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 م2107يوليو  27هـ، الموافق 0041 ذوالقعدة 10الـتـاريـــخ:   

 مهمة في شروط وأحكام صناديق أسواق األسهم المحلية والخليجية تغييراتالموضوع:    

 المحترمين وحداتالالسادة مالكي 

 ورحمة هللا وبركاته،السالم عليكم 

نود إفادتكم بأنه سيتم إجراء تعديالت مهمة في شروط وأحكام صناديق أسواق األسهم المحلية والخليجية والتي تهدف إلى تعزيز األداء 

 على المدى الطويل بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات. 

 وفيما يلي ملخص بأهم تلك التعديالت: 

 في شروط وأحكام الصندوقلقائمة المصطلحات إضافة تعاريف  .1

 وصناديق االستثمار العقاري المتداولة. تعديل استراتيجية االستثمار في الصناديق لتشمل االستثمار في السوق الموازي .2

اإلفصاح عن عوامل المخاطرة اإلضافية الناتجة عن استثمار الصناديق في السوق الموازي وصناديق االستتثمار العقارية  .3

 المتداولة. 

 ل الحد األقصى إليداع مبالغ االسترداد.تعدي .4

 

هذا ويسعدنا أن نرفق لكم ملخصا بأهم التعديالت التي تمت في شروط وأحكام الصناديق المذكورة، علما بأن تطبيق هذه التعديالت في 

( يوم عمل على األقل من تاريخ هذا اإلشعار.21تعامالت العمالء الحاليين والمستقبليين سيبدأ بعد )  

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 شركة األهلي المالية
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 يق التي يشملها اإلشعار ويشار إليها الحقا ب)"الصناديق"(:داالصن اءسمأ 

 ألسهم السعوديةصندوق األهلي المرن ل (0

 للمتاجرة باألسهم السعوديةصندوق األهلي  (2

  للطروحات األوليةصندوق األهلي  (4

 الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطةصندوق األهلي للمتاجرة بأسهم  (0

 صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم الخليجية (5

 صندوق األهلي الخليجي للنمو والدخل (6

 

 :تم تقسيم التغييرات التي ستتم على شروط وأحكام الصناديق المذكورة أعاله إلى قسمين رئيسيين 

 تغييرات عامة تنطبق على شروط وأحكام جميع الصناديق المذكورة أعاله أوال:

 إضافة تعاريف لقائمة المصطلحات في شروط وأحكام الصندوق .أ

اإلفصاح عن عوامل المخاطرة اإلضافية الناتجة عن استثمار الصناديق السوق الموازي وصناديق االستثمار العقاري  .ب

 المتداولة

 مبالغ االستردادتعديل الحد األقصى إليداع  .ج

 شروط وأحكام كل صندوقاصة الستراتيجيات االستثمار الرئيسية من تغييرات خ ثانيا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 م.2107يوليو  27 تغييرات مهمة في شروط وأحكام صناديق أسواق األسهم المحلية والخليجية

 
 

3 
 

 الصناديق جميع عامة تنطبق على شروط وأحكام تعديالتأوال: 

 حكاماألشروط والإضافة التعاريف التالية لقائمة المصطلحات في أ( -0)

 .قواعد التسجيل واإلدراجتسجيلها وقبول إدراجها بوجب  ميت تيال األسهمُتتداول فيها  تيالسوق ال :السوق الرئيسية

 

السوق  قواعد التسجيل واإلدراج فيوجب متسجيلها وقبول إدراجها ب ميت تيال األسهمُتتداول فيها  تيالسوق ال :السوق الموازية

 .الموازية

 

صندوق االستثمار 

 :العقاري المتداول )ريت(

س ستثماري الرئيالالسوق، ويتمثل هدفه ا فيُتتداول وحداته  استثمار عقاري مطروح طرحاً عاماً  صندوق

ع نسيجأمطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوريٍ وت عقارات في االستثمار في ة محددة بري، وتوزَّ

 ة عمله، وذلك بشكلرل فتهذا الصندوق خال ينقداً على مالكي الوحدات ف الصندوق أرباح افيص عادًة من

 .أدنى بحدسنوي 

 

هي القنوات التي يمكن من خاللها قبول طلبات االشتراك واالسترداد، غير فروع مدير الصندوق، وتشمل  :القنوات البديلة

 الهاتف والموقع االلكتروني المعتمدين من مدير الصندوق.

 

 .الحق في االكتتاب فيها بما يتناسب مع نسب تملكهموتمنحهم لمساهمي المصدر  ُتطرح أسهم إضافية :حقوق األولوية

 

 الودائع قصيرة األجل، وصفقات المتاجرة المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. :صفقات أسواق النقد

 

ون اوالثانوية في أسواق الدول األعضاء في مجلس التعو/أيسية ئالعامة المدرجة في األسواق الرالشركات  :األسهم الخليجية

 لدول الخليج العربية.

