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 صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم الخليجية

AlAhli GCC Trading Equity Fund  
 

 

 الشروط واألحكام

 
 شركة األهلي المالية 

 

 

 

 صندوق يخضع إلشراف هيئة السوق المالية بموجب الئحة صناديق االستثمار

م، كان قد تم 11/11/1001هـ الموافق 11/11/1211تم اعتماد الصندوق، حسب شروطه وأحكامه، من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 

م1002اعتماد الصندوق في األصل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ اكتوبر   

 

في قائمة المصطلحات التي تعكس التغييرات  صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم الخليجيةهذه هي النسخة المعدلة من شروط وأحكام 

حسب اشعارنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ  الخامسة والعشرين من هذه الشروط واألحكام الفقرة العاشرة  ووالفقرة التاسعة، و

  م11/00/1010
 

 

 

 

 

 

 

 على المستثمرين المحتملين قراءة هذه الشروط واألحكام بالكامل والحصول على االستشارات القانونية

رعية قبل اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار في هذا الصندوق.والضريبية والمالية واالستثمارية والش   

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس إدارة االلتزام
 
 
 
 
 

 فيذينالرئيس الت

 سارة بنت جماز السحيمي علي بن فهد المرزوقي
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 إشعار هام

 ، فإن عليك طلب المشورة من مستشارك المالي.الشروط واألحكامإذا ساورتك أية شكوك بشأن مضمون هذه 

 

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

هيئة السوق المالية باعتماد شركة األهلي المالية  قام مجلسم. و12/2/1000هـ الموافق 11/2/1211، بتاريخ 1010121202

-20  م، وحصلت على الترخيص رقم12/11/1001ـ، الموافق ه2/11/1210، المؤرخ1001-111-0بموجب القرار رقم

كأصيل ووكيل، والتعهد بالتغطية، وأعمال اإلدارة والترتيب وتقديم  بأعمال األوراق المالية التالية:التعامل ، وذلك للقيام  01021

 المشورة، والقيام بأعمال الحفظ بخصوص األوراق المالية.

 

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

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

قرار بشأن شراء الوحدات في الحصول على االستشارات القانونية والضريبية والمالية واالستثمارية والشرعية قبل اتخاذ أي 

 الصندوق.

  ًهيئة السوق مجلس  الئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"(، الصادرة عن ألحكام  تم إعداد شروط وأحكام الصندوق طبقا

نظام السوق المالية، الصادر بموجب وفقا لهـ، 2/11/1210 بتاريخ ، 1-111-1001المالية )"الهيئة"( بموجب القرار رقم 

وتاريخ  1011-11-1المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  Kهـ1/1/1212، وتاريخ 20لكي رقم م/م المالمرسو

 م.12/2/1011هـ الموافق 11/1/1220

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

ب أفضل المعلومات المتاحة لألهلي المالية، )بعد أن بذلت كل االهتمام والعناية المعقولة للتأكد من ذلك(، فإن واألحكام. وحس

المعلومات المشمولة في هذه الشروط واألحكام ال تنطوي على أي بيان غير صحيح أو مضلل، وال تغفل أية أمور تتطلب 

 الية بالمسئولية.الالئحة تضمينها فيها، وعليه فقد قبلت األهلي الم

 وحادا  الناندو و وينمناس اسات دام  اذه  فا  االشاترا  ليتمكناوا مانبهذه الشروط واألحكامم  المحتملين يتم تزويد المستثمرين
الشروط واألحكمم ألي غرض آ رو كمم تشكل  ذه الشروط واألحكمم ملكيا  امنونيا  لمادير الناندو  وال يتاوز توزيوهام  و 

يتااوز اصفناام  ياان  ي تاازو ماان م اامونهم دون الحنااول يلاان مذن  طاا  مسااب  ماان ماادير  نساا هم كلياام  و تزوياام وال
 النندو و 

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

مختصين في شئون الدنيا والدين بخصوص شراء أو شرعية أو استثمارية أو أية أمور أخرى، وحري بهم طلب مشورة ال

 الوحدات أو حيازتها أو التصرف بها.

  بتوقيع هذه الشروط واألحكام ، فإنه يكون قد وافق على قيام مدير الصندوق باستثمار مبالغ المحتمل لدى قيام المستثمر

 الشروط واألحكام. هذهبالنيابة عنه طبقاً ل االشتراكات 

 م تفوض أي شخص بإعطاء أية معلومات أو تقديم أية تعهدات فيما يتعلق بعرض وحدات في الصندوق إن األهلي المالية ل

)"الوحدات"( بخالف تلك المعلومات والتعهدات المشمولة في هذه الشروط واألحكام ، ولو كان ذلك قد حدث، فإنه يجب عدم 

هلي المالية. وإن تسليم هذه الشروط واألحكام )سواء أكان أم االعتماد على تلك المعلومات أو التعهدات باعتبارها مقدمة من األ

لم يكن مصحوباً بأية تقارير( أو إصدار الوحدات، ال يعني، بأي حال من األحوال، أن ظروف األهلي المالية لم تتغير منذ ذلك 

 التاريخ.

  واألحكام وعرض الوحدات متاح ومسموح ، فإن توزيع هذه الشروط الئحة صناديق االستثمار من (  21)طبقاً ألحكام المادة

به لجميع األشخاص، ومع ذلك، فإن األهلي المالية تلقي بالمسئولية على كل شخص تصل إليه هذه الشروط واألحكام ، أو 

يكتتب بوحداتها، ان يتعرف على أية قيود قد تسري عليه بسبب جنسيته أو مكان إقامته. وإن هذه الشروط واألحكام ال تشكل 

أو دعوة من أي شخص لدى أي سلطة اختصاص ال تجيز ذلك العرض أو تلك الدعوى، كما وال تشكل عرضاً أو دعوة  عرضاً 

 ألي شخص ال يحق له نظاماً تلقي ذلك العرض أو تلك الدعوة.

 على أداء  سهم وبالتالي فإن المستثمر ينصح بالحكمأليهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد طويلة األجل من خالل االستثمار في ا

الصندوق خالل فترة خمس سنوات فأكثر. يجب على المستثمر أن يكون مدركا إلمكانية الخسارة عند إنخفاض قيمة الوحدات 

المستثمرة إلى مستوى أقل من بداية االستثمار. هناك عوامل كثيرة تؤثر على أداء الصندوق، كالتغيرات في أوضاع السوق 

والسياسية، أو المالية األخرى كما أن نوع األسهم المستثمرة يؤثر على أداء الصندوق  واستجابته للتطورات اإلقتصادية،

وإمكانية انخفاض قيمتها مما قد يعرض المستثمر للخسارة. باإلضافة إلى ذلك فإن الهبوط في أسعار صرف عمالت هذه الدول 

 لخليجية سوف يعمل على تقليل عامل المخاطرة هذه.يؤدي إلى الخسارة. إال أن التنويع الواسع للصندوق عبر أسواق األسهم ا

 م(، وهي سارية إعتباراً من ذلك التاريخ. 1001 -11-11هـ الموافق 1211-11-11) إن هذه الشروط واألحكام مؤرخة

 ويجوز في أي وقت تغيير هذه الشروط واألحكام بشروط وأحكام جديدة بما يتفق مع متطلبات الالئحة.

 

 

 

 



2 

 

 :تقائمة المحتويا

 

 قائمة المصطلحات

 ملخص الصندوق

 شروط وأحكام الصندوق

 صندوق االستثماراسم  .1

 عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق     .2

 البدءتاريخ  .3

 الهيئة المنظمة .4

 تاريخ إصدار هذه الشروط واألحكام أو آخر تحديث لهما .5

 شترا اال .6

 عملة الصندوق .7

  صندوق االستثمارأهداف  .8

 استراتيجيات االستثمار الرئيسية  .9

 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق .11

 الرسوم والمصاريف .11

 مصاريف التعامل  .12

  التصفية وتعيين مصف .13

  جلس إدارة الصندوقم .14

  مدير الصندوق .15

  أمين الحفظ .16

  مراجع الحسابات .17

 عةالقوائم المالية السنوية المراج .18

 خصائص الوحدات .19

 معلومات أخرى .21

 صناديق االستثمار المطابقة للشريعة اإلسالمية .21

  صناديق االستثمار العالمية .22

 الطرح األولي .23

  استثمار مدير الصندوق في الصندوق .24

  جراءات االشترا  واالستردادإ .25

 تقويم أصول صندوق االستثمار  .26

 لمبكررسوم االسترداد ا .27

 إنهاء الصندوق .28

 رفع التقارير لمالكي الوحدات .29

 تضارب المصالح .31

 سياسات حقوق التصويت .31

 تعديل شروط وأحكام الصندوق .32

 إجراءات الشكاوى .33

  نظام المطبقال .34

 اللتزام بالئحة صناديق االستثمارا .35

 .   ملخص اإلفصاح المالي واألداء السابق 36

 يير الشرعيةملحق المعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 :قائمة المصطلحات

 

 صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم الخليجية.    الصندوق

 

   والتي يقع مقرها المسجل في طريق (،1010121202)سجل تجاري رقم  شركة األهلي الماليةأو الشركة أو               مدير الصندوق

 .كة العربية السعودية، الممل11212، الرياض  11111، ص ب سعود الملك

  األهلي المالية                              
 

 من الشروط واألحكام. 12مجلس إدارة الصندوق، على النحو المبين في القسم     المجلس

 

وهي الجهة المنظمة لعمل السوق المالية  مالية بالمملكة العربية السعوديةهيئة السوق ال    الهيئة

 .السعودية

 

(، 20نظام السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/ مالنظا

 م(.1002يونيو  11هـ )1/1/1212وتاريخ 

 

 هيئة السوق المالية. مجلس  تعني الئحة صناديق االستثمار، الصادرة عن    الالئحة

 

  

 

 ة خصيصاً للصندوق.تعني هذه الشروط واألحكام الموضوع   الشروط واألحكام

 

مؤشر ستاندرد آند بورز لإلستثمار في األسواق الخليجية العربية المتوافقة مع أحكام الشريعة  المؤشر

 .اإلسالمية

 

 الريال السعودي.   لاير سعودي

 

تكون فيه البنوك مفتوحة بصورة عادية للعمل في  يعمل فيه األشخاص المرخص لهم و أي يوم يوم عمل بالمملكة

