في العالم في االقتصاد اإلسالمي، يحمل أستاذ االقتصاد اإلسالمي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة 

 درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا.

 سيتم تحميل الصندوق باألتعاب المالية الخاصة بخدمات الهيئة الشرعية على الصندوق. 1.18

رعية في إصدار الفتوى التي تجيز االستثمار في الصندوق لالطالع على الضوابط الشرعية التي استخدمها أعضاء الهيئة الش 2.18

 يرجى قراءة ملحق المعايير الشرعية.
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 صناديق االستثمار العالمية .22

 ال تنطبق هذه الفقرة على الصندوق 

 الطرح األولي .23

 ال يوجد حد أدنى لحجم أصول الصندوق لبدء االستثمار.   

 دوقاستثمار مدير الصندوق في الصن .24

يمكن لمدير الصندوق، وفقاً لتقديره الخاص المشاركة في الصندوق كمستثمر. ويحتفظ مديرالصندوق بحقه في تخفيض مشاركته  

بلغ رصيد استثمار مدير الصندوق في الصندوق   1085كلياً أو جزئياً متى ما رأى ذلك مناسباً. مت العلم أنه بنهاية  ديسمبر 

 ألف دوالر أمريكي. 12.210

 إجراءات االشتراك واالسترداد .25

 أيام بيت واسترداد وحدات الصندوق: 8.15

 يتم قبول طلبات االشتراك واالسترداد في كل يوم تعامل.

 الموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد: 1.15

ل أو عند الساعة الثانية عشرة ظهراً في يوم  كل االشتراكات التي تتم بالدوالر األمريكي يجب أن تدفت قبتقديم طلبات االشتراك: 

( الثانية 81التعامل لكي تبدأ المشاركة في الصندوق في يوم االشتراك، وفي حال تم االشتراك خارج أيام التعامل أو بعد الساعة )

من خالل نقاط التوزيت  عشرة ظهراً سيتم االشتراك في الصندوق من يوم التعامل التالي. يمكن االشتراك واالسترداد أو التحويل

البديلة )هاتف مدير الصندوق أو الموقت االلكتروني(. وقد تحتاج االشتراكات التي تتم بطرق دفت أخرى مثل الشيكات والحواالت، 

ا إلى وقت إضافي لتسويتها وتحصيلها، ويتم البدء في استثمارها في الصندوق فقط اعتباراً من يوم التعامل الذي يلي تاريخ تحصيله

 من قبل الصندوق.

يجوز االسترداد في أي يوم تعامل بشرط استالم إشعار خطي باالسترداد قبل أو عند الساعة الثانية عشرة تقديم طلبات االسترداد: 

ظهرا في يوم التعامل الذي يسبق يوم االسترداد المستهدف وفي حال االسترداد في غير أيام التعامل فسوف يتم االسترداد في يوم 

( 2من الشروط واألحكام(  خالل مدة ال تتجاوز ) 12عامل التالي. ويتم دفت مبلغ االسترداد )الذي يتم تقييمه وفقا للفقرة رقم الت

ثالثة أيام تعامل بعد يوم التعامل الذي تم فيه االسترداد ويجب أن ال تقل قيمة الوحدات المستردة عن قيمة الحد األدنى لالسترداد، 

اد عن طريق برامج االشتراك المنتظم. أما إذا صادف يوم التعامل بداية عطلة رسمية في المملكة العربية باستثناء االسترد

السعودية، فسوف يتم قبول طلبات االسترداد في يوم التعامل التالي. هذا ويحتفظ مدير الصندوق بالحق في تمديد أوقات االشتراك 

 قنوات البديلة حتى الساعة الرابعة مساء.واالسترداد والتحويل بين الصناديق عن طريق ال

( ظهراً، أو يوم 81المشاركة في الصندوق اعتباراً من يوم االشتراك على أن يكون يوم تعامل وإذا تم االشتراك قبل الساعة )ستتم  2.15

 ( ظهرا.81التعامل التالي إذا تم االشتراك بعد الساعة )

 إجراءات االشتراك واالسترداد: 2.15

عند االشتراك في الصندوق يوقت العميل على نموذج االشتراك والشروط واألحكام، كما يمكن االشتراك من ءات االشتراك: إجرا

خالل القنوات البديلة عن طريق الموقت اإللكتروني أو الهاتف المعتمد من مدير الصندوق، ويتم خصم مبلغ االشتراك من حساب 