 

الجديدة والتي ستشمل  االستراتيجية مع تتوافقل للفقرة العاشرة من شروط وأحكام الصناديق إضافية مخاطرة عوامل إضافةب( -0)

 االستثمار في صناديق االستثمار العقاري المتداولة والسوق الموازية:

ات هذه الشركالسوق الموازية، فإن  أسهم الشركات المدرجة في في حال استثمر الصندوق في مخاطر االستثمار في السوق الموازية:

ال سيما وأن المشاركة في هذه السوق مسموح لفئة محددة من  من الشركات المدرجة في السوق الرئيسية سيولة أقل تتصف بمستوى قد

من  نظرا ألن نسبة التذبذب العليا والدنيا أعلى أكثر تقلبا ق الموازيةالشركات المدرجة في السو أسهمالمستثمرين، كما قد تكون أسعار 

لديها موارد وتاريخ تشغيلي قصير،  أو لها. كما قد تكون الشركات المدرجة في هذا السوق حديثة التأسيس نسبتها في السوق األساسية

ت المدرجة في هذا السوق أقل نسبيا من نظيراتها في باإلضافة إلى ذلك، فإن متطلبات اإلفصاح على الشركا .محدودة ماليةبشرية و

، األمر الذي قد يؤثر سلبا على أداء وسعرها على كفاءة تقييم مدير الصندوق ألداء الشركةكل ذلك وقد يؤثر  السوق الرئيسية.

  الصندوق وسعر الوحدة.

يمكن للصندوق االستثمار في وحدات صناديق االستثمار العقاري  مخاطر االستثمار في صناديق االستثمار العقاري المتداولة )ريت(: 

المتداولة، وبالتالي فإن هذه الصناديق قد تواجه مستوى منخفض من السيولة والتعامل. كما قد تواجه أسعار وحدات تلك الصناديق 

ذلك، ليس هناك ما يضمن أن صناديق تقلبات نتيجة لحركة األسواق بشكل عام وأسواق العقارات على وجه الخصوص. باإلضافة إلى 

االستثمار العقاري المتداولة ستقوم بتوزيع الدخل على المستثمرين على أساس سنوي كما هو مطلوب بموجب األنظمة ألن التوزيعات 
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ى ذلك، ة علوعالقدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها إن وجدت.  كما أن توزيع الدخل يعتمد علىتعتمد على أداء األصول الحقيقية، 

خفاض يمها سلبا بسبب عوامل منها انرية والتي قد تتأثر قيمتها أو تقوفإن االستثمار في هذه الصناديق يرتبط بمخاطر األصول العقا

 معدالت اإليجار أو اإلشغال، والمركز المالي للمستأجرين، وضعف البنى التحتية وغيرها.

يير في األوضاع المالية لألطراف المتعاقد معها نتيجة لتغيرات في اإلدارة أو الطلب أو مخاطر التغ مخاطر االئتمان والطرف النظير:

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

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

مصدر أو الطرف النظير ربما يؤثر سلبا على قيمة االستثمارات، كما أن صافي قيمة أصول الصندوق واسعار وحدات الصدار/اإل

 ئتماني.تصنيفها اال الصندوق يمكن أن تنخفض نتيجة النخفاض قيمة تلك األدوات االستثمارية المملوكة للصندوق التي تم خفض

ير غمع أطراف نظيرة يتحمل مالكو الوحدات المخاطر المتعلقة باالستثمار  :لألطراف النظيرةمخاطر االعتماد على التصنيف الداخلي 

ائتمانيا والتي يستثمر فيها الصندوق بناء على البحث والتحليل، ثم التقويم والتصنيف االئتماني الداخلي الذي يقوم به مدير  مصنفين

ربما يؤدي إلى خفض قيمة صافي قيمة أصول الصندوق مما يؤثر لطرف النظير الصندوق. حيث أن أي ضعف في الوضع المالي ل

 سلبا على أسعار الوحدات.

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

وتسبب دمارا كبيرا للممتلكات واألصول، وقد توثر سلبا على مختلف القطاعات االقتصادية و االستثمارية مما قد يؤدي إلى انخفاض 

 أسعار وحدات الصندوق.

 

تعديل في الفقرة الخامسة والعشرين من شروط وأحكام الصناديق والمعنية بالحد األقصى إليداع مبالغ االستردادات في حسابات ج( -0)

 العمالء:

تتاح مبالغ االسترداد لمالك الوحدات قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي،بحد أقصى، لنقطة التقويم التي حدد عندها سعر 

 االسترداد.
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 تغييرات في الفقرة التاسعة من شروط وأحكام كل صندوق والمعنية باستراتيجيات االستثمار الرئيسية وذلك على النحو التالي:ثانيا: 

 

 أ( صندوق األهلي المرن لألسهم السعودية-2)

 . استراتيجيات االستثمار الرئيسة9

مل ذلك الشرعية ويش المعايير مع المتوافقة المدرجة في السوق الرئيسية السعودية الشركات أسهم في أساسي بشكل االستثمار 9-1

 إلى باإلضافة. المالية السوق هيئة من المرخصة(ETFs) المتداولة المؤشرات وصناديق الطروحات األولية وحقوق األولوية،

ة المدرجة في السوق الموازية السعودي وأسهم الشركات في صناديق االستثمار العقاري المتداولة، االستثمار للصندوق يجوز ذلك،

كما يجوز للصندوق االستثمار في صناديق استثمارية تستثمر في األسواق  .)نمو( ويشمل ذلك الطروحات األولية وحقوق األولوية

 ة.عأسواق النقد المتوافقة مع الشري صناديق أو صفقات في النقدي الفائض استثمار يمكن للصندوق السعودية أو الخليجية.