 ، وال يشمل ذلك أية عطلة رسمية بالمملكة العربية السعودية.العربية السعودية  ملكةالم

 

  .أي يوم يتم فيه بيع واسترداد وحدات صندوق االستثمار يوم التعامل

 

  .يتم فيه تقويم الوحدات في الصندوقالذي يوم ال   يوم التقويم

 

 ت.النموذج المستخدم السترداد الوحدا   نموذج االسترداد

 

 الرسوم المحصلة لالشتراك في الصندوق.   م االشترا ورس

 

 النموذج المستخدم لالشتراك في الصندوق.   نموذج االشترا 

 

بعد خصم  صندوق ألجل االستثمار في الصندوقمجمل المبلغ المدفوع من المستثمر لمدير ال   مبالغ االشترا 

 رسوم 

 .االشتراك                                                 

 

 .يةاالستثمارصناديق األهلي  بعض النموذج المستخدم لتحويل الوحدات بين نموذج تحويل الوحدات

 

 .هو برنامج يتيح للمشتركين االشتراك بمبالغ ثابتة وعلى أساس شهري  برنامج االشترا  المنتظم

 

الوحدة،  ات بما في ذلك أجزاءحصة  مالكي الوحدات في أي صندوق استثمار يتكون من وحد الوحدات

 . وتعامل كل وحدة على أنها تمثل حصة مشاعة في أصول صندوق

 

شخص يرخص له بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم للقيام بنشاطات حفظ األوراق    أمين الحفظ

  .المالية
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 صندوق.للالية السنة الم   السنة المالية

 

 أو أي شخص يتقدم بطلب لالستثمار في الصندوق.ومالك للوحدات  أي مستثمر في الصندوق،    المستثمر

 

 .واألسهم ووحدات الصناديق األخرى واألصول ذات العالقة المملوكة للصندوق النقد   االستثمارات

                                                      

 

 لدى بوحداتهم في صناديق االستثمار المستثمرون فيهاالستثمار الذي يحتفظ صناديق  حساب   االستثمارحساب 

             األهلي

  .المالية                                                  

 

  مخصوما منها إجمالي الخصوم. قيمة األصول الخاصة بالصندوق،  صافي قيمة األصول

 

عني هذه الكلمة سجل مالكي الوحدات والذي يحتفظ به مدير الصندوق، أو أي طرف يعينه ت السجل

 مدير الصندوق لحفظ ذلك السجل.

 

 

الموميير الت  تحدد م الهيو  الشريي  لالستثممر ف  األورا  المملي  كمم  و مو ح ف   المعايير الشرعية 
 وملح  الموميير الشريي 

 
 ولشريي  للبن  األ ل  التتمريالهيو  ا الهيئة الشرعية 

 

   ننمدي  استثممري  مقسم  ملن وحدا  متسموي  يتم تداولهم ف  سو  األورا  المملي   الل  صناديق المؤشرات المتداولة 
فترا  التداول كتداول  سهم الشركم ، وتتمس  ذه الننمدي  مميزا  كال من ننمدي  

 .االستثممر المشترك  واألسهم
 

حمال  األزمم  االاتنمدي  الحمدة  و اال طرابم  السيمسي   و الحمال  األ رى الت  يؤدي  ستننائية الظروف اال
 حدوثهم ملن تراتوم  حمدة ف   سوا  األسهمو

 
 وشرك  السو  المملي  السوودي  تداول 

 
 و حقو     وثمو  متسموي  القيم  تمثل حننم شموو  ف  ملكي   ييمن  و منمفس  و  دمم   الصكوك 

 ومونوي   و ف  موتودا  مشروع موين  و نشمط استثممري  مص
 

بيس سلو  بمثل الثمن الذي اشترا م به البموس مس زيمدة ربح مولوم متف  يليه، بنسب  من الثمن  و  المرابحة 
بمبلغ مقطوع سواو واو  من دون ويد سمب  و   المرابح  الومدي ،  و واو  بنمو يلن ويد 

الراغب ف  الحنول يلن السلو  ين طري  مؤسس  مملي  و   المرابح   بملشراو من
 والمنرفي 

 

انتقمل  يمثل ذل كتتمب( ف  السو  الممل  ألول مرة، وطر   سهم الشرك  للتداول الومم )اال                              الطرح العام األولي
 ملكي  الشرك  من  من  ملن يمم و

  

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

 

قواعد التسجيل واإلدراج وجب متسجيلها وقبول إدراجها ب ميت تيال األسهمتُتداول فيها  تيالسوق ال السوق الموازية

 .في السوق الموازية

 

السوق، ويتمثل هدفه  فيتُتداول وحداته  صندوق استثمار عقاري مطروح طرحاً عاماً صندوق االستنمار العقاري 
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مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دورٍي  عقارات في االستثمار فيستثماري الرئيس الا ت(المتداول )ري

ع نسيجأوت هذا  ينقداً على مالكي الوحدات ف الصندوق أرباح افيص بة محددة عادةً منري، وتوزَّ

 .أدنى بحدة عمله، وذلك بشكل سنوي رل فتندوق خالالص

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

 الصندوق، وتشمل الهاتف والموقع االلكتروني المعتمدين من مدير الصندوق.

 

وتمنحهم الحق في االكتتاب فيها بما يتناسب مع نسب  أسهم إضافية تُطرح لمساهمي المصدر حقوق األولوية

 تملكهم.

 

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

 

الشركات العامة المدرجة في األسواق الرئيسية و/أوالثانوية في أسواق الدول األعضاء في مجلس  األسهم الخليجية

 ون لدول الخليج العربية.التعا
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 :ملخص الصندوق

 

 .الريال السعودي    عملة الصندوق

 

 .مرتفع المخاطر    درجة المخاطرة

 

مؤشر ستاندرد آند بورز لالستثمار في األسواق الخليجية العربية المتوافقة مع  المؤشر االرشادي

 .أحكام الشريعة اإلسالمية

 

ال على المدى الطويل، من خالل االستثمار في شركات خليجية ، نمو رأس الم هداف الصندوقأ

مدرجة في  مختلف أسواق المال الخليجية، على أن تكون تلك الشركات متقيدة 

 بمعايير الشريعة اإلسالمية المتعلقة باالستثمار.

 

 .لاير سعودي 2000    الحد األدنى لالشترا 

 

 .سعودي لاير 1000   الحد األدنى لالشترا  اإلضافي

 

 الحد األدنى لالشترا  عن طريق

 برامج االشترا  المنتظم واالشترا  

   .لاير سعودي100   اإلضافي للقنوات البديلة                

 

 .لاير سعودي 1000   الحد األدنى للمبلغ المسترد

 

  .كل يوم عمل بالمملكة    أيام التقويم

 

  .كل يوم عمل بالمملكة                                                    أيام التعامل

 

 .كل يوم عمل سعودي  أيام قبول طلبات االشترا  واالسترداد

 

 ( من يوم االشتراك على أن يكون 10صباحا ) العاشرةقبل أو عند الساعة  آخر موعد الستالم طلبات االشترا  واالسترداد

 يوم تعامل.                                                                  

 

 .المستثمر تحسب على أساس المبلغ المدفوع من قبل ٪ 1بحد أقصى     رسوم االشترا 

 

 .من صافي قيمة أصول الصندوق ٪1812    رسوم اإلدارة

 

 ( أيام عمل بعد يوم التقويم ذو العالقة. 2) أربعة تتاح للمستثمر خالل    عائدات االسترداد

 

يتم تحميل الصندوق مصروفات إضافية )كأتعاب مراجعة الحسابات النظامية،  م األخرىالرسو

والرقابة الشرعية وحفظ األسهم ومعالجة البيانات، وأية مصروفات أخرى مسموح 

من إجمالي  ٪1ومن غير المتوقع أن تزيد هذه المصاريف مجتمعة عن  بها نظاميا

 أصول الصندوق. قيمة صافي

 

 .م1002اكتوبر     تاريخ الطرح

 

 .لاير سعودي واحد   سعر الوحدة عند بداية الطرح

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 :الشروط واألحكام

 اسم الصندوق .1

  صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم الخليجية 

 AlAhli GCC Trading Equity Fund. 

 

 الرئيس لمدير الصندوق  المكتب عنوان  .2

 شركة األهلي المالية، المملكة العربية السعودية 

 11212، الرياض 11111ص.ب. ، البرج ب ،طريق الملك سعود

+ 111 110000121هاتف:  

+111112010021فاكس:   

 .www.alahlicapital.comلمزيد من  المعلومات حول مدير الصندوق، يرجى زيارة الموقع التالي 
 
 البدءتاريخ  .3

 م.1002اكتوبر بتاريخ ل طلبات األشتراك في قبوبدأ الصندوق  

 

 الهيئة المنظمة .4

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

، وذلك لممارسة 01012-20م، بموجب الترخيص رقم 12/11/1001هـ، الموافق 2/11/1210، بتاريخ 1001-111-0

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

 

 تاريخ إصدار هذه الشروط واألحكام أو آخر تحديث لهما .5
رار في طرح ، وتم تعديلها والحصول على موافقة الهيئة على االستمم1002اكتوبرصدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  

الموافق هـ 10/11/1221تم تحديثها في و ،م11/11/1001هـ الموافق 11/11/1211وحدات الصندوق بتاريخ 

 م.12/00/1010

 

 االشترا    .6

 و( لاير سوودي0555األول   و  مس  آالف ) االشترا من الحد األدنن لمبلغ     6.1

 يمكن  ن تتم يمليم و( لاير سوودي، 6555ين  لف  )  ن تكون يمليم  االشترا  اص مف  بمبلغ ال يقليتب  6.1
 )الهاتف واالنترنت( القنوات البديلةين طري   ليه بمبملغ  ال من  ذه المبملغ وذل ماالشترا  ف  النندو   و التحويل 

 االشترا  بمبملغ ثمبت  ويلن  سمس شهريو  للمستثمرينو و برنممج يتيح  "ثممر" برنممج االشترا  المنتظمو

 ايم  تقل  ال يتبكمم  ( لاير سوودي ،6555يتب يلن مملك  الوحدا  االحتفمظ بوحدا  التقل ايمتهم ين  لف  ) 6.1
 والمنتظم االشترا  برامج طري  ين الوحدا  وامتال  استرداد بمستثنمو ،لاير (6555) ين استرداده المراد المبلغ

 

 عملة الصندوق .7

، فإن سعر الصرف الريال السعوديحال االشتراك بعملة أخرى غير  يوف ريال السعودي.تم تحديد عملة  الصندوق باعتبارها ال

أي تقلب في أسعار  مالك الوحدات يتحمل هذا و سوف يخضع ألسعار الصرف السائدة في حينها. في هذه الحالة المستخدم

 الصرف.