از إثبات شخصية غير منتهي الصالحية مثل بطاقة الهوية الوطنية )للسعوديين( أو اإلقامة العميل. ويجب على المستثمر الفرد إبر

)لغير السعوديين(، ويجب أن يقدم المستثمر ذو الشخصية  االعتبارية )الشركات والمؤسسات( خطابا مختوما من الشركة باإلضافة 

 رى يطلبها مدير الصندوق حسب نوع الشركة أو المؤسسة.إلى نسخة من السجل التجاري للشركة باإلضافة إلى أي مستندات أخ

يمكن أن يقدم  مالك الوحدات طلبا السترداد قيمة الوحدات كليا أو جزئيا في أي وقت وذلك بتسليم إشعار إجراءات االسترداد: 

البديلة )االنترنت  خطي أو بتعبئة وتسليم نموذج االسترداد الذي يمكن الحصول عليه من فروع معينة أو من خالل القنوات

والهاتف(. يجب أن يقوم المستثمر بإبراز بطاقة الهوية الوطنية أو اإلقامة غير منتهية الصالحية وذلك في حال رغبته باالسترداد 

عن طريق الفروع. كما على  مالك الوحدات تحديد ما إذا كان يرغب في استرداد قيمة وحداته كليا أو جزئيا. وفي حال  تقديم مالك 

الوحدات طلب استرداد جزئي من الصندوق، ثم حدث انخفاض لقيمة كامل وحداته إلى أقل من مبلغ االسترداد الجزئي المطلوب  

فإن من حق مدير الصندوق رفض عملية االسترداد المطلوب تنفيذها في يوم التقويم المستهدف،  بدون أي مسؤولية على  مدير 
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 يم طلب استرداد جديد ليتم تنيفذه في يوم التقويم الالحق.الصندوق، وبالتالي على المستثمر تقد

تعتبر عملية التحويل بين صندوقين من صناديق شركة األهلي المالية بمثابة عملية واحدة تتركب إجراءات التحويل بين صندوقين: 

ند "تقديم طلبات االشتراك" أعاله، ثم من جزئين منفصلين: استرداد واشتراك. وعلى هذا األساس، يتم تنفيذ عملية االسترداد طبقا لب

تتم عملية االشتراك طبقا لبند "تقديم طلبات االشتراك" الخاص بالصندوق اآلخر. وعند طلب التحويل، يجب على المستثمر تعبئة 

من خالل نموذج التحويل وتقديمه إلى ممثل خدمات العمالء بالفرع مصحوبا بهويته الشخصية غير منتهية الصالحية أو التحويل 

 .القنوات البديلة

 .تتاح  مبالغ االسترداد للمستثمر بحد أقصى قبل إقفال العمل في اليوم الثالث التالي لنقطة التقويم الذي يتم فيه تحديد سعر االسترداد 5.15

ظ بوحدات ال تقل قيمتها ( دوالر، كما يجب على مالك الوحدات في جميت األوقات االحتفا1000) ألفي الحد األدنى لالسترداد هو 1.15

 دوالر.  باستثناء استرداد الوحدات عن  طريق برامج االشتراك المنتظم.( 8000) ألف عن

رفض الطلبات: لمدير الصندوق الحق المطلق في رفض أي طلب اشتراك ويشمل ذلك الحاالت التي تؤدي إلى خرق أنظمة ولوائح  0.15

حال تجاوز إجمالي ة على الصندوق بما في ذلك شروط وأحكام الصندوق. وفي هيئة السوق المالية و/أو األنظمة الساري

أو أكثر من إجمالي قيمة أصوله، فإنه يحق لمدير الصندوق تأجيل االسترداد إلى يوم التعامل  ٪80االستردادات من  الصندوق 

ن يدرك أنه في حالة حدوث صعوبات في التالي وسيكون االسترداد بعد ذلك على أساس تناسبي حسب األولوية وعلى المستثمر أ

األسواق المالية تجعل من المتعسر أو المستحيل بيت أصول الصندوق أو استرداد أو تقييم وحدات الصندوق فإن طلبات االشتراك 

الوحدات على واالسترداد قد يتم تعليقها مؤقتاَ، للمدة الضرورية فقط، حسبما يراه مدير الصندوق مناسباً مت مراعاة مصلحة مالكي 

 .أن تتم مراجعة هذا اإلجراء مت مجلس إدارة الصندوق

االسترداد من قبل مدير الصندوق: يحتفظ مدير الصندوق بالحق في استرداد الوحدات التي تم بيعها ألي مستثمر كلياً أو جزئياً مت  1.15