 يوالت السوق الرئيسية في المدرجة الشركات أسهم من مختارة مجموعة في استثماراته، في الظروف العادية، يركز الصندوق 9-2

، دابيع كامل األصول أو بعضها واالحتفاظ بقيمتها نق الظروف االستثنائية في للصندوق ويجوز الشرعية، المعايير عليها تنطبق

 النقد، و/أو صفقات أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة.و/أو في صناديق أسواق 

 مدير دىل المتبعة االستثمار إلجراءات الصندوق في االستثمارات وتخضع نشطة، بطريقة المحفظة بإدارة الصندوق مدير يقوم 9-3

 األساسي حليلالت بإجراء األصول إدارة فريق يقوم حيث الدقيقة، والمراجعة الشركات وتحليل الكمي الفحص تتضمن والتي الصندوق

 .للشركة المستقبلية والخطط المخاطرة، ومستوى اإلدارة، جودة وتقييم للشركة،

 لنظيرةا و/أو األطراف لألوراق المالية االئتماني للتصنيف األدنى الحد في حال استثمر الصندوق في أدوات أسواق النقد سيكون

 Baa3 موديز/ BBB - بورز آند ستاندرد: كتالي أدنى بحد والمصنفة الدولية االئتماني التصنيف وكاالت إحدى تحدده ما حسب

 سيقوم الصندوق مدير فإن النظيرة، األطراف أو الصندوق الستثمارات ائتماني تصنيف وجود عدم حال وفي. BBB- فتش/ 

 ألعلىا الحد بأن علما المصدر، أو النظير للطرف المالي المركز وسالمة استقرار على بناء داخليا االستثمارات جودة بتصنيف

 .الصندوق أصول قيمة صافي من ٪22 لن يتجاوز النظير الطرف مع الصندوق لتعامل

 مالية راقأو من الممكن أن يستثمر الصندوق في إال أنه .سابقا ذكرها تم التي غير مالية أوراق في باالستثمار الصندوق يقوم لن 9-4 

 .تابعيه من أو االستثمار لصندوق المؤسس الصندوق مدير عن صادرةمتوافقة مع الضوابط الشرعية 

 القيود الصندوق مدير يطبق كما. االستثمار صناديق الئحة من( 41) المادة في الواردة االستثمارية القيود مديرالصندوق يطبق 9-2

 :نسبة مئوية من قيمة صافي أصولهأدناه ب المذكورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحد األقصى  الحد األدنى  فئة األصول

أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق 

الرئيسية و الموازية )بما في ذلك االكتتابات األولية 

وأسهم حقوق األولوية( وصناديق االستثمار 

 العقاري المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة 

0٪ 100٪ 

المتوافقة مع الشريعة، النقد، صناديق أسواق النقد 

 صفقات أسواق النقد
0٪ 100٪ 

صناديق استثمار أخرى تستثمر في األسواق 

 و/أو الخليجية السعودية
0٪ 20٪ 
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من صافي قيمة أصول الصندوق ولفترة  ٪10يحق للصندوق الحصول على تمويل متوافق مع المعايير الشرعية بحد أقصى  9-6

 لغرض تغطية طلبات االسترداد. التمويلاستحقاق ال تزيد عن سنة ألغراض االستثمار، ويستثنى من هذه النسبة 

تمت الموافقة على  متوافقة مع أحكام الشريعةمن قيمة صافي أصوله في صناديق استثمارية  ٪20يحق للصندوق استثمار حتى  9-7

و أ األسواق السعودية أو األسواق الخليجية طرحها طرحا عاما من هيئة السوق المالية على أن تستثمر في األسهم المدرجة  في

 ن منفي المادة الحادية واألربعي الواردة بالقيود الصندوق يدوسيتقبما يتناسب مع عوائد ومخاطر الصندوق.  صفقات أسواق النقد

 .أخرى استثمارية صناديق في االستثمار عند االستثمار صناديق الئحة

على أال يزيد استثمار الصندوق في هذه األدوات عن  موافقة الشرعيةالقد يستثمر الصندوق في أدوات تحوط بعد الحصول على   9-8

  .من قيمة صافي أصوله 10٪

 

 

 ب( صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية-2)

 . استراتيجيات االستثمار الرئيسة9 

 ذلك شملوي الشرعية المعايير مع المتوافقة الرئيسية السوق في المدرجة السعودية الشركات أسهم في أساسي بشكل االستثمار 9-1

 إلى باإلضافة. المالية السوق هيئة من المرخصة (ETFs) المتداولة المؤشرات وصناديق األولوية، وحقوق األولية الطروحات

لسعودية ا الموازية  السوق في المدرجة الشركات وأسهم المتداولة، العقاري االستثمار صناديق في االستثمار للصندوق يجوز ذلك،

 األسواق يف تستثمر استثمارية صناديق في االستثمار للصندوق يجوز كما. األولوية وحقوق األولية الطروحات ذلك ويشمل )نمو(

 .النقد أسواق صناديق أو صفقات في النقدي الفائض استثمار الصندوق لمدير يمكن. الخليجية أو السعودية

