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 صندوق األھلي للمتاجرة بالريال السعودي
AlAhli Saudi Riyal Trade Fund 

 
 
 

 الشروط واألحكام

 
 شركة األھلي المالية 

 
 
 

تم اعتماد الصندوق، حسب شروطه وأحكامه، من قبل ھيئة السوق المالية ، صندوق منظم تحت إشراف ھيئة السوق المالية بموجب الئحة صناديق االستثمار
م1995م. كان قد تم اعتماد الصندوق في األصل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ أبريل 16/12/2008ھـ الموافق 18/12/1429خ بتاري  

 
 
 
 
 
 
 
 

 على المستثمرين المحتملين قراءة ھذه الشروط واألحكام بالكامل والحصول على االستشارات القانونية
والشرعية قبل اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار في ھذا الصندوق.والضريبية والمالية واالستثمارية    
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ھام إشعار  
، فإن عليك طلب المشورة من مستشارك المالي.أية شكوك بشأن مضمون ھذه النشرة إذا ساورتك  

 
، بتاريخ 1010231474يلھا في السجل التجاري برقم تأسست شركة األھلي المالية كشركة مساھمة مقفلة في المملكة العربية السعودية، وجرى تسج

،  2006-219-7ھيئة السوق المالية باعتماد شركة األھلي المالية بموجب القرار رقم قام مجلسم. و14/4/2007ھـ الموافق 26/3/1428
 ل األوراق المالية التالية:التعاملبأعما ، وذلك للقيام  06046-37  م، وحصلت على الترخيص رقم24/12/2006ھـ، الموافق 3/12/1427المؤرخ

 كأصيل ووكيل، والتعھد بالتغطية، وأعمال اإلدارة والترتيب وتقديم المشورة، والقيام بأعمال الحفظ بخصوص األوراق المالية. 
 

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

 وي ھذه الشروط واألحكام على معلومات معينة بشأن شراء وحدات في الصندوق، غير أنه يجب على المستثمرين الحصول على االستشارات تنط
 القانونية والضريبية والمالية واالستثمارية والشرعية قبل اتخاذ أي قرار بشأن شراء الوحدات في الصندوق.

 
 للق ً ("الھيئة")  ، الصادرة عن ھيئة السوق الماليةواعد المشمولة في الئحة صناديق االستثمار ("الالئحة")تم إعداد شروط وأحكام الصندوق طبقا

، وتاريخ 30نظام السوق المالية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ل وفقاھـ، 3/12/1427 بتاريخ، 2006-219-1بموجب القرار رقم 
  ھـ.2/6/1424

 
 ألھلي المالية")، بصفتھا مدير ھذا الصندوق، مسئولة عن المعلومات المشمولة في ھذه الشروط واألحكام. وحسب تعتبر شركة األھلي المالية ("ا

ذه الشروط أفضل المعلومات المتاحة لألھلي المالية، (بعد أن بذلت كل االھتمام والعناية المعقولة للتأكد من ذلك)، فإن المعلومات المشمولة في ھ
أي بيان غير صحيح أو مضلل، وال تغفل أية أمور تتطلب الالئحة تضمينھا فيھا، وعليه فقد قبلت األھلي المالية  واألحكام ال تنطوي على

 بالمسئولية.
  

 ام  في االشتراك ليتمكنوا منبھذه الشروط واألحكام  المحتملين يتم تزويد المستثمرين ذه الشروط واألحك وحدات في الصندوق. وُيمنع استخدام ھ
. كما تشكل ھذه الشروط واألحكام ملكية قانونية لمدير الصندوق وال يجوز توزيعھا أو نسخھا كليا أو جزئيا وال يجوز اإلفصاح ألي غرض آخر

  عن أي جزء من مضمونھا دون الحصول على إذن خطي مسبق من مدير الصندوق. 

 ھا مشورة بشأن أية أمور قانونية أو ضريبية أو شرعية أو على المستثمرين المحتملين أال ينظروا إلى محتوى ھذه الشروط واألحكام باعتبار
 استثمارية أو أية أمور أخرى، وحري بھم طلب مشورة المختصين في شئون الدنيا والدين بخصوص شراء الوحدات أو حيازتھا أو التصرف بھا.