 

 االستثمار أهداف صندوق .8

تحقيق النمو في رأس المال على المدى يهدف إلى  دوق استثماري مفتوحهو صن صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم الخليجية 

الشرعية الصادرة عن الهيئة الشرعية للصندوق. ولن يدفع  للمعاييرالطويل من خالل االستثمار في أسواق األسهم الخليجية وفقا 

األرباح النقدية الموزعة في الرأسمالية و وبدال من ذلك، سيتم إعادة استثماراألرباحالصندوق أي توزيعات على مالكي الوحدات. 

 .الصندوق

 : مؤشر ستاندرد آند بورز لإلستثمار في األسواق الخليجية العربية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية اإلرشاديالمؤشر         

مؤشر على الموقع ال ويمكن للمستثمرين متابعة أداء S&P GCC Composite Shariah Index (TR) ،)العائد الكلي(

 ( للخدمات المالية.S&Pيتم تزويد خدمة المؤشر عن طريق شركة ستاندارد اند بورز ) اإللكتروني الخاص بالشركة.

 

 استراتيجيات االستثمار الرئيسية .9

 سيتم استخدام استراتيجيات االستثمار الرئيسية التالية لتحقيق أهداف الصندوق:

 ذلك ويشمل الشرعية المعايير مع المتوافقة األسواق الخليجية في المدرجة الشركات أسهم في أساسي بشكل االستثمار 6.1

المالية و/أو  السوق هيئة من المرخصة (ETFs) المتداولة المؤشرات وصناديق األولوية، وحقوق األولية الطروحات

http://www.alahlicapital.com/
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 صناديق في الستثمارا للصندوق يجوز ذلك، إلى باإلضافة. الخليجي التعاون مجلس دول في الرسمية الهيئات

 الطروحات ذلك ويشمل( نمو) السعودية الموازية السوق في المدرجة الشركات وأسهم المتداولة، العقاري االستثمار

 أو السعودية األسواق في تستثمر استثمارية صناديق في االستثمار للصندوق يجوز كما. األولوية وحقوق األولية

 .الشريعة مع المتوافقة النقد أسواق صناديق أو صفقات في النقدي فائضال استثمار للصندوق يمكن. الخليجية

 تنطبق والتي األسواق الخليجية في المدرجة أسهم الشركات في العادية، الظروف في استثماراته، الصندوق يركز 6.1

 بقيمتها االحتفاظو بعضها أو األصول كامل بيع االستثنائية الظروف في للصندوق ويجوز الشرعية، المعايير عليها

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

6.1 
 المتبعة االستثمار إلجراءات الصندوق في االستثمارات وتخضع نشطة، بطريقة المحفظة بإدارة الصندوق مدير يقوم

 األصول إدارة فريق يقوم حيث الدقيقة، والمراجعة كاتالشر وتحليل الكمي الفحص تتضمن والتي الصندوق مدير لدى

 .للشركة المستقبلية والخطط المخاطرة، ومستوى اإلدارة، جودة وتقييم للشركة، األساسي التحليل بإجراء

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

 - بورز آند ستاندرد: كتالي أدنى بحد والمصنفة الدولية االئتماني التصنيف وكاالت إحدى تحدده ما حسب النظيرة

BBB /موديز Baa2  /فتش -BBB .األطراف أو الصندوق الستثمارات ائتماني تصنيف وجود عدم حال وفي 

 المالي المركز وسالمة استقرار على بناء داخليا االستثمارات جودة بتصنيف سيقوم الصندوق مدير فإن النظيرة،

 صافي من ٪12 لن يتجاوز النظير الطرف مع الصندوق لتعامل األعلى الحد بأن علما المصدر، أو النظير للطرف

 .الصندوق أصول قيمة

 يف الصندوق يستثمر أن الممكن إال أنه من. سابقا ذكرها تم التي غير مالية أوراق في باالستثمار الصندوق يقوم لن 9.1

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

0.1 
 مدير يطبق كما. االستثمار صناديق الئحة من( 21) المادة في الواردة االستثمارية القيود مديرالصندوق يطبق

 :لهأصو صافي قيمة من مئوية بنسبة أدناه المذكورة القيود الصندوق

 الحد األقصى الحد األدنى فئة األصول

أسهم الشركات السعودية والخليجية المدرجة في االسواق الرئيسية 

والموازية )بما في ذلك االكتتابات األولية وأسهم حقوق األولوية( و 

 صناديق االستثمار العقاري المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة 

20٪  100٪  

النقد المتوافقة مع الشريعة، صفقات أسواق  النقد، صناديق أسواق

 النقد
0٪  20٪  

صناديق استثمار أخرى تستثمر في أسواق األسهم السعودية و/أو 

 الخليجية
0٪  20٪  

 

 الصندوق أصول قيمة صافي من ٪10 أقصى بحد الشرعية المعايير مع متوافق تمويل على الحصول للصندوق يحق 1.1

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

 .االسترداد

تمت  متوافقة مع أحكام الشريعةمن قيمة صافي أصوله في صناديق استثمارية  ٪20يحق للصندوق استثمار حتى  9.1

األسواق السعودية  المدرجة  فيالموافقة على طرحها طرحا عاما من هيئة السوق المالية على أن تستثمر في األسهم 

 بالقيود الصندوق وسيتقيدبما يتناسب مع عوائد ومخاطر الصندوق.  أو صفقات أسواق النقد أو األسواق الخليجية

 .أخرى استثمارية صناديق في االستثمار عند االستثمار صناديق الئحة في الواردة

على أال يزيد استثمار الصندوق في هذه  موافقة الشرعيةالقد يستثمر الصندوق في أدوات تحوط بعد الحصول على  9.1

 .من قيمة صافي أصوله ٪10األدوات عن 
 

 أبرز مخاطر الصندوق .11

يعتبر الصندوق عالي المخاطر وليس هناك من تأكيد يمكن أن تقدمه شركة األهلي المالية بأن ثمة زيادة ستحدث في  1810

ثمارات في الصندوق والدخل الناتج عنها يمكن أن تهبط، وليس هناك من قيمة االستثمارات في الصندوق. قيمة االست

ضمان يمكن أن تقدمه شركة األهلي المالية بشأن تحقيق أهداف االستثمار التي وضعها الصندوق. وال يشكل األداء 

لوحدات أخذ مؤشراً على أي نمو في المستقبل لمعدالت العائد. ويجب على  مالكي ا -إن ُوجد  -السابق للصندوق 

 عوامل المخاطر التالية بعين االعتبار قبل االستثمار في الصندوق:



10 

 

باإلضافة إلى إمكانية حدوث  األسهم يرتبط عادة بتقلبات سوقية عالية إن االستثمار في سوق مخاطر أسواق األسهم:

. وبالتالي على سعر الوحدةهبوط كبير ومفاجئ في قيمة األسهم واحتمال خسارة جزء من رأس المال والتأثير السلبي 

فإن المخاطرة في استثمارات األسهم تكون أعلى من مخاطر االستثمار في أسواق النقد والمرابحات واألدوات 

 االستثمارية قصيرة األجل األخرى.  

ر هي مخاطر تركيز االستثمار في الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية لالستثما مخاطر االستثمارات الشرعية:

من بعض الشركات بأسعار قد تكون غير مناسبة أحيانا بهدف االلتزام  والتي تشمل أيضا مخاطر إمكانية التخلص

 .مما يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وسعر الوحدة بالضوابط الشرعية لالستثمار الخاصة بالصندوق

في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية،  في حال استثمر الصندوق مخاطر االستثمار في السوق الموازية:

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

هذه السوق مسموح لفئة محددة من المستثمرين، كما قد تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية أكثر 

نظرا ألن نسبة التذبذب العليا والدنيا أعلى من نسبتها في السوق األساسية. كما قد تكون الشركات المدرجة في هذا تقلبا 

السوق حديثة التأسيس أو لها تاريخ تشغيلي قصير، ولديها موارد بشرية ومالية محدودة. باإلضافة إلى ذلك، فإن 

أقل نسبيا من نظيراتها في السوق الرئيسية. وقد يؤثر كل ذلك  متطلبات اإلفصاح على الشركات المدرجة في هذا السوق

 على كفاءة تقييم مدير الصندوق ألداء الشركة وسعرها، األمر الذي قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة. 

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

االستثمار العقاري المتداولة، وبالتالي فإن هذه الصناديق قد تواجه مستوى منخفض من السيولة والتعامل. كما قد تواجه 

أسعار وحدات تلك الصناديق تقلبات نتيجة لحركة األسواق بشكل عام وأسواق العقارات على وجه الخصوص. 

الستثمار العقاري المتداولة ستقوم بتوزيع الدخل على المستثمرين باإلضافة إلى ذلك، ليس هناك ما يضمن أن صناديق ا

على أساس سنوي كما هو مطلوب بموجب األنظمة ألن التوزيعات تعتمد على أداء األصول الحقيقية، كما أن توزيع 

ذه الصناديق الدخل يعتمد على قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها إن وجدت. عالوة على ذلك، فإن االستثمار في ه

يرتبط بمخاطر األصول العقارية والتي قد تتأثر قيمتها أو تقويمها سلبا بسبب عوامل منها انخفاض معدالت اإليجار أو 

 اإلشغال، والمركز المالي للمستأجرين، وضعف البنى التحتية وغيرها.

متعاقد معها نتيجة لتغيرات في مخاطر التغيير في األوضاع المالية لألطراف ال مخاطر االئتمان والطرف النظير:

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

 انخفاض في أسعار الوحدات.