 يوالت الرئيسية السوق في المدرجة الشركات أسهم من مختارة مجموعة في العادية، الظروف في استثماراته، الصندوق يركز 9-2

 ،نقداً  قيمتهاب واالحتفاظ بعضها أو األصول كامل بيع االستثنائية الظروف في للصندوق ويجوز الشرعية، المعايير عليها تنطبق

 .الشريعة مع المتوافقة النقد أسواق صفقات أو/و النقد، أسواق صناديق في أو/و

 مدير دىل المتبعة االستثمار إلجراءات الصندوق في االستثمارات وتخضع نشطة، بطريقة المحفظة بإدارة الصندوق مدير يقوم 9-3

 األساسي حليلالت بإجراء األصول إدارة فريق يقوم حيث الدقيقة، والمراجعة الشركات وتحليل الكمي الفحص تتضمن والتي الصندوق

 .للشركة المستقبلية والخطط المخاطرة، ومستوى اإلدارة، جودة وتقييم للشركة،

 لنظيرةا و/أو واألطراف المالية لألوراق االئتماني للتصنيف األدنى الحد سيكون النقد أسواق أدوات في الصندوق استثمر حال في

 Baa3 موديز/ BBB - بورز آند ستاندرد: كتالي أدنى بحد والمصنفة الدولية االئتماني التصنيف وكاالت إحدى تحدده ما حسب

 سيقوم الصندوق مدير فإن النظيرة، األطراف أو الصندوق الستثمارات ائتماني تصنيف وجود عدم حال وفي. BBB- فتش/ 

 ألعلىا الحد بأن علما المصدر، أو النظير للطرف المالي المركز وسالمة استقرار على بناء داخليا االستثمارات جودة بتصنيف

 .الصندوق أصول قيمة صافي من ٪22 سيكون النظير الطرف مع الصندوق لتعامل

 مالية راقأو في الصندوق يستثمر أن الممكن منإال أنه . سابقا ذكرها تم التي غير مالية أوراق في باالستثمار الصندوق يقوم لن 9-4

 .تابعيه من أو االستثمار لصندوق المؤسس الصندوق مدير عن صادرة متوافقة مع الضوابط الشرعية

 القيود الصندوق مدير يطبق كما. االستثمار صناديق الئحة من( 41) المادة في الواردة االستثمارية القيود مديرالصندوق يطبق 9-2

 :أصوله صافي قيمة من مئوية نسبةب أدناه المذكورة
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 ولفترة الصندوق أصول قيمة صافي من ٪10 أقصى بحد الشرعية المعايير مع متوافق تمويل على الحصول للصندوق يحق 9-6

 .االسترداد طلبات تغطية لغرض التمويل النسبة هذه من ويستثنى االستثمار، ألغراض سنة عن تزيد ال استحقاق

تمت الموافقة على  متوافقة مع أحكام الشريعةمن قيمة صافي أصوله في صناديق استثمارية  ٪20يحق للصندوق استثمار حتى  9-7

و أ األسواق السعودية أو األسواق الخليجية طرحها طرحا عاما من هيئة السوق المالية على أن تستثمر في األسهم المدرجة  في

 عند الستثمارا صناديق الئحة في الواردة بالقيود الصندوق يدوسيتقبما يتناسب مع عوائد ومخاطر الصندوق.  صفقات أسواق النقد

 .أخرى استثمارية صناديق في االستثمار

على أال يزيد استثمار الصندوق في هذه األدوات عن  موافقة الشرعيةالقد يستثمر الصندوق في أدوات تحوط بعد الحصول على   9-8

 .من قيمة صافي أصوله 10٪

 الحد األقصى  الحد األدنى  فئة األصول

 الرئيسية السوق في المدرجة السعودية الشركات أسهم

 قحقو وأسهم األولية االكتتابات ذلك في بما) والموازية

 المتداولة العقاري االستثمار صناديق و( األولوية

 المتداولة المؤشرات وصناديق

20٪ 100٪ 

 الشريعة، مع المتوافقة النقد أسواق صناديق النقد،

 النقد أسواق صفقات
0٪ 20٪ 

 ديةالسعو األسواق في تستثمر أخرى استثمار صناديق

 و/أو الخليجية
0٪ 20٪ 

 

 

 للطروحات األوليةج( صندوق األهلي -2)

 . استراتيجيات االستثمار الرئيسة9

 سوق يف المدرجة والشركات األولوية حقوق وفي السعودية الشركات ألسهم األولية العامة الطروحات في أساسي بشكل االستثمار 9-1

والمتوسطة المدرجة في السوق سنوات وأسهم الشركات الصغيرة  خمس من أكثر إدراجها على يمض لم والتي السعودية األسهم

 في مدرجةال الشركات وأسهم المتداولة، العقاري االستثمار صناديق في االستثمار للصندوق يجوز ذلك، إلى باإلضافة. األساسية

 صناديق في االستثمار للصندوق يجوز كما. األولوية وحقوق األولية الطروحات ذلك ويشمل السعودية( نمو) الموازية السوق

النقد  أسواق ناديقص أو صفقات في النقدي الفائض استثمار للصندوق يمكن. الخليجية أو السعودية األسواق في تستثمر استثمارية

 المتوافقة مع الشريعة.