مخالفة أنظمة هيئة السوق المالية و/أو أية أنظمة  إذا رأى أن هذا االشتراك يمكن أن ينتج عنه إرسال إشعار للمستثمر فيما بعد

 .بدون تحمل المدير ألية مسؤوليةأخرى معمول بها و/أو شروط وأحكام الصندوق 

 تقويم أصول صندوق االستثمار .26

التقويم مضافا إليها  يتم احتساب إجمالي قيمة أصول الصندوق بناء على أسعار إغالق األوراق المالية التي يملكها الصندوق في يوم 8.11

األرباح المستحقة، وفي حال االستثمار في أدوات مالية غير مدرجة فيحسب مبلغ االستثمار مضافاً إليه األرباح المستحقة للفترة 

 المنقضية إلى تاريخ التقويم، وفي حال االستثمار في صناديق استثمارية فسيتم احتساب آخر سعر وحدة معلن من قبل الصندوق.

يتم تقويم قيمة أصول الصندوق كما في تمام الساعة الخامسة مساء في كل يوم تعامل، ويتم اإلعالن عن سعر الوحدة بنهاية يوم  1.11

 التعامل.

( شامالً  األرباح المستحقة وأي أرباح 8.11يتم احتساب سعر الوحدة بحساب إجمالي  قيمة أصول الصندوق المذكورة في الفقرة ) 2.11

يل واألرباح الموزعة التي سيعاد استثمارها في الصندوق، ناقصاً أتعاب إدارة الصندوق بعد خصم جميت المصاريف تحت التحص

وااللتزامات الثابتة وأية مصروفات مستحقة، ثم قسمة الناتج على إجمالي عدد الوحدات القائمة في ذلك الوقت. وفي الحاالت 

ر الصندوق بشكل معقول عدم إمكانية تقويم جزء كبير من أصول الصندوق بشكل يمكن االستثنائية أو الطارئة التي يقرر فيها مدي

 التعويل عليه يجوز تأخير تقويم أصول الصندوق على أن تتم مراجعة هذا اإلجراء المؤقت الحقا من قبل مدير الصندوق.

 تعحسب صافي قيمة أصول الصندوق كالتالي:

ة والمصاريف التشغيلية على أساس يومي من إجمالي حجم األصول ويتم يتم حساب جميت المصاريف والرسوم الثابت .8

 خصمها في يوم التقويم.

 تحسب وتخصم رسوم اإلدارة من ناتج الخطوة السابقة ويكون الناتج هو صافي قيمة أصول الصندوق. .1

 ويمكن تلخيص الخطوتين السابقتين في المعادلة التالية: 

 )رسوم اإلدارة(. –الرسوم الثابتة والمصاريف التشغيلية الفعلية(  –حجم األصول صافي قيمة أصول الصندوق= )إجمالي 

سوف يتم نشر وإعالن سعر الوحدة  في كل يوم تعامل من خالل الموقت اإللكتروني الخاص بمدير الصندوق وموقت تداول   2.11

(www.tadawul.com.sa(. 

 

 رسوم االسترداد المبكر .27

 ال يوجد رسوم استرداد مبكر. 

http://www.tadawul.com.sa/
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 إنهاء الصندوق .28

( من الئحة صناديق االستثمار "إنهاء صندوق االستثمار"، 80يحتفظ مدير الصندوق بحقه في إنهاء الصندوق بناء على المادة ) 

( يوماً تقويميا، بعد 10 تقل مدته عن ستين )دون تحمل غرامة تجاه أي طرف معني، وذلك بتقديم إخطار كتابي للمستثمرين، ال

الحصول على موافقة كتابية من الهيئة على ذلك. وفي تلك الحالة، تتم تصفية الصندوق، وتوزع صافي العائدات على المستثمرين، 

 كل منهم بنسبة ما يملكه من وحدات.