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

مصدر أو الطرف النظير ربما يؤثر سلبا على قيمة االستثمارات، كما أن صافي قيمة أصول الصدار/اإلتصنيفات 

الصندوق واسعار وحدات الصندوق يمكن أن تنخفض نتيجة النخفاض قيمة تلك األدوات االستثمارية المملوكة 

 للصندوق التي تم خفض تصنيفها االئتماني.

مع يتحمل مالكو الوحدات المخاطر المتعلقة باالستثمار  :لألطراف النظيرةد على التصنيف الداخلي مخاطر االعتما

ائتمانيا والتي يستثمر فيها الصندوق بناء على البحث والتحليل، ثم التقويم والتصنيف  مصنفينغير أطراف نظيرة 

ربما يؤدي إلى لطرف النظير لوضع المالي لاالئتماني الداخلي الذي يقوم به مدير الصندوق. حيث أن أي ضعف في ا

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

أواألوضاع المالية   نتيجة لتغيرات في اإلدارة أداء المصدروهي مخاطر التغيير في  المخاطر المتعلقة بالُمصدر:

وبالتالي تأثر أداء  مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة أسهمه التي يقدمها المصدر والخدماتأالمنتجات  على والطلب

 .الصندوق وسعر الوحدة سلبا

هي المخاطر الناتجة عن تركز استثمارات الصندوق في بعض شركات وقطاعات السوق والذي يجعل مخاطر التركز: 

قطاعات التي يستثمر بها أداء الصندوق عرضة للتقلبات الحادة نتيجة التغير في األوضاع الخاصة في الشركات وال

 الصندوق والتي قد تؤثر على أداء الصندوق سلبا.

التي يهدف الصندوق  الدولة في والقوانين السائدة هي مخاطر التغيير في األوضاع السياسية :الجيوسياسيةالمخاطر 

 . اعلى أداء الصندوق سلبر والتي قد تؤث أو في الدول المجاورة  إلى االستثمار بأسواقها

هي التغيرات في البيئة التنظيمية والتشريعات وأنظمة المحاسبة واللوائح المحلية، والحكومية  :التشريعيةلمخاطر ا

والتي تؤثر سلبا على قدرة مدير الصندوق على إدارة الصندوق أو قد تؤدي إلى انخفاض قيمة أسهم الشركات المستثمر 

 بي  على أداء الصندوق وقيمة وحداته.فيها من قبل الصندوق وبالتالي يكون لها تأثير سل

كاالنكماش االقتصادي ومعدالت التضخم وأسعار هي مخاطر التغيير في األوضاع االقتصادية   :االقتصاديةالمخاطر 

 ا.سلبوقيمة وحداته  أداء الصندوق يتأثر  سلبا على  قيمة األسهم المستثمر بها، وبالتالي  تؤثر قد والتي قد النفط

هي المخاطر الناتجة عن تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيير في أسعار الفائدة. ولذا فإن  :الفائدة مخاطر أسعار

 قيمة األوراق المالية وأسهم الشركات يمكن أن تتأثر بشكل سلبي بتقلبات أسعار الفائدة.

في بعض األوقات لتغطية هي مخاطر االستثمار في أسهم شركات يصعب تسييلها بأسعار مناسبة  مخاطر السيولة:

متدنية مما قد  تكون السيولة في بعض الفترات متطلبات السيولة مما يؤدي إلى تأثر أداء الصندوق سلبا في حالة البيع. 

استثمارات الصندوق. كما أن سيولة السوق المنخفضة قد تؤثر سلباً على األسعار السوقية  يزيد من صعوبة تسييل

 ته على بيع بعض استثماراته لتلبية متطلباته من السيولة. الستثمارات الصندوق وقدر

تتمثل في البراكين ، والزالزل ، واألعاصير والفيضانات و أي ظاهرة طبيعية ال يمكن   مخاطر الكوارث الطبيعية:
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السيطرة عليها وتسبب دمارا كبيرا للممتلكات واألصول، وقد توثر سلبا على مختلف القطاعات االقتصادية و 

 وحدا  النندو و الستثمارية مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعارا

تنشأ هذه المخاطر في الحاالت التي تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق : تضارب المصالحمخاطر 

قد يؤثر سلبا على  اتخاذ القرارات االستثمارية مماعلى قرارات مدير الصندوق في  مصلحة شخصية قد تؤثر بسبب

 داء الصندوق.أ

موظفي مدير  قدرات ومهاراتيعتمد أداء الصندوق بشكل كبير على  :االعتماد على موظفي مدير الصندوقمخاطر 

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

قد ينطوي من األسواق الناشئة، واالستثمار في السوق الناشئة  سوق األسهم السعودي يعتبر: األسواق الناشئةمخاطر 

كما أن على مخاطر مرتبطة باإلخفاق أو التأخر في تسوية صفقات السوق وتسجيل وأمانة حفظ األوراق المالية. 

ألوراق أعلى من المتوسط والمعتاد. إن القيمة السوقية ل ااالستثمار في مثل هذه األسواق قد يحمل بين طياته مخاطر

المالية المتاجر بها في األسواق الناشئة محدودة نسبياً حيث أن الكم األكبر من أحجام القيمة السوقية والمتاجرة متركزة 

أكبر من  اقدر تواجهقد  في السوق الناشئة استثمارات الصندوقأصول و فإن ،في عدد محدود من الشركات. و لذلك

 .افي أسواق أكثر تطورظ مقارنةً باالستثمار يولة أقل بشكل ملحووس ،تقلبات األسعار

يمكن أن يؤدي االختالف في سعر الصرف إلى الخسائر عند االستثمار بعملة تختلف عن عملة : العملةمخاطر 

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

هي مخاطر االستثمار في شركات حديثة اإلنشاء وال تملك تاريخ تشغيلي : األوليةاالستثمار في الطروحات مخاطر 

يتيح لمدير الصندوق تقييم أداء الشركة بشكل كافي، كما أن الشركات التي تطرح أوراقها المالية قد تمثل قطاعات 

 وحدات. جديدة أو تكون في مرحلة نمو وتطوير وقد ينعكس ذلك سلبا على أداء الصندوق وأسعار ال

في حال اكتتاب الصندوق في الطروحات األولية للشركات، فإن إدراج أسهم الشركات المكتتب : تأخر اإلدراجمخاطر 

فيها في السوق قد يتأخر مما يؤدي إلى احتجاز المبلغ الذي تمت المشاركة به، ويحد ذلك من الفرص االستثمارية 

 أداء الصندوق وسعر الوحدة.المتاحة للصندوق األمر الذي قد يؤثر سلبا على 

في حال اقتراض مدير الصندوق لغرض االستثمار قد يتأخر الصندوق عن سداد المبالغ المقترضة : مخاطر االقتراض

في الوقت المحدد ألسباب خارجة عن إرادة مدير الصندوق، مما قد يترتب على هذا التأخير رسوم تأخير السداد أو أن 

ض استثماراته مما قد يؤثر على أصول الصندوق والذي سينعكس سلبا على أسعار يضطر مدير الصندوق لبيع بع

 الوحدات.

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

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

 أداء الصندوق وسعر الوحدة.

إن عدم التزام الشركات المدرجة في السوق السعودي بنظام السوق المالية في المملكة العربية : مخاطر تعليق التداول

شركات المدرجة السعودية ولوائحة التنفيذية بما في ذلك قواعد التسجيل واإلدراج قد يؤدي إلى تعليق تداول أسهم ال

 األمر الذي قد يؤثر على قيمة أصول الصندوق سلبا وبالتالي سعر الوحدة.

هي مخاطر قيام مالكي الوحدات بعمليات استرداد كبيرة ومتتابعة أحياناً مما قد : مخاطر عمليات االسترداد الكبيرة

ن األنسب، األمر الذي يؤدي إلى يتسبب في أن يضطر مدير الصندوق إلى تسييل أصول الصندوق بأسعار قد ال تكو

 انخفاض قيمة أصول الصندوق وانخفاض سعر الوحدة.

هي المخاطر التي تتعلق باحتمال إخفاق الجهة أو الجهات المتعاقد معها في الوفاء بالتزاماتها : المخاطر االئتمانية

مخاطر على الصندوق في حال االستثمار التعاقدية مع مدير الصندوق وفقا للعقود أو االتفاقيات بينهما. وتنطبق هذه ال

في صناديق المرابحة والتي تقوم بصفقات المرابحة مع أطراف أخرى والتي في حال إخفاقها ستؤثر سلبا على 

 استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.

تتمثل في مخاطر تضاؤل فرصة الصندوق في الحصول على عدد أسهم كافي وذلك بسبب : مخاطر نتائج التخصيص

زدياد الشركات والصناديق التي تشارك في عملية بناء سجل األوامر ومن ثم االكتتاب في الصندوق، كما ال يستطيع ا

الصندوق ضمان حق المشاركة في اإلصدارات األولية أو استمرار هيئة السوق المالية على طرح اإلصدارات بطريقة 

 ق والتي ستنعكس سلبا على سعر الوحدة.بناء سجل األوامر، وذلك قد يؤدي إلى قلة إيردات الصندو

مخاطر أكثر من غيرها  يحمل االستثمار في أسهم الشركات الصغيرةستثمار في أسهم الشركات الصييرة: مخاطر اال

باإلضافة إلى  لألداء واألرباح المتوقعة،عدم تحقيق تلك الشركات  على سبيل المثال من االستثمارات ومن ذلك إمكانية

على أداء سلبا لتلك الشركات مما قد يؤثر  أحيانا محدودية الموارد البشرية والمالية بسببلي في أدائها وذلك التذبذب العا

 .سعر الوحدةالصندوق و

والقانونية،  يمكن أن يتعرض الصندوق إلى مخاطر بسبب التغير في القواعد التنظيمية: ةالمخاطر النظامية والقانوني

والضريبية المعمول بها أو أي إجراءات حكومية تتعلق باستثمارات الصندوق، والذي من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء 

 الصندوق.

يعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية في إدارة عمليات الصندوق وحفظ أصوله، إال أن أنظمة  مخاطر التقنية:
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ليات اختراق أو فيروسات أو تعطل جزئي أو كلي بالرغم من االحتياطات األمنية العالية قد تتعرض لعم هالمعلومات لدي

إدارة استثمارات الصندوق بشكل فعال ومن الممكن أن  فيمدير الصندوق  إمكانيةقد يحد من  األمر الذيلديه  المتوفرة

 يؤثر حدوث ذلك سلبا على أداء الصندوق.