يركز الصندوق استثماراته، في الظروف العادية، في الطروحات األولية للشركات السعودية والشركات المدرجة التي لم يمض  9-2

 قيمتهاب واالحتفاظ بعضها أو األصول كامل بيع االستثنائية الظروف في للصندوق ويجوز إدراجها أكثر من خمس سنوات.على 

 .الشريعة مع المتوافقة النقد أسواق صفقات أو/و النقد، أسواق صناديق في أو/و ،نقداً 

 مدير دىل المتبعة االستثمار إلجراءات الصندوق في االستثمارات وتخضع نشطة، بطريقة المحفظة بإدارة الصندوق مدير يقوم 9-3

 األساسي حليلالت بإجراء األصول إدارة فريق يقوم حيث الدقيقة، والمراجعة الشركات وتحليل الكمي الفحص تتضمن والتي الصندوق

 ربع شكلب الصندوق اراستثم مجال تحديث ويتم. للشركة المستقبلية والخطط المخاطرة، ومستوى اإلدارة، جودة وتقييم للشركة،

 .األقل على سنوي
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 لنظيرةا و/أو األطراف المالية لألوراق االئتماني للتصنيف األدنى الحد سيكون النقد أسواق أدوات في الصندوق استثمر حال في

 ،Baa3 موديز ،BBB- بورز آند ستاندرد: كتالي أدنى بحد والمصنفة الدولية االئتماني التصنيف وكاالت إحدى تحدده ما حسب

 تصنيفب سيقوم الصندوق مدير فإن النظيرة، األطراف أو الصندوق الستثمارات ائتماني تصنيف وجود عدم حال وفي. BBB- فتش

 للتعام األعلى الحد بأن علما المصدر، أو النظير للطرف المالي المركز وسالمة استقرار على بناء داخليا االستثمارات جودة

 .الصندوق أصول قيمة صافي من ٪22 لن يتجاوز النظير الطرف مع الصندوق

 مالية راقأو في الصندوق يستثمر أن الممكن منإال أنه . سابقا ذكرها تم التي غير مالية أوراق في باالستثمار الصندوق يقوم لن 9-4

 .تابعيه من أو االستثمار لصندوق المؤسس الصندوق مدير عن صادرة متوافقة مع الضوابط الشرعية

 القيود الصندوق مدير يطبق كما. االستثمار صناديق الئحة من( 41) المادة في الواردة االستثمارية القيود مديرالصندوق يطبق 9-2

 :أصوله صافي قيمة من مئوية نسبةب أدناه المذكورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولفترة الصندوق أصول قيمة صافي من ٪10 أقصى بحد الشرعية المعايير مع متوافق تمويل على الحصول للصندوق يحق 9-6

 .االسترداد طلبات تغطية لغرض التمويل النسبة هذه من ويستثنى االستثمار، ألغراض سنة عن تزيد ال استحقاق

 .أساسي بشكل السعودي األسهم سوق في الصندوق يستثمر 9-7

تمت الموافقة على  متوافقة مع أحكام الشريعةمن قيمة صافي أصوله في صناديق استثمارية  ٪20يحق للصندوق استثمار حتى  9-8

و أ األسواق السعودية أو األسواق الخليجية طرحها طرحا عاما من هيئة السوق المالية على أن تستثمر في األسهم المدرجة  في

 عند الستثمارا صناديق الئحة في الواردة بالقيود الصندوق يدوسيتقبما يتناسب مع عوائد ومخاطر الصندوق.  صفقات أسواق النقد

 .أخرى استثمارية صناديق في االستثمار

 .مالية أوراق مشتقات تستخدم أسواق أو سوق في الصندوق يستثمر لن  9-9

 الحد األقصى  الحد األدنى  فئة األصول

 فيها بما األولوية وحقوق األولية العامة الطروحات

 السوق في المتداولة العقاري االستثمار صناديق

 يسيةالرئ السوق في المدرجة السعودية واألسهم الرئيسية

 في المدرجة الشركات وأسهم. سنوات خمس خالل

 الطروحات ذلك في بما) السعودية الموازية السوق

 المؤشرات صناديق و( األولوية وحقوق األولية

 المتداولة

0٪ 100٪ 

 قالسو في المدرجة والمتوسطة الصغيرة الشركات أسهم

 األساسي
0٪ 20٪ 

، صناديق أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة، النقد

 صفقات أسواق النقد
0٪ 82٪ 

استثمار أخرى تستثمر في األسواق السعودية صناديق 

 و/أو الخليجية
0٪ 20٪ 

 

 األولية:صندوق األهلي للطروحات في شركات الصغيرة والمتوسطة لقائمة المصطلحات للإضافة تعريف كما سيتم 
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 المتوسطة للشركات التالية ٪12 الـ ونسبة الكبيرة، الشركات شريحة لتحديد ٪70 لغاية للتعويم تبعا المعدلة السوقية المتراكمة القيمة

 .الصغيرة للشركات الباقية ٪12 الـ ونسبة

 

 د( صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة-2)

 المعايير مع المتوافقة الرئيسية السوق في المدرجة السعودية الصغيرة والمتوسطة الشركات أسهم في أساسي بشكل االستثمار 9-1