 رفع التقارير لمالكي الوحدات .29

إلى المستثمر كلما كان هناك اشتراك أو استرداد للوحدات. ويتم إصدار كشف حساب يبين يرسل مدير الصندوق إشعار تأكيد  

موقف مالك الوحدات المالي  بما ال يزيد عن ثالثة أشهر كحد أعلى. يتضمن الكشف صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد 

مالك وحدات على حدة. وترسل الكشوفات وحدات الصندوق التي يملكها مالك الوحدات وصافي قيمتها، وسجل بصفقات كل 

واإلشعارات على العنوان البريدي أو البريد اإللكتروني للمستثمر كما هو موضح في السجالت لدى مدير الصندوق، إال إذا تم 

ريخ ( يوما تقويميا من تا10إشعار الشركة كتابيا بأي تغير في العنوان. ويجب إخطار مدير الصندوق بأي أخطاء خالل ستين )

إصدار تلك الكشوفات واإلشعارات. وبعد ذلك تعتبر الكشوفات واإلشعارات الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة وال يكون 

مدير الصندوق مسؤوال تجاه المستثمر فيما يتعلق بأي اختالف. كما لن يكون مدير الصندوق مسؤوال عن أية نتائج تنشأ عن 

 بناء على تعلميات المستثمر.احتفاظه بالكشوفات واإلشعارات 

 تضارب المصالح .31

 سيقوم مدير الصندوق بتقديم اإلجراءات التي ستتبت لمعالجة تضارب المصالح مجانا عند طلبها. 

 سياسات حقوق التصويت .31

بممارسة حقوق التصويت بعد التشاور مت مسؤول المطابقة وااللتزام، يوافق مجلس إدارة الصندوق على السياسات العامة المتعلقة  

الممنوحة للصندوق بموجب األوراق المالية التي تشكل جزءاً من أصوله. ويقرر مدير الصندوق طبقا لتقديره ممارسة أو عدم 

ممارسة أي حقوق تصويت بعد التشاور مت مسؤول المطابقة وااللتزام أو حسب ما تنص عليه سياسات وإجراءات التصويت التي 

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق.تم اعتمادها من 

 تعديل شروط وأحكام الصندوق .32

تبقى هذه الشروط واألحكام سارية المفعول إلى أن يجري عليها المدير تعديالً جوهرياً ويخضت ذلك لموافقة هيئة السوق المالية،  

 التعديل. يوما تقويميا على األقل قبل تاريخ تنفيذ (10) ستين ويتم إشعار المستثمرين بذلك قبل

 إجراءات الشكاوي .33

إذا كان لدى مالك الوحدات أي شكوى متعلقة بالصندوق ينبغي عليه إرسالها إلى شركة األهلي المالية، من خالل موقت مدير  

(. كما يقدم 110000121رقم ) أو عن طريق االتصال الهاتفي على هاتف  www.ncbc.comالصندوق على شبكة اإلنترنت: 

مدير الصندوق نسخة من سياسات وإجراءات مدير الصندوق لمعالجة شكاوي العمالء عند طلبها خطيا من مدير الصندوق دون 

إدارة  -في حال لم يتم تسوية الشكوى من قبل مدير الصندوق، يحق للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة السوق المالية و .أي مقابل

( يوم 10لمستثمرين، كما يحق للمشترك إيداع الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية بعد مضي مدة )شكاوى ا

 تقويمي من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.

 النظام المطبق .34

واألحكام ألنظمة المملكة العربية السعودية. وإذا كان المستثمر خاضعا لقوانين سلطة غير المملكة العربية  تخضت هذه الشروط 

 السعودية فإنه يتعين على ذلك المستثمر أن يخضت لتلك القوانين دون أن يكون هناك أي التزام على الصندوق أو مدير الصندوق.

 االلتزام بالئحة صناديق االستثمار .35

خضت الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية كما تحتوي على ت 

http://www.ncbc.com/
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 اإلفصاح الكامل الخاص بالحقائق الجوهرية للصندوق.

 ملخص اإلفصاح المالي واألداء السابق .36

 م1085ملخص اإلفصاح المالي للفترة المالية المنهية ديسمبر  8.21

بالدوالر م 1085فيما يلي ملخص للمصاريف والرسوم السنوية الفعلية الخاصة بالصندوق للفترة المالية المنتهية في ديسمبر 

 األمريكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنوياً من متوسط قيمة أصول الصندوق، وقد بلغت المصاريف األخرى الفعلية  ٪0.50لن تزيد المصاريف األخرى مجتمعة عن *

ى الصندوق بشكل من متوسط قيمة أصول الصندوق. هذا ويقوم مدير الصندوق بمراجعة المصاريف التي تم تحميلها عل 0.02٪

  ربت سنوي )كل ثالث أشهر(.