 
  للدى قيام المستثمر بتوقيع ھذه الشروط واألحكام ، فإنه يكون قد وافق على قيام مدير ً  ھذهالصندوق باستثمار مبالغ االكتتاب بالنيابة عنه طبقا

 الشروط واألحكام.
 

  إن األھلي المالية لم تفوض أي شخص بإعطاء أية معلومات أو تقديم أية تعھدات فيما يتعلق بعرض وحدات في الصندوق ("الوحدات") بخالف
لو كان ذلك قد حدث، فإنه يجب عدم االعتماد على تلك المعلومات أو التعھدات تلك المعلومات والتعھدات المشمولة في ھذه الشروط واألحكام ، و

ً بأية تقارير) أو إصدار الوحدات،  ال يعني، باعتبارھا مقدمة من األھلي المالية. وإن تسليم ھذه الشروط واألحكام (سواء أكان أم لم يكن مصحوبا
  منذ ذلك التاريخ. بأي حال من األحوال، أن ظروف األھلي المالية لم تتغير

 
  فإن توزيع ھذه الشروط واألحكام وعرض الوحدات متاح ومسموح به لجميع األشخاص، الئحة صناديق االستثمارمن  )51(طبقاً ألحكام المادة ،

ف على أية قيود قد ومع ذلك، فإن األھلي المالية تلقي بالمسئولية على كل شخص تصل إليه ھذه الشروط واألحكام ، أو يكتتب بوحداتھا، ان يتعر
تسري عليه بسبب جنسيته أو مكان إقامته. وإن ھذه الشروط واألحكام ال تشكل عرضاً أو دعوة من أي شخص لدى أي 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.
 

 مع شركات تتمتع بسمعة  وأدوات الدخل الثابت متاجرة يستثمر في صفقات ندوق من فئة االستثمارات قليلة المخاطر حيث أن الصندوق يعتبر الص
جيدة وذات مركز مالي سليم حرصا على تخفيض المخاطر بشكل أكبر فإن صفقات الصندوق ذات طبيعة قصيرة األجل حيث أن متوسط أجل 

 .) أشھر6( تةسالصفقات في الصندوق ھو 
 

 وھي سارية اعتبارا من ذلك التاريخ. ويجوز في أي وقت م16/12/2008ھـ الموافق 18/12/1429 بتاريخ ھذه الشروط واألحكام أصدرت ،
 تغيير ھذه الشروط واألحكام بشروط وأحكام جديدة بما يتفق مع متطلبات الالئحة.
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  ملخص الصندوق

  

  

  الريال السعودي  عملة الصندوق

  

  منخفض المخاطر  رجة المخاطرةد

  

  ) يوم لنسبة العوائد بين البنوك على الريال (سايبيد) لمدة شھر واحد30المعدل المتحرك آلخر (  المؤشر اإلرشادي

  

  طلب المستثمر دالمحافظة على رأس المال وتنميته، وتوفير السيولة عن  ھدف الصندوق

  

  لایر سعودي 5000  الحد األدنى لالشتراك

  

األدنى لالشتراك  الحد
  اإلضافي

  

  لایر سعودي 2000

الحد األدنى لالشتراك من 
خالل القنوات برامج 

االشتراك المنتظم، أو 
االشتراك اإلضافي من خالل 

  القنوات البديلة

              

  لایر سعودي 100

  الحد األدنى للمبلغ المسترد

  

  لایر سعودي 2000

  أيام التقويم

  

                       تعامل كل يوم

  أيام التعامل

  

  كل يوم عمل بالمملكة

أيام قبول طلبات االشتراك 
  واالسترداد

  

                                    بالمملكة العربية السعودية كل يوم عمل

آخر موعد الستالم طلبات 
  االشتراك واالسترداد

  

                        ن يوم االشتراكقبل أو عند الساعة الثانية عشرة ظھرا مفي أيام التعامل 

  رسوم االشتراك

  

  ال يوجد

  من صافي قيمة أصول الصندوق %0.65  رسوم اإلدارة

  بحد أقصى قبل إقفال العمل في اليوم الثالث التالي لنقطة التقويممالكي الوحدات لتتاح  عائدات االسترداد
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، الرسوم اإلداريةأتعاب مراجعة الحسابات النظامية، والرقابة  الشرعية ويتم تحميل الصندوق مصروفات إضافية ك  الرسوم األخرى
% من إجمالي أصول 0.50تزيد ھذه المصاريف مجتمعة عن لن وأية مصروفات أخرى مسموح بھا نظاميا و

  الصندوق.