 السوق هيئة من المرخصة (ETFs) المتداولة المؤشرات وصناديق األولوية، وحقوق األولية الطروحات ذلك ويشمل الشرعية

 في جةالمدر الشركات وأسهم المتداولة، العقاري االستثمار صناديق في االستثمار للصندوق يجوز ذلك، إلى باإلضافة. المالية

 صناديق في االستثمار للصندوق يجوز كما. األولوية وحقوق األولية الطروحات ذلك ويشمل( نمو) السعودية الموازية السوق

 النقد أسواق ناديقص أو صفقات في النقدي الفائض استثمار للصندوق يمكن. الخليجية أو السعودية األسواق في تستثمر استثمارية

 .الشريعة مع المتوافقة

 لسوقا في المدرجة الشركات الصغيرة والمتوسطة أسهم من مختارة مجموعة في العادية، الظروف في استثماراته، الصندوق يركز 9-2

 واالحتفاظ عضهاب أو األصول كامل بيع االستثنائية الظروف في للصندوق ويجوز الشرعية، المعايير عليها تنطبق والتي الرئيسية

 .الشريعة مع المتوافقة النقد أسواق صفقات أو/و النقد، أسواق صناديق في أو/و ،نقداً  بقيمتها

 مدير دىل المتبعة االستثمار إلجراءات الصندوق في االستثمارات وتخضع نشطة، بطريقة المحفظة بإدارة الصندوق مدير يقوم 9-3

 األساسي حليلالت بإجراء األصول إدارة فريق يقوم حيث الدقيقة، والمراجعة الشركات وتحليل الكمي الفحص تتضمن والتي الصندوق

 .للشركة المستقبلية والخطط المخاطرة، ومستوى اإلدارة، جودة وتقييم للشركة،

 حسب ظيرةالن واألطراف المالية لألوراق االئتماني للتصنيف األدنى الحد سيكون النقد أسواق أدوات في الصندوق استثمر حال في

 فتش/  Baa3 موديز/ BBB - بورز آند ستاندرد: كتالي أدنى بحد والمصنفة الدولية االئتماني التصنيف وكاالت إحدى تحدده ما

-BBB .نيفبتص سيقوم الصندوق مدير فإن النظيرة، األطراف أو الصندوق الستثمارات ائتماني تصنيف وجود عدم حال وفي 

 للتعام األعلى الحد بأن علما المصدر، أو النظير للطرف المالي المركز وسالمة استقرار على بناء داخليا االستثمارات جودة

 .الصندوق أصول قيمة صافي من ٪22 لن يتجاوز النظير الطرف مع الصندوق

 مالية راقأو في الصندوق يستثمر أن الممكن منإال أنه . سابقا ذكرها تم التي غير مالية أوراق في باالستثمار الصندوق يقوم لن 9-4

 تابعيه. من أو االستثمار لصندوق المؤسس الصندوق مدير عن صادرة متوافقة مع الضوابط الشرعية

 القيود الصندوق مدير يطبق كما. االستثمار صناديق الئحة من( 41) المادة في الواردة االستثمارية القيود مديرالصندوق يطبق 9-2

 :أصوله صافي قيمة من مئوية نسبةب أدناه المذكورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحد األقصى  الحد األدنى  فئة األصول

 السعودية الصغيرة والمتوسطة الشركات أسهم

 كذل في بما) الموازية و الرئيسية السوق في المدرجةو

 صناديق و( األولوية حقوق وأسهم األولية االكتتابات

 المؤشرات وصناديق المتداولة العقاري االستثمار

 المتداولة

20٪ 100٪ 

 الشريعة، مع المتوافقة النقد أسواق صناديق النقد،

 النقد أسواق صفقات
0٪ 20٪ 

 ديةالسعو األسواق في تستثمر أخرى استثمار صناديق

 و/أو الخليجية
0٪ 20٪ 
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 ولفترة الصندوق أصول قيمة صافي من ٪10 أقصى بحد الشرعية المعايير مع متوافق تمويل على الحصول للصندوق يحق 9-6

 .االسترداد طلبات تغطية لغرض التمويل النسبة هذه من ويستثنى االستثمار، ألغراض سنة عن تزيد ال استحقاق

تمت الموافقة على  متوافقة مع أحكام الشريعةمن قيمة صافي أصوله في صناديق استثمارية  ٪20يحق للصندوق استثمار حتى  9-7

و أ األسواق السعودية أو األسواق الخليجية طرحها طرحا عاما من هيئة السوق المالية على أن تستثمر في األسهم المدرجة  في

 عند الستثمارا صناديق الئحة في الواردة بالقيود الصندوق وسيتقيدبما يتناسب مع عوائد ومخاطر الصندوق.  صفقات أسواق النقد

 .أخرى استثمارية صناديق في راالستثما

على أال يزيد استثمار الصندوق في هذه األدوات  قد يستثمر الصندوق في أدوات تحوط بعد الحصول على موافقة الهيئة الشرعية  9-8

 .من قيمة صافي أصوله ٪10عن 

 

 هـ( صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم الخليجية-2)