يحتفظ مدير الصندوق بالحق في التنازل أو إعادة دفت رسوم اإلدارة في حال استثمار أي صندوق مدار من شركة األهلي المالية 

 في هذا الصندوق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع الرسوم / المصاريف المبلغ بآالف الدوالر

 من صافي قيمة أصول الصندوق( ٪0.05)أتعاب إدارة الصندوق السنوية  1.212

 مصاريف التعامل  0

 تكاليف مكافآت جميت  أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين سنويا* 1

 تكاليف مراجعة الحسابات النظامية* 1

 مصاريف التمويل*  0

 تكاليف الرقابة الشرعية* 1

 *رسوم رقابية لهيئة السوق المالية 9

20 
مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندوق وتشمل رسوم نشر التقارير 

 *الدورية للصندوق في موقت تداول
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 مثال على نصيب المستثمر من المصاريف السنوية الخاصة بالصندوق 1.21

 :آالف لاير 80لي يوضح استثمارا افتراضيا لمالك الوحدات بافتراض أن  قيمة استثمار مالك الوحدات الجدول التا

 بالدوالر األمريكياستثمار افتراضي لمالك الوحدات وحصته من المصاريف السنوية 

 الوصف المبلغ 

 استثمار مالك الوحدات االفتراضي 10،000

 (٪0.03) المصاريف األخرى   3

 ف التعامل مصاري 0

 (٪0.11رسوم اإلدارة          ) 11

 صافي قيمة وحدات المستثمر  2،299

 سيتم ذكر هذه المصاريف تفصيلياً في التقرير السنوي للصندوق في نهاية كل فترة مالية.

2.21 

 

 

 

 

 :أساس احتساب الرسوم وطريقة تحصيلها ووقت دفعها

تحسب من صافي قيمة أصول  ٪0.05ي كل يوم تعامل أتعاب إدارة سنوية تبلغ رسوم اإلدارة: يتقاضى المدير من الصندوق ف

 الصندوق.

المصاريف األخرى التي يمكن تحديدها مسبقاً مثل مصاريف مراجعة الحسابات، والرسوم  الرقابية، ورسوم المصاريف األخرى: 

فتتم حسب عدد اجتماعات مجلس اإلدارة تداول  وغيرها تحمل مباشرة على الصندوق. أما مصاريف مجلس إدارة الصندوق 

والمدارة من قبل مدير الصندوق. وبخصوص المصاريف العامة الغير ثابتة والعرضة للتغيير مثل مصاريف إدارية والعمليات 

فة الخاصة بالصندوق يتم تحميلها على أساس المعايير التالية: حجم أصول كل صندوق، عدد عمليات االشتراك واالسترداد، باإلضا

  .إلى عدد أيام التقويم خالل الفترة

 215يتم حساب جميت المصاريف الفعلية وخصمها من أصول الصندوق بعد تخصيصها كوحدات في كل يوم تقويم على أساس 

 يوما حسب المعادلة التالية: 

لتقويم الحالي ويوم التقويم ( * )عدد األيام بين يوم ا٪0.05المصاريف األخرى( * ) –أتعاب إدارة الصندوق=  )أصول الصندوق 

 (215 ÷السابق 

 :فإذا افترضنا المعطيات التالية

  =لاير 800،000أصول الصندوق  

  = لاير 0.01إجمالي المصاريف األخرى لأليام بين يوم التقويم الحالي والسابق 

  =لاير 11،111.11صافي قيمة أصول الصندوق قبل خصم رسوم اإلدارة 

 = 0.05 أتعاب اإلدارة السنوية٪ 

 لاير 1.05( = 215÷  8* ) ٪0.05*  11،111.11رسوم اإلدارة في يوم التقويم = 

 .م81/80/1085يوما ابتداء من  210يوما بدال من  215قام مدير الصندوق بتغيير أساس احتساب الرسوم ليكون 
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2.21 

 

 1085ؤشر اإلرشادي إلى نهاية ديسمبر الجدول التالي يقارن بين األداء السنوي للصندوق والماألداء السنوي السابق: 

 

 داء السابق لكل سنة من السنوات العشر الماضيةالرسم البياني التالي يوضح األ

 

 الوصف 2116 2117 2118 2119 2111 2111 2112 2113 2114 2115

    الصندوق ٪  2.02 5.22 2.21 0.20 0.22 0.55 0.15 0.11 0.15 0.51

  المؤشر االرشادي٪ 5.25 5.01 2.85 8.18 8.11 8.81 8.01 0.12 0.10 0.11

 1085األداء التاريخي بنهاية ديسمبر  1.21

سنوات 5 سنوات 11 سنوات 3   الوصف سنة 

 الصندوق ٪ 0.51 0.12 0.10 8.02

 المؤشر االرشادي ٪ 0.11 0.15 0.15 1.88

 