قد يؤدي استثمار الصندوق في حقوق األولوية أو امتالك أسهم في شركة  ة:مخاطر االستثمار في حقوق األولولي

تطرح حقوق أولوية إلى تأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبا بانخفاض قيمة صافي أصوله، حيث أن نسبة التذبذب 

المالية السعودية لتداول أسعار حقوق األولوية يفوق نسبة الحد األعلى واألدنى ألسعار األسهم المدرجة في السوق 

 .٪10والتي تبلغ 

ا كانت ناتجة عن الوحدات المسؤولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في الصندوق إال إذ ويتحمل مالك 1810

 من مدير الصندوق. إهمال أو تقصير

 مالية أو تابع لصندوق االستثمار.ال يعد االستثمار في الصندوق إيداعاً لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع األوراق ال 2810

 

 الرسوم والمصاريف: .11

 رسوم االشتراك 1811

من قيمة االشتراك وتدفع عند كل عملية اشتراك في الصندوق .ويتم  ٪1يستقطع مدير الصندوق رسوماً بحد أقصى  

 استثمار صافي المبلغ في الصندوق بعد اقتطاع رسوم االشتراك.

 رسوم اإلدارة 1811

تحسب من صافي قيمة أصول  ٪1812قاضى المدير من الصندوق في كل يوم تعامل أتعاب إدارة سنوية تبلغ يت 

سيتم التنازل أو إعادة دفع رسوم اإلدارة في حال استثمار أحد الصناديق األخرى المدارة من قبل شركة  الصندوق.

 األهلي المالية في هذا الصندوق.

 المصاريف األخرى 2811

لصندوق الحق في تحميل أية مصروفات يتم إنفاقها نيابة عن الصندوق كأتعاب مراجعة الحسابات النظامية لمدير ا 

والرقابة الشرعية وحفظ االسهم ومعالجة البيانات وأية مصروفات أخرى مسموح بها نظاميا. وليس من المتوقع أن 

 افي قيمة أصول الصندوق.ن متوسط ص( سنويا م٪1يتجاوز إجمالي تلك المصاريف واحد بالمائة )

مصاريف األخرى التي يمكن تحديدها مسبقاً مثل مصاريف مراجعة الحسابات، والرسوم الرقابية، ورسوم بالنسبة لل

تداول  وغيرها ستحمل مباشرة على الصندوق.وبالنسبة لمصاريف مجلس إدارة الصندوق فسيتم تحميلها بالتساوي 

ف مجلس اإلدارة والمدارة من قبل مدير الصندوق. أما المصاريف العامة حسب عدد الصناديق التي تقع تحت إشرا

الغير ثابتة وعرضة للتغيير مثل مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندوق يتم تحميلها على أساس 

التقويم خالل المعايير التالية: حجم أصول كل صندوق، عدد عمليات االشتراك واالسترداد، باإلضافة إلى عدد أيام 

الفترة، وسيقوم مدير الصندوق بعملية مراجعة ربع سنوية )كل ثالثة اشهر( لمصاريف معالجة البيانات والعمليات 

  الخاصة بالصندوق. 

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

 ( من هذه الشروط واألحكام، ملخص اإلفصاح المالي.21يضاح يرجى قراءة الفقرة )يوم، وللمزيد من اإل 212أساس 

 

 مصاريف التعامل )الوساطة( .12

أو أية رسوم نظامية أخرى من قبل الصندوق مباشرة بمستويات تحددها األنظمة المحلية أو وسيط  التعامل تدفع مصاريف 

على معدل تداول أصول الصندوق  استنادا. وتتفاوت تلك المبالغ أو البيع فيها شراءالالتعامل في األسواق التي يقوم الصندوق ب

 .ةالمنفذ وحجم العمليات

 

 التصفية وتعيين مصف    .13

والعشرين من  لمادة الثانيةل لهيئة السوق المالية صالحية تعيين مدير بديل أو مصف أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسباً وذلك وفقاً 

 ."تعيين مصف أو مدير بديل للصندوق" ستثمارالئحة صناديق اال

 

 مجلس إدارة الصندوق   .14

ويتكون  امبل  للتتديد  يو  السو  المملي  وتمتد لمدة ثالث سنوا متلس  تبد  مدة ي وي  المتلس من تمريخ موافق  6.69
 متلس مدارة النندو  من األي مو التملي   سممؤ م: 

 مدارة النندو ( الول  )رويس متلس محمد يبدهللا  .1

تقلد  اللهم  6566ملن  6559المملي و يمل ف   يو  السو  المملي  من يمم  األ ل  شرك  ف  المنتتم  تطوير رويس
يمل  المملي ، األ ل  ملن شرك  ان مممه ابل .كمن آ ر م مدير وحدة م ملفم  ننمدي  االستثممر والطر  يدة مهمم 

 يممم 66 من  كثر لالستثممر ومدير موتممن ف  متموي  سممبم المملي و لديه دوىت شرك  ف  المنتتم  لتطوير  مديرا 
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 مدارة ف  ممتستير شهمدة ، ويحملCFAالموتمد  الممل  المحلل شهمدة يلن حنل. الممل  القطمع ف  ال برة من

 .األمريكي  المتحدة الواليم  فرانسيسكو، سمن تممو  من األيممل

 ر مستقل(محمد توفر السقمف )ي و غي  .1

المملي  منذ تأسيس  األ ل  ملن شرك  ان م المملي و األ ل  شرك  مبيوم  الومالو األفراد ف  يشغل حمليمً مننب رويس
 يممم 66 من  كثر لديه .الشرك ،يمل ف  البن  اال لن التتمري ف  يدة مدارا  منهم مدارة االستثممر ومدارة الفروع

دبلوم الت طيط الممل  الش ن  ومدارة الثروا  من الموهد  شهمدة يلن منلو و ح .الممل  القطمع ف  ال برة من
 المنرف  من دلهموس ، كنداو

 الدكتور/ يبدالرؤوف سليممن بمنمت   )ي و مستقل(و    6
نموب  ول للرويس التنفيذي صدارة االستثممر والتمويل لشرك  األول لل دمم  المملي ، حنل يلن درت  الدكتوراه ف  

م، يمل كأستمذ مسميد ف  تممو  المل  سوود كمم يمل 6196نمد من تممو  كمليفورنيم سمنتم بمربرا يمم االات
النقدو يمل  ي م ف  الننمي  المنرفي  وتبو  وظموف يليم ف  سمب  ومؤسس مستشمرا ف  كل من وزارة المملي  

 وبن  ال ليج الدول  والبن  األ ل  التتمريو

 مم   )ي و مستقل(يالو الدين ريمض سو    9

لالستثممر لمتموي  زا د القمب   كمم  نه ي و بمتلس مدارة كل من  دمم    و نموب رويس والرويس التنفيذي 
الوتيل المملي ، والبن  الدول  الوطن ، والفنمد  الوربي  الدولي ، و ننميم  الموانال  الوربي  و شرك  ستملوب 

اتنمد من تممو  القم رة، و درت  الممتستير ف  اصدارة المملي  الدولي    رىو يحمل درت  تمموي  ف  اال وشركم 
ان م ملن  6191مس بن  بمركليز القم رة، وف  يمم  6199يمم  الوظيفي من التممو  األمريكي  ف  القم رةو بد  حيمته 

 البن  السوودي الهولندي ابل ان مممه لمتموي  زا دو

6.69 

 

 

 

 

 

 

 متلس مدارة النندو ، يلن سبيل المثمل ال الحنر، اآلت :تشمل مسؤوليم   ي مو 

 الموافق  يلن تميس الوقود والقرارا  والتقمرير التو ري  الت  يكون النندو  طرفم فيهمو .1
 والوح اصشراف، ومتن كمن ذل  منمسبم، المنمدا  يلن  ي ت مرب منملح يفنح ينه مدير النندو  وفقم ل .1
ألال ماس مساؤول المطمبقا  وااللتازام )لتنا  المطمبقا  وااللتازام( لادى مادير الناندو  االتتممع مرتين سنويمً يلن ا .2

ومسؤول التبليغ ين غسل األموال وتمويل اصر مب لديه، للتأكد من التزام مدير النندو  بتميس اللواوح واألنظما  
 المتبو و

 مارار  ي توني  يرفوهم المنف  ف  حمل  تويينهو .2

 ام شروط و حكمم النندو  بالوح  ننمدي  االستثممروالتأكد من اكتممل والتز .2

التأكد من ايمم مدير النندو  بمسؤوليمته بمم يحق  منلح  مملك  الوحدا  وفقمً لشروط و حكمم النندو ،  .1
 و حكمم الوح  ننمدي  االستثممرو

 الومل بأممن  ولمنلح  نندو  االستثممر ومملك  الوحدا  فيهو .0

 سب القمنون  بود ترشيحه من ابل مدير النندو والموافق  يلن تويين المحم .1

تميس  ي مو المتلس بمم ف  ذل   ي مو متلس اصدارة غير   بمكمفآ  ذا وسوف يتم تحميل النندو  
 المستقلينو وللمزيد من اصي م  يرتن اراوة مل ص اصفنم  الممل  المرف و

 يً م ف  الننمدي  التملي :موينون   تميس  ي مو متلس اصدارة الموينون للنندو  6.69
 ال ليت  للنمو والد لأل ل  نندو  ا .1
 نندو  األ ل  الوملم  للنمو والد ل .1

 نندو  األ ل  المرن لألسهم السوودي  .2

 نندو  األ ل  سدكو للتطوير السكن   .2

 المتوسط  و السوودي  النغيرةنندو  األ ل  ألسهم الشركم   .2
 صندوق األهلي لألسهم العالمية .1

  للطروحم  األولي  ل  نندو  األ .0
  الوقمري الوملم  للد لنندو  األ ل   .1
 نندو  األ ل  للمتمترة بأسهم الريمي  النحي   .1

 نندو  األ ل  للمتمترة بمألسهم السوودي   .10
 لمؤشر  سهم آسيم والبمسيفي نندو  األ ل   .11
 لمؤشر  سهم األسوا  النمشو نندو  األ ل   .11
 مملي لمؤشر  سهم  مريكم الشنندو  األ ل   .12
  لمؤشر  سهم  وروبمنندو  األ ل   .12