 . استراتيجيات االستثمار الرئيسة9

 لطروحاتا ذلك ويشمل الشرعية المعايير مع المتوافقة األسواق الخليجية في المدرجة الشركات أسهم في أساسي بشكل االستثمار 9-1

 دول في الرسمية الهيئات أو/و المالية السوق هيئة من المرخصة (ETFs) المتداولة المؤشرات وصناديق األولوية، وحقوق األولية

 الشركات هموأس المتداولة، العقاري االستثمار صناديق في االستثمار للصندوق يجوز ذلك، إلى باإلضافة. الخليجي التعاون مجلس

 يف االستثمار للصندوق يجوز كما. األولوية وحقوق األولية الطروحات ذلك ويشمل( نمو) السعودية الموازية السوق في المدرجة

 صناديق أو اتصفق في النقدي الفائض استثمار للصندوق يمكن. الخليجية أو السعودية األسواق في تستثمر استثمارية صناديق

 .الشريعة مع المتوافقة النقد أسواق

 المعايير عليها تنطبق والتي األسواق الخليجية في المدرجة أسهم الشركات في العادية، الظروف في استثماراته، الصندوق يركز 9-2

 أسواق ناديقص في أو/و ،نقداً  بقيمتها واالحتفاظ بعضها أو األصول كامل بيع االستثنائية الظروف في للصندوق ويجوز الشرعية،

 .الشريعة مع المتوافقة النقد أسواق صفقات أو/و النقد،

 مدير دىل المتبعة االستثمار إلجراءات الصندوق في االستثمارات وتخضع نشطة، بطريقة المحفظة بإدارة الصندوق مدير يقوم 9-3

 األساسي حليلالت بإجراء األصول إدارة فريق يقوم حيث الدقيقة، والمراجعة الشركات وتحليل الكمي الفحص تتضمن والتي الصندوق

 .للشركة المستقبلية والخطط المخاطرة، ومستوى اإلدارة، جودة وتقييم للشركة،

 حسب ظيرةالن واألطراف المالية لألوراق االئتماني للتصنيف األدنى الحد سيكون النقد أسواق أدوات في الصندوق استثمر حال في

 فتش/  Baa3 موديز/ BBB - بورز آند ستاندرد: كتالي أدنى بحد والمصنفة الدولية االئتماني التصنيف وكاالت إحدى تحدده ما

-BBB .نيفبتص سيقوم الصندوق مدير فإن النظيرة، األطراف أو الصندوق الستثمارات ائتماني تصنيف وجود عدم حال وفي 

 للتعام األعلى الحد بأن علما المصدر، أو النظير للطرف المالي المركز وسالمة استقرار على بناء داخليا االستثمارات جودة

 .الصندوق أصول قيمة صافي من ٪22 لن يتجاوز النظير الطرف مع الصندوق

 مالية راقأو في الصندوق يستثمر أن الممكن منإال أنه . سابقا ذكرها تم التي غير مالية أوراق في باالستثمار الصندوق يقوم لن 9-4

 تابعيه. من أو االستثمار لصندوق المؤسس الصندوق مدير عن صادرة متوافقة مع الضوابط الشرعية

 القيود الصندوق مدير يطبق كما. االستثمار صناديق الئحة من( 41) المادة في الواردة االستثمارية القيود مديرالصندوق يطبق 9-2

 :أصوله صافي قيمة من مئوية نسبةب أدناه المذكورة
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 ولفترة الصندوق أصول قيمة صافي من ٪10 أقصى بحد الشرعية المعايير مع متوافق تمويل على الحصول للصندوق يحق 9-6

 .االسترداد طلبات تغطية لغرض التمويل النسبة هذه من ويستثنى االستثمار، ألغراض سنة عن تزيد ال استحقاق

تمت الموافقة على  متوافقة مع أحكام الشريعةمن قيمة صافي أصوله في صناديق استثمارية  ٪20يحق للصندوق استثمار حتى  9-7

و أ األسواق السعودية أو األسواق الخليجية طرحها طرحا عاما من هيئة السوق المالية على أن تستثمر في األسهم المدرجة  في

 عند الستثمارا صناديق الئحة في الواردة بالقيود الصندوق وسيتقيدبما يتناسب مع عوائد ومخاطر الصندوق.  صفقات أسواق النقد

 .أخرى استثمارية صناديق في االستثمار

على أال يزيد استثمار الصندوق في هذه األدوات عن  موافقة الشرعيةالقد يستثمر الصندوق في أدوات تحوط بعد الحصول على   9-8

 .من قيمة صافي أصوله 10٪

 الحد األقصى  الحد األدنى  فئة األصول

 في المدرجة والخليجية السعودية الشركات أسهم

 االكتتابات ذلك في بما) والموازية الرئيسيةاالسواق 

 االستثمار وصناديق( األولوية حقوق وأسهم األولية

 المتداولة المؤشرات وصناديق المتداولة العقاري

20٪ 100٪ 

 الشريعة، مع المتوافقة النقد أسواق صناديق النقد،

 .النقد أسواق صفقات
0٪ 20٪ 

 األسهم أسواق في تستثمر أخرى استثمار صناديق

 الخليجية/أو و السعودية
0٪ 20٪ 

 

 

 و( صندوق األهلي الخليجي للنمو والدخل-2)