لمالكي وق داء الصندوق في المستقبل، وال يضمن الصندال يعتبر األداء السابق لصندوق االستثمار أو أداء المؤشر مؤشرا أل

أو أداءه مقارنة بالمؤشر سيتكرر أو يكون مماثال لألداء السابق.الوحدات أن أداء الصندوق   

 م  بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.81/80/1085قام مدير الصندوق بتغيير المؤشر االرشادي للصندوق في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



22 
 

 ملحق المعايير الشرعية

 على جميت االستثمارات واستراتيجيات االستثمار المطبقة من قبل مدير الصندوق أن تكون معتمدة من الهيئة الشرعية.

 أدوات وطرق االستثمار التي يجوز التعامل بها:

 ق عليها مسبقا.المرابحات الشرعية: التي تتمثل في شراء بضائت وبيعها بهامش ربح بموجب شروط دفت آجلة متف -8

صناديق المرابحات الشرعية االخرى و المدارة من قبل شركات استثمارية  و التي لديها هيئات رقابة شرعية مقبولة لدى الهيئة الشرعية  -1

 للصندوق.

ملكية غير مجزئة  الصكوك االستثمارية المجازة من قبل هيئة رقابة شرعية خاصة بها مقبولة لدى الهيئة الشرعية للصندوق والتي تمثل حقوق -2

في أصول حقيقية أو منفعتها و األرباح الناتجة عن تلك األصول وفقا على سبيل المثال و ليس الحصر الصكوك المصدرة بناء على عقود 

 التعامل سواء باالجارة أو المشاركة أو المرابحة او االستصناع. 

تثمارية و التي لديها هيئات رقابة شرعية مقبولة لدى الهيئة الشرعية صناديق الصكوك االستثمارية االخرى و المدارة من قبل شركات اس -2

 للصندوق.

يجوز للصندوق االستثمار بصفة عامة في الصكوك و عمليات المرابحة و عمليات تمويل التجارة وصناديق االستثمار التي تستثمر وفقا  -5

 للضوابط الشرعية.

 أدوات وطرق االستثمار الغير جائز التعامل بها:

 يجوز التعامل بأي أداة من األدوات االستثمارية التاليةال

 عقود المستقبليات. -

 العقود اآلجلة. -

 األسهم الممتازة -

 عقود الخيارات. -

 التقليدية. swapعقود المناقلة  -

 البيت على المكشوف. -

 أدوات آخرى تتعلق بدفت أو استالم الفوائد. -

 

 المراجعة الدورية

 وابط الشرعية كل ربت سنة.يتم دراسة توافق الصندوق مت الض
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ر أي شك في تمت الموافقة على طرح الصندوق من قبل هيئة السوق المالية، وهذه الموافقة ال تعني حماية المستثمر من الخسارة. وإذا كان لدى المستثم

 يعتبر اشتراك المستثمر في الصندوق من مسؤوليته الشخصية والتامة.   مدى مالئمة هذا االستثمار له فإنه يجب عليه استشارة خبير مالي مستقل. كما
 

احاً هذا االستثمار ليس وديعة بنكية كما إن قيمة االستثمارات في الصندوق يمكن أن تنخفض أو ترتفت ومن غير المؤكد أن يحقق المستثمرون أرب

 يتمكن المستثمرين من استعادة مبلغ استثماراتهم بالكامل ويجب على األشخاص القيام فالمستثمرون يمكن أن يخسروا أمواالً ويحققوا بعض الخسائر وقد ال

 باالستثمار في الصندوق فقط إذا كانوا قادرين على تحمل الخسارة والتي قد تكون كبيرة أحياناً.
 

وفهم ما جاء بها والموافقة عليها، وتم الحصول مريكي األ بالدوالر ألهلي المتنوعصندوق ا/ قمنا بقراءة الشروط واألحكام والمالحق الخاصة ب لقد قمت

 على نسخة منها والتوقيت عليها.
 

 االسم الكامل:
 

 الجنسية:
 

 رقم الهوية ) بطاقة الهوية الوطنية، اإلقامة، جواز السفر(:
 

 التوقيت:
 

 التاريخ:
 

 رقم حساب االستثمار:
 
 
 

 األخرى للحفظ مت شركة األهلي المالية.يتم توقيت نسختين من هذا العقد إحداهما للمستثمر و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