، الدكتور عبدالرؤوف باناجة هو عضو مستقل في مجلس إدارة صندوق النخبة المرن لألسهم السعودية

 .وصندوق األهلي للضيافة بمكة المكرمة
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 مدير الصندوق .15

سوود، ص ب  ندو   و طري  المل األ ل  المملي ، وينوان المقر الرويس  لمدير الن شرك  من مدير النندو   و 6.60
 ، المملك  الوربي  السوودي  66910، الريمض 66661
  +و111669515591+، فمكس:  111 165555666 متف: 

 وwww.alahlicapital.comينوان المواس االلكترون : 

من مجموعة األهلي المالية القيام من حين آلخر بالتصرف كمدراء يجوز لمدير الصندوق والشركات األخرى ض 6.60

صناديق، أو مستشارين للصناديق، أو الصناديق الفرعية األخرى التي تنشد أهدافاً استثمارية مماثلة لتلك الخاصة 

لى بالصندوق. ولذلك، فمن الممكن أن يجد مدير الصندوق، في نطاق ممارسته ألعماله، أنه في موقف ينطوي ع

تعارضات محتملة في الواجبات أو المصالح مع واحد أو أكثر من الصناديق. وعلى أي حال، ففي تلك الحاالت سوف 

يراعي مدير الصندوق التزاماته بالتصرف بما يحقق أقصى مصالح مالكي الوحدات المعنيين إلى أقصى درجة ممكنة 

االطالع بأي استثمار قد ينطوي على تعارضات محتملة في عملياً، وعدم إغفال التزاماته تجاه عمالئه اآلخرين عند 

المصالح. حتى كتابة هذه الشروط واألحكام، ال يوجد أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس إدارة 

 مدير الصندوق أو مدير الصندوق يُحتمل تعارضها مع مصالح الصندوق.

دير الصندوق وأي صندوق آخر يدار من قبل مدير الصندوق منطوية تعد الصفقات بين مالك الوحدات والصندوق وم 6.60

 ( من الئحة صناديق االستثمار "القيود على المستثمر".20على احتمالية تضارب مصالح وفقا للفقرة )د( من المادة )

 ال يوتد حمليمً  ي مهمم  من  بمدير النندو  تم تفوي هم ملن طرف ثملث للقيمم بهمو 9.60

 ـ، المواف  6/66/6969، المؤرخ 6551-661-9 الهيو  مدير النندو  بموتب ارار م راممتلس  ر ص 0.60
، كأنيل ووكيل، والتوهد بملتغطي ، بملتوممل، وذل  للقيمم  51591-69 م، بموتب التر يص رام69/66/6551

 وا  المملي و يممل اصدارة والترتيب، وتقديم المشورة والقيمم بأيممل  مين الحفظ، ب نوص األور
            

 أمين الحفظ .16

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

وحيثما كان ذلك منطبقاً، تجوز  .11212الرمز البريدي  11111البرج ب، ص.ب.  ،السعودية، الرياض، طريق الملك سعود

المرخص لهم من الهيئة بعد تعيينه من مدير حيازة تلك األوراق المالية من قبل واحد أو أكثر من أمناء حفظ األوراق المالية 

  .الصندوق

 

 مراجع الحسابات .17

 11222 جدة ،22001 ب.ص سلطان األمير شارع – لألعمال زهران مركز وشركاه، الفوزان جي ام بي كي  

  1212 111 11 111+ :فاكس   1212 111 11 111+: تلفون، ديةالسعو العربية المملكة

www.kpmg.com.sa  

 

 القوائم المالية .18

وسيتم  .للصندوق  سنة الماليةالمن نهاية  تقويميا  يوماً  (10 )تتم مراجعة البيانات والقوائم المالية للصندوق بصفة مستقلة خالل 

 وتتاح. ( يوماً تقويميا من نهاية كل نصف سنة22ص القوائم المالية من قبل المراجعين الخارجيين خالل خمسة وأربعين )فح

النصف سنوية  القوائم المالية إلىباإلضافة  الحاليين والمحتملين نسخة من البيانات المالية السنوية المراجعة، للمستثمرين

السوق المالية أو من خالل زيارة موقع شركة  الصندوق مدير إلى يقدم بناء على طلب يينالمراجعين الخارجالمفحوصة من قبل 

 مجانا ،"تداول" السعودية

  

 خصائص الوحدات .19

 .متساوية جميعا في الحقوق والواجبات سيكون هناك نوع واحد من الوحدات في الصندوق

 

 أخرى معلومات  .21

 سرية معلومات الصندوق      1810 

أعمال الصندوق واستثمارات المشاركين فيه بأقصى درجات السرية في جميع األوقات، وال ينبغي تفسير ذلك بأنه  تدار

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

 وفاة مالك الوحدات   1810 

لن تنتهي بشكل تلقائي في حال وفاته أو عجزه، حيث تكون هذه   لشروط واألحكامإن موافقة المستثمر على هذه ا

الشروط واألحكام ملزمة لورثته ولمديري تركته و لمنفذي وصيته ولممثليه الشخصيين وأمنائه وخلفائه في حال كان 

حال حدوث شيء مماسبق ألي المستثمر فردا. أما اذا كان المستثمر شخصية قانونية، فإن هذه اإلتفاقية لن تنتهي في 

لحين تسلم   شريك أو مساهم فيها. وعليه فإن لمدير الصندوق الحق في تعليق أي معامالت تتعلق بهذه الشروط واألحكام

http://www.alahlicapital.com/
http://www.kpmg.com.sa/
http://www.kpmg.com.sa/
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  مدير الصندوق ألمر صادر عن محكمة أو وكالة أو غير ذلك من البيانات الكافية له إلثبات صالحية من سبق ذكرهم

 في تلك المعامالت. قبل السماح لهم بالتصرف

 

  صناديق االستثمار المطابقة للشريعة اإلسالمية .21

  :يتقيد الصندوق  بمعايير الشريعة اإلسالمية، وتم تعيين هيئة شرعية تتألف من األعضاء التالية أسماؤهم 1811

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

س محكمة التمييز في مكة المكرمة سابقا، يحمل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء عضو مجلس هيئة كبار العلماء و رئي

 .التابع لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 . الشيخ الدكتور/ عبدهللا بن عبد العزيز المصلح  )عضواً بالهيئة(1

ية  فرع أبها سابقا، وأمين عام الهيئة العالمية لإلعجاز عميد كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم 

 .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(. 2

لك عبدالعزيز بجدة سابقا ومن أشهر العلماء في العالم في االقتصاد اإلسالمي، يحمل درجة أستاذ االقتصاد اإلسالمي في جامعة الم

 الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا.

 سيتم تحميل الصندوق باألتعاب المالية الخاصة بخدمات الهيئة الشرعية. 1811

ئة الشرعية في إصدار الفتوى التي تجيز االستثمار في الصندوق لالطالع على الضوابط الشرعية التي استخدمها أعضاء الهي 2811

 يرجى قراءة ملحق المعايير الشرعية.

 

  صناديق االستثمار العالمية .22

 ال تنطبق هذه الفقرة على الصندوق .        

 

  الطرح األولي.  23

 ال يوجد حد أدنى لحجم أصول الصندوق لبدء االستثمار.          

 

 تثمار مدير الصندوق في الصندوق .   اس24

يمكن لمدير الصندوق، وفقاً لتقديره الخاص المشاركة في الصندوق كمستثمر، ويحتفظ المدير بحقه في تخفيض مشاركته كلياً أو 

 وسيتم اإلفصاح عن إجمالي قيمة هذه االستثمارات إن وجدت في نهاية كل سنة مالية.جزئياً متى ما رأى ذلك مناسباً. 

 

 إجراءات االشترا  واالسترداد  .25

 :أيام بيع واسترداد وحدات الصندوق 6.60

 يتم قبول وتنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد في الصندوق في كل يوم تعامل.

   :الموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في الصندوق 6.60

صباحا في  العاشرةيال السعودي يجب أن تدفع قبل أوعند الساعة تقديم طلبات االشتراك: كل االشتراكات التي تتم بالر 

التي يتم تقديمها  يوم التعامل لكي تبدأ المشاركة في الصندوق في نفس  يوم التعامل الذي تم االشتراك فيه، أما الطلبات

ص المرخص لهم لألشخا صباحا أو إذا صادف يوم االشتراك المستهدف عطلة رسمية للبنوك أو العاشرةبعد الساعة 

يحتفظ مدير الصندوق بالحق في  .في المملكة العربية السعودية، فسوف يتم تنفيذ طلبات االشتراك في يوم التعامل التالي

تقديم طلبات االسترداد: يجوز االسترداد في أي  .صباحا في يوم التعامل العاشرةتمديد وقت االشتراك إلى بعد الساعة 

ار خطي باالسترداد أو توقيع النموذج الخاص باالسترداد عن طريق الفروع قبل أوعند يوم تعامل بشرط استالم إشع

صباحا أو إذا صادف يوم  العاشرةصباحا في يوم التعامل، أما الطلبات التي يتم تقديمها بعد الساعة  العاشرةالساعة 

عربية السعودية، فسوف يتم تنفيذ للبنوك أو لألشخاص المرخص لهم في المملكة ال االسترداد المستهدف عطلة رسمية

 العاشرةطلبات االسترداد في يوم التعامل التالي. يحتفظ مدير الصندوق بالحق في تمديد وقت االسترداد إلى بعد الساعة 

 صباحا في يوم التعامل.