 . استراتيجيات االستثمار الرئيسة9

 لطروحاتا ذلك ويشمل الشرعية المعايير مع المتوافقة األسواق الخليجية في المدرجة الشركات أسهم في أساسي بشكل االستثمار 9-1

 دول في الرسمية المالية و/أو الهيئات السوق هيئة من المرخصة (ETFs) المتداولة المؤشرات وصناديق األولوية، وحقوق األولية

 الشركات هموأس المتداولة، العقاري االستثمار صناديق في االستثمار للصندوق يجوز ذلك، إلى باإلضافة. الخليجي التعاون مجلس

 يف االستثمار للصندوق يجوز كما. األولوية وحقوق األولية الطروحات ذلك ويشمل( نمو) السعودية الموازية السوق في المدرجة

 صناديق أو اتصفق في النقدي الفائض استثمار للصندوق يمكن. الخليجية أو السعودية األسواق في تستثمر استثمارية صناديق

 .الشريعة مع المتوافقة النقد أسواق

 المعايير عليها تنطبق والتي األسواق الخليجية في المدرجة أسهم الشركات في العادية، الظروف في استثماراته، الصندوق يركز 9-2

 أسواق ناديقص في أو/و ،نقداً  بقيمتها واالحتفاظ بعضها أو األصول كامل بيع االستثنائية الظروف في للصندوق ويجوز الشرعية،

 .الشريعة مع المتوافقة النقد أسواق صفقات أو/و النقد،

 مدير دىل المتبعة االستثمار إلجراءات الصندوق في االستثمارات وتخضع نشطة، بطريقة المحفظة بإدارة الصندوق مدير يقوم 9-3

 األساسي حليلالت بإجراء األصول إدارة فريق يقوم حيث الدقيقة، والمراجعة الشركات وتحليل الكمي الفحص تتضمن والتي الصندوق

 .للشركة المستقبلية والخطط المخاطرة، ومستوى اإلدارة، جودة وتقييم للشركة،

 حسب ظيرةالن واألطراف المالية لألوراق االئتماني للتصنيف األدنى الحد سيكون النقد أسواق أدوات في الصندوق استثمر حال في

 فتش/  Baa3 موديز/ BBB - بورز آند ستاندرد: كتالي أدنى بحد والمصنفة الدولية االئتماني التصنيف وكاالت إحدى تحدده ما
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-BBB .نيفبتص سيقوم الصندوق مدير فإن النظيرة، األطراف أو الصندوق الستثمارات ائتماني تصنيف وجود عدم حال وفي 

 للتعام األعلى الحد بأن علما المصدر، أو النظير للطرف المالي المركز وسالمة استقرار على بناء داخليا االستثمارات جودة

 .الصندوق أصول قيمة صافي من ٪22 لن يتجاوز النظير الطرف مع الصندوق

 مالية راقأو في الصندوق يستثمر أن الممكن منإال أنه . سابقا ذكرها تم التي غير مالية أوراق في باالستثمار الصندوق يقوم لن 9-4

 تابعيه. من أو االستثمار لصندوق المؤسس الصندوق مدير عن صادرة متوافقة مع الشريعة

 القيود الصندوق مدير يطبق كما. االستثمار صناديق الئحة من( 41) المادة في الواردة االستثمارية القيود مديرالصندوق يطبق 9-2

 :أصوله صافي قيمة من مئوية نسبةب أدناه المذكورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولفترة الصندوق أصول قيمة صافي من ٪10 أقصى بحد الشرعية المعايير مع متوافق تمويل على الحصول للصندوق يحق 9-6

 .االسترداد طلبات تغطية لغرض التمويل النسبة هذه من ويستثنى االستثمار، ألغراض سنة عن تزيد ال استحقاق

تمت الموافقة على  الشريعةمتوافقة مع أحكام من قيمة صافي أصوله في صناديق استثمارية  ٪20يحق للصندوق استثمار حتى  9-7

و أ األسواق السعودية أو األسواق الخليجية طرحها طرحا عاما من هيئة السوق المالية على أن تستثمر في األسهم المدرجة  في

 عند الستثمارا صناديق الئحة في الواردة بالقيود الصندوق وسيتقيدبما يتناسب مع عوائد ومخاطر الصندوق.  صفقات أسواق النقد

 .أخرى استثمارية صناديق في الستثمارا

على أال يزيد استثمار الصندوق في هذه األدوات عن  موافقة الشرعيةالقد يستثمر الصندوق في أدوات تحوط بعد الحصول على   9-8

 .من قيمة صافي أصوله 10٪

 الحد األقصى الحد األدنى فئة األصول

 في المدرجة والخليجية السعودية الشركات أسهم

 باتاالكتتا ذلك في بما) والموازية الرئيسيةاالسواق 

 االستثمار صناديق و( األولوية حقوق وأسهم األولية

  المتداولة المؤشرات صناديق و المتداولة العقاري

20٪ 100٪ 

 ة،الشريع مع المتوافقة النقد أسواق صناديق النقد،

 الصكوك وصناديق الصكوك, النقد أسواق صفقات
0٪ 20٪ 

 هماألس أسواق في تستثمر أخرى استثمار صناديق

 الخليجية/أو و السعودية
0٪ 20٪ 

 