 :إجراءات االشتراك واالسترداد والتحويل 6.60

عميل على نموذج االشتراك والشروط واألحكام عن طريق إجراءات االشتراك: عند االشتراك في الصندوق يوقع ال

الفروع، كما يمكنه إجراء ذلك من خالل القنوات البديلة عن طريق الموقع اإللكتروني أو الهاتف المعتمد من مدير 

الصندوق، ويتم خصم مبلغ االشتراك من حساب العميل. ويجب على المستثمر الفرد إبراز إثبات شخصية غير منتهي 

الحية مثل بطاقة الهوية الوطنية )للسعوديين( أو اإلقامة )للمقيمين(، ويجب أن يقدم المستثمر ذو الشخصية  الص

االعتبارية )الشركات والمؤسسات( خطابا مختوما من الشركة باإلضافة إلى نسخة من السجل التجاري للشركة 

فظ مدير الصندوق بالحق في اعتماد االشتراك باإلضافة إلى أي مستندات أخرى حسب نوع الشركة أو المؤسسة. ويحت

 بمجرد استالم االستمارات فقط.
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 طلبم السترداد ايم  الوحدا  كليم  و تزويم ف   ي وا  وذل  ممل  الوحدا  يمكن  ن يقدم  متراوا  االسترداد:
من  الل القنوا    وفروع البتوبو  وتسليم نموذج االسترداد الذي يمكن الحنول يليه من  بتسليم مشومر  ط   و

اصامم  غير منتهي  النالحي    و و يتب  ن يقوم المستثمر بإبراز بطما  الهوي  الوطني البديل  )االنترن  والهمتف(
تحديد مم مذا كمن يرغب ف  استرداد  ممل  الوحدا  و كمم يلن ف  حمل رغبته بمالسترداد ين طري  الفروع وذل 

تقديم ممل  الوحدا  طلب استرداد تزو  من النندو ، ثم حدث ان فمض   حملايم  وحداته كليم  و تزويمو وف  
فإن من ح  مدير النندو  رفض يملي  االسترداد  لقيم  كممل وحداته ملن  ال من مبلغ االسترداد التزو  المطلوب

ن المستثمر تقديم ، وبملتمل  يلمدير النندو  بدون  ي مسؤولي  يلن  المطلوب تنفيذ م ف  يوم التقويم المستهدف،
 ذه ف  يوم التقويم الالح ويطلب استرداد تديد ليتم تنف

توتبر يملي  التحويل بين نندواين من ننمدي  شرك  األ ل  المملي  بمثمب  يملي  واحدة تتركب متراوا  التحويل: 
 لبند "تقديم طلبم  تزوين منفنلين: استرداد واشترا و ويلن  ذا األسمس، يتم تنفيذ يملي  االسترداد طبقم  من

"  ياله، ثم تتم يملي  االشترا  طبقم لبند "تقديم طلبم  االشترا " ال مص بملنندو  اآل رو ويند طلب االسترداد
هويته بالتحويل، يتب يلن المستثمر توبو  نموذج التحويل وتقديمه ملن ممثل  دمم  الومالو بملفرع منحوبم 

 الل القنوا  البديل والش ني  غير منتهي  النالحي   و من  

بحد أقصى، لنقطة التقويم التي  تتاح مبالغ االسترداد لمالك الوحدات قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي، 9.60

 حدد عندها سعر االسترداد.

االحتفمظ  وام لاير، كمم يتب يلن ممل  الوحدا  ف  تميس األ 6555يتب  ال تقل ايم  المبلغ المراد استرداده ين  0.60
 المنتظمو لايرو  بمستثنمو استرداد وامتال  الوحدا  ين  طري  برامج االشترا  6555بوحدا  ال تقل ايمتهم ين 

 ر   رفض الطلبم : لمدير النندو  الح  المطل  ف  رفض  ي طلب اشترا  ويشمل ذل  الحمال  الت  تؤدي ملن 1.60
ويلن  األنظم  السمري  يلن النندو  بمم ف  ذل  شروط و حكمم النندو و نظم  ولواوح  يو  السو  المملي  و/ و 

 وتقويم  المستثمر  ن يدر   نه ف  حمل  حدوث نووبم  ف  األسوا  المملي  تتول من المتوسر  والمستحيل استرداد
موافق  متلس  مً بودوحدا  النندو  فإن  يمم االشترا  واالسترداد اد تتغير مؤاتمَ حسبمم يراه مدير النندو  منمسب

ايم   نول   و  كثر من متممل  ٪65 يو  السو  المملي و وف  حمل  تتموز متممل  االستردادا  من  النندو  
االسترداد  النندو ، فإنه يح  لمدير النندو  تأتيل االسترداد ملن يوم التقويم التمل  وسيتم التوممل مس طلبم 

 المؤتل  بملنسب  والتنمسبو          
  

 االستثمار  تقويم أصول صندوق .26

مضافا  يتم احتساب إجمالي قيمة أصول الصندوق بناء على أسعار إغالق األسهم التي يملكها الصندوق في يوم التقويم 6.61

من قبل  معلن إليها األرباح المستحقة، وفي حالة االستثمار في صناديق استثمارية فسيتم احتساب آخر سعر وحدة

وتداول الورقة  وسيتم تقويم األسهم التي تمت المشاركة بها في الطروحات األولية في الفترة ما بين االكتتابالصندوق. 

 المالية بناء على سعر االكتتاب.

، ويتم اصيالن ين سور الوحدة توممل اليوم  ف  كمم ف  تممم السمي  ال ممس  مسمو  نول النندو  ايم  يتم تقويم 6.61
 لتمل  ليوم التقويموهمي  اليوم ابن

( شممالً األربم  المستحق  6.61يتم احتسمب سور الوحدة بحسمب متممل  ايم   نول النندو  المذكورة ف  الفقرة ) 6.61
و ي  ربم  مستحق  تح  التحنيل واألربم  الموزي  الت  سيومد استثممر م ف  النندو ، نمانمً  تومب مدارة 

وااللتزامم  الثمبت  و ي  منروفم  مستحق ، ثم اسم  النمتج يلن متممل  يدد  النندو  بود  نم تميس المنمريف
الت  يقرر فيهم مدير النندو  بشكل موقول يدم ف  الحمال  االستثنموي   و الطمرو  الوحدا  القموم  ف  ذل  الوا و و

ن سبيل المثمل ال الحنر، ممكمني  تقويم تزو كبير من  نول النندو  بشكل يمكن التوويل يليه )بمم ف  ذل  يل
الظروف الت  يقفل فيهم سو  األسهم السوودي ف  وا  التقويم( يتوز تأ ير تقويم  نول النندو  لمدة ال تتتموز 

تم مراتو   ذا اصتراو تيلن  ن يومين من المويد النهمو  لتقديم التوليمم  ال من  بومليم  الشراو واالسترداد 
 لنندو ومدير االمؤا  الحقم من ابل 

 :كملتمل  النندو   نول نمف  ايم  تنحسب
يتم حسمب تميس المنمريف والرسوم الثمبت  والمنمريف التشغيلي  يلن  سمس يوم  من متممل  حتم  (6

 األنول ويتم  نمهم ف  يوم التقويمو

 تحسب وت نم رسوم اصدارة من نمتج ال طوة السمبق  ويكون النمتج  و نمف  ايم   نول النندو و (6
 يمكن تل يص ال طوتين السمبقتين ف  المومدل  التملي :و 

)منمريف  -الرسوم الثمبت  والمنمريف التشغيلي  الفولي ( -نمف  ايم   نول النندو = )متممل  حتم األنول 
 اصدارة(و

 

  رسوم االسترداد المبكر     .27

 ال يوجد رسوم استرداد مبكر         
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 .    إنهاء الصندوق 28

 ،( من الئحة صناديق االستثمار "إنهاء صندوق االستثمار"10بناء على المادة ) صندوقالمدير الصندوق بحقه في إنهاء يحتفظ 

، بعد تقويميا ( يوًما10دون تحمل غرامة تجاه أي طرف معني، وذلك بتقديم إخطار كتابي للمستثمرين، ال تقل مدته عن ستين )

، وتوزع صافي العائدات على  الصندوق، لى ذلك. وفي تلك الحالة، تتم تصفيةالحصول على موافقة كتابية من الهيئة ع

 من وحدات. ملكهالمستثمرين، كل منهم بنسبة ما ي

 

 رفع التقارير لمالكي الوحدات .29

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

يتضمن الكشف صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد وحدات  كحد أعلى. ثالثة أشهرمالك الوحدات  بما اليزيد عن موقف 

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

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

من تاريخ إصدار تلك  تقويميا ( يوما10) ستين يوماً بأي أخطاء خالل  الصندوق كتابيا بأي تغير في العنوان. ويجب إخطار مدير

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

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

 .بالكشوفات واإلشعارات بناء على تعلميات المستثمر

 

 تضارب المصالح .31

 عند طلبها. مجانا ت التي ستتبع لمعالجة تضارب المصالحسيقوم مدير الصندوق بتقديم اإلجراءا

          

 سياسات حقوق التصويت .31

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

من أصوله. ويقرر مدير الصندوق طبقا لتقديره ممارسة بموجب االوراق المالية التي تشكل جزء  التصويت الممنوحة للصندوق

أو حسب ما تنص عليه سياسات وإجراءات  اور مع مسؤول المطابقة وااللتزامأو عدم ممارسة أي حقوق تصويت بعد التش

 التصويت التي تم اعتمادها من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

 

 تعديل شروط وأحكام الصندوق .32

ويخضع ذلك لموافقة هيئة  ،تعديالً جوهرياً  الصندوق  ألحكام سارية المفعول إلى أن يجري عليها مديرتبقى هذه الشروط وا 

 .تقويميا يوما 10السوق المالية، ويتم إشعار المستثمرين خطياً بذلك قبل 

 

 إجراءات الشكاوي .33

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

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

اوي العمالء عند طلبها خطيا من مدير كما يقدم مدير الصندوق نسخة من سياسات وإجراءات مدير الصندوق لمعالجة شك

وفي حال لم يتم تسوية الشكوى من قبل مدير الصندوق، يحق للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة السوق  .الصندوق دون أي مقابل

ي إدارة شكاوى المستثمرين، كما يحق للمشترك إيداع الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية بعد مض -المالية 

( يوم تقويمي من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل 10مدة )

 انقضاء المدة.

         

 النظام المطبق  .34

خاضعا لقوانين سلطة  مالك الوحدات. وإذا كان السارية المفعول تخضع هذه الشروط واألحكام ألنظمة المملكة العربية السعودية 

 أن يخضع لتلك القوانين دون أن يكون هناك أي التزام على الصندوق أو لمديرعليه  غير المملكة العربية السعودية فإنه يتعين

 . الصندوق

 

 االلتزام بالئحة صناديق االستثمار .35

مجلس صناديق االستثمار الصادرة من ألحكام الئحة ووثائق الصندوق األخرى  تخضع الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق 

 الحقائق الجوهرية للصندوق. والصحيح لجميع  هيئة السوق المالية كما تحتوي على اإلفصاح الكامل

 

 

 ملخص اإلفصاح المالي واألداء السابق   . 36

  :م1011ملخص اإلفصاح المالي للفترة المالية المنهية ديسمبر   1336

  م1011للفترة المالية المنتهية في ديسمبر  الخاصة بالصندوق الفعلية رسوم السنويةوال لمصاريفل ملخص( 1جدول )

http://www.alahlicapital.com/
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 نوع الرسوم / المصاريف
المبلغ بآالف 

 الريال

 ٪1 رسوم االشتراك 

 2،111 )من صافي قيمة أصول الصندوق( ٪1812أتعاب إدارة الصندوق السنوية 

 120 رة من الصندوق()حسب حجم التداول تدفع مباش ٪0811مصاريف التعامل 

 12 *رسوم الحفظ

 10 *تكاليف مكافآت جميع  أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين سنويا

 12 *تكاليف مراجعة الحسابات النظامية

 0 مصاريف التمويل* 

 11 تكاليف الرقابة الشرعية *

 082 *رسوم رقابية لهيئة السوق المالية

اصة بالصندوق وتشمل رسوم نشر مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخ

 التقارير الدورية للصندوق في موقع تداول*
122 

سنوياً من متوسط قيمة أصول الصندوق، وقد بلغت المصاريف  ٪1* لن تزيد المصاريف األخرى مجتمعة عن 

تي تم من متوسط قيمة أصول الصندوق. هذا ويقوم مدير الصندوق بمراجعة المصاريف ال ٪0811األخرى الفعلية 

 تحميلها على الصندوق بشكل ربع سنوي )كل ثالث أشهر(.

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

 األهلي المالية في هذا الصندوق.

 بالصندوق ةنصيب المستثمر من المصاريف الخاص مثال على 2336

 :لاير 10،000يوضح استثمارا افتراضيا لمالك الوحدات بافتراض أن  قيمة استثمار مالك الوحدات الجدول التالي 

 بالريال( استثمار افتراضي لمالك الوحدات وحصته من المصاريف السنوية 1جدول )

  المبلغ الوصف

 10،000 استثمار مالك الوحدات االفتراضي

 11   (٪1180)مصاريف التعامل     

 11   (٪1180)األخرى   المصاريف

 112  (٪2181) رسوم اإلدارة         

 1،000 صافي قيمة وحدات المستثمر

 

 أساس احتساب الرسوم وطريقة تحصيلها ووقت دفعها:  3336

تحسب  ٪1812رسوم اإلدارة: يتقاضى المدير من الصندوق في كل يوم تعامل أتعاب إدارة تحسب على أساس سنوي تبلغ 

 .مة أصول الصندوقمن صافي قي
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المصاريف األخرى: المصاريف األخرى التي يمكن تحديدها مسبقاً مثل مصاريف مراجعة الحسابات، والرسوم  الرقابية 

وغيرها ستحمل مباشرة على الصندوق بقيمتها الفعلية. ويتم تحميل مصاريف مجلس إدارة الصندوق على جميع الصناديق 

المجلس والمدارة من قبل مدير الصندوق. أما المصاريف العامة الغير ثابتة وعرضة  بالتساوي التي تقع تحت إشراف نفس

 .للتغيير مثل مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندوق يتم تحميلها على أساس حجم أصول كل صندوق

 

ا حسب المعادلة يوم 212 على أساس تقويموخصمها من أصول الصندوق في كل يوم  الفعلية المصاريفجميع  يتم حساب

 التالية: 

 تقويم( * )عدد األيام بين يوم ال٪1812المصاريف األخرى( * ) –أتعاب إدارة الصندوق=  )أصول الصندوق 

 (212 ÷السابق  تقويمالحالي ويوم ال

 :التالية المعطيات فإذا افترضنا

  =لاير 100،200أصول الصندوق  

 لاير 200ن الصندوق= إجمالي المصاريف األخرى والمطلوبات م 

  =لاير 100،000صافي قيمة أصول الصندوق 

 1.12دارة السنوية= إلأتعاب ا٪ 

 األربعاءتقويميوم ال : 

 لاير 2( = 212 ÷ 1) * ٪1.12*  100،000رسوم اإلدارة = 

 

  األداء السنوي السابق  4336

 

الجدول التالي يقارن بين األداء السنوي للصندوق والمؤشر اإلرشادي لكل سنة من السنوات العشر الماضية إلى نهاية 

 1011بر ديسم

 

 

 

 

 
 

 1011السابق للفترات اآلتية: سنة، وثالث، وخمس، وعشر سنوات حتى نهاية ديسمبر األداء   5336

 

 

 

 

 

ار أو أداء المؤشر مؤشرا ألداء الصندوق في المستقبل، وال يضمن الصندوق ال يعتبر األداء السابق لصندوق االستثم

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوصف 2117 2118 2119 2111 2111 2112 2113 2114 2115 2116

٪الصندوق   21820 21800- 12801 10811 0821- 1811 11811 1812 11.01- 2811    

  ٪المؤشر االرشادي  20811 20810- 11812 11822 1812- 10810 10801 1821- 12802- 11801

11 

 سنوات
سنوات 5 سنوات 3  ةسن   الوصف 

2802 2811 -1811 ٪الصندوق   2811     

 ٪  يالمؤشر االرشاد 11801 -1812 2821 1811
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 الشرعيةالمعايير ملحق 

 ل مدير الصندوق أن تكون معتمدة من الهيئة الشرعية.على جميع االستثمارات واستراتيجيات االستثمار المطبقة من قب

 

 طبيعة النشاط والصناعة

 لمساهمة ذات األغراض التالية:رأت الهيئة الشرعية عدم جواز بيع و شراء أسهم الشركات ا

 فائدة أو األدوات ممارسة األنشطة المالية التي ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية مثل المصارف التقليدية التي تتعامل بال

 المالية المخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية و)شركات التأمين باستثناء ما توافق عليه اللجنة(.

 .انتاج وتوزيع الخمور أو الدخان وما في حكمهما 

 .انتاج وتوزيع لحم الخنزير و مشتقاته 

 .انتاج وتوزيع اللحوم غير المذكاة 

 . إدارة صاالت القمار وإنتاج أدواته 

 .انتاج و نشر أفالم الخالعة و كتب المجون و المجالت و القنوات الفضائية الماجنة ودور السينما 

 .المطاعم و الفنادق وأماكن اللهو التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غيره 

 

 المؤشرات المالية

  يجوز اإلستثمار في أسهم شركات ال

 ( عن )( من القيمة السوقية ألسهم الشركة .٪ 21يزيد فيها مجموع الديون )على الغير 

 ( من القيمة السوقية ألسهم الشركة .٪ 22يزيد مجموع النقد و الودائع فيها عن ) 

 (من القيمة السوقية ألسهم الشركة .٪ 22تكون القروض الربوية وفقاً لميزانيتها أكثر من ) 

 (من الدخل ٪ 2يزيد فيها الدخل غير المشروع من مختلف المصادرعن ) الكلي للشركة سواًء كانت هذه المصادر من فوائد

 ربوية أم من مصادر اخرى غير مباحة.

سوف يقوم مدير الصندوق بتزويد المستثمرين في الصندوق بآلية حساب القيمة السوقية ألسهم الشركات والدخل غير المشروع عند 

 الطلب وبدون أي رسوم.

 

 التطهير

غير المشروع وايداعه في حساب خاص لصرفه في األعمال الخيرية. ويتم التطهيركل ربع سنة يجب علي مدير الصندوق تحديد الدخل 

 .الشرعية  وفق الضوابط المعتمدة من قبل الهيئه

 

 أدوات وطرق االستثمار

 اليجوز بيع وشراء األسهم بأي أداة من األدوات االستثمارية التالية:

 

 .عقود المستقبليات 

 العقود اآلجلة. 

 ممتازةاألسهم ال. 

 .عقود الخيارات 

  عقود المناقلةswap. 

 البيع على المكشوف. 

 أدوات آخرى تتعلق بدفع أو استالم الفوائد. 

 

 يجوز للصندوق االستثمار في الصكوك و عمليات المرابحة والشهادات المالية وصناديق االستثمار التي تستثمر وفقا للضوابط الشرعية.

 

 المراجعة الدورية

فق الشركات المساهمة مع الضوابط الشرعية كل ربع سنة, وفي حال عدم موافقة إحدى الشركات المملوكة في الصندوق يتم دراسة توا

 يوما من تاريخ الدراسة. 10للضوابط الشرعية فسيتم بيعها في مدة التتجاوز 
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ال تعني حماية المستثمر من الخسارة. وإذا كان لدى هيئة السوق المالية، وهذه الموافقة مجلس تمت الموافقة على طرح الصندوق من قبل 

المستثمر أي شك في مدى مالئمة هذا االستثمار له فإنه يجب عليه استشارة خبير مالي مستقل. كما يعتبر اشتراك المستثمر في الصندوق 

 من مسؤوليته الشخصية والتامة.  

ي الصندوق يمكن أن تنخفض أو ترتفع ومن غير المؤكد أن يحقق هذا االستثمار ليس وديعة بنكية كما إن قيمة االستثمارات ف

 المستثمرون أرباحاً فالمستثمرون يمكن أن يخسروا أمواالً ويحققوا بعض الخسائر وقد ال يتمكن المستثمرين من استعادة مبلغ استثماراتهم

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

وفهم ما جاء بها والموافقة عليها،  األهلي للمتاجرة باألسهم الخليجية لقد قمت / قمنا بقراءة الشروط واألحكام والمالحق الخاصة بصندوق

 وتم الحصول على نسخة منها والتوقيع عليها.

 

 االسم الكامل:

 

 الجنسية:

 

 اقة الهوية الوطنية، اإلقامة، جواز السفر(:رقم الهوية ) بط

 

 التوقيع:

 

 التاريخ:

 

 رقم حساب االستثمار:

 

 يتم توقيع نسختين من هذا العقد إحداهما للمستثمر واألخرى للحفظ مع شركة األهلي المالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس إدارة االلتزام
 
 
 
 
 

 فيذينالرئيس الت

 نت جماز السحيميسارة ب علي بن فهد المرزوقي
 