  

  البدءتاريخ 

  

  م1995أبريل 

سعر الوحدة عند بداية 
  الطرح

  لایر سعودي واحد
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  :قائمة المحتويات
  ملخص الصندوق
 قائمة المصطلحات

 شروط وأحكام الصندوق
 صندوق االستثماراسم   .1
 عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق     .2
 البدءتاريخ   .3
 الھيئة المنظمة  .4
 تاريخ إصدار ھذه الشروط واألحكام أو آخر تحديث لھما  .5
 شتراكاال  .6
 ملة الصندوقع  .7
  صندوق االستثمارأھداف   .8
 استراتيجيات االستثمار الرئيسية   .9

 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق  .10
 الرسوم والمصاريف  .11
 مصاريف التعامل   .12
  التصفية وتعيين مصف  .13
  جلس إدارة الصندوقم  .14
  مدير الصندوق  .15
  أمين الحفظ  .16
  مراجع الحسابات  .17
 القوائم المالية السنوية المراجعة  .18
 خصائص الوحدات  .19
 معلومات أخرى  .20
 صناديق االستثمار المطابقة للشريعة اإلسالمية  .21
   صناديق االستثمار العالمية  .22
 الطرح األولي  .23
  استثمار مدير الصندوق في الصندوق  .24
  جراءات االشتراك واالستردادإ  .25
 صندوق االستثمارتقويم أصول    .26
 رسوم االسترداد المبكر  .27
 إنھاء الصندوق  .28
 رفع التقارير لمالكي الوحدات  .29
 تضارب المصالح  .30
 سياسات حقوق التصويت  .31
 تعديل شروط وأحكام الصندوق  .32
 إجراءات الشكاوى  .33
  نظام المطبقال  .34
  اللتزام بالئحة صناديق االستثمارا  .35
  اح المالي.   ملخص اإلفص36

  ملحق المعايير الشرعية 
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  قائمة المصطلحات:

  

  

  .صندوق األھلي للمتاجرة بالريال السعودي  الصندوق

  

مدير الصندوق أو الشركة 
  أو األھلي المالية

)، والتي يقع مقرھا المسجل في طريق الملك سعود، ص ب 1010231474شركة األھلي المالية(سجل تجاري رقم 
  .، المملكة العربية السعودية11495 ، الرياض 22216

  

  .من الشروط واألحكام 14مجلس إدارة الصندوق، على النحو المبين في الفقرة   المجلس
  

  .ھيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية    الھيئة
  

ھـ  2/6/1424)، وتاريخ 30(م/نظام السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم   النظام
  .م2003يونيو  16الموافق 

  
الئحة صناديق / الالئحة

  االستثمار
  .2006- 219-1تعني الئحة صناديق االستثمار، الصادرة عن مجلس ھيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 

  
  .تعني ھذه الشروط واألحكام الموضوعة خصيصاً للصندوق  الشروط واألحكام

  
  المؤشر

  
   .) يوم لنسبة العوائد بين البنوك على الريال (سايبيد) لمدة شھر واحد30المعدل المتحرك آلخر (

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

  .رسمية بالمملكة العربية السعودية
  

  أي يوم يتم فيه بيع واسترداد وحدات صندوق االستثمار.    امليوم التع
  

  يتم فيه تقويم وحدات الصندوق.  يوم العمل الذي  التقويم يوم
  

  .النموذج المستخدم السترداد الوحدات  نموذج االسترداد
  

  نموذج االشتراك
  

  .النموذج المستخدم لالشتراك في الصندوق

  مبالغ االشتراك
  

  .لغ المدفوع من المستثمر لمدير الصندوق ألجل االستثمار في الصندوقتعني مجمل المب
  

   .صناديق األھلي المالية بعض النموذج المستخدم لتحويل الوحدات بين  نموذج تحويل الوحدات
  

  برنامج االشتراك المنتظم
  

  .ھو برنامج يتيح للمشتركين االشتراك بمبالغ ثابتة وعلى أساس شھري

  الوحدات
  

الوحدة، وتعامل كل وحدة على  الكي الوحدات في أي صندوق استثمار يتكون من وحدات بما في ذلك أجزاءحصة  م
   .أنھا تمثل حصة مشاعة في أصول صندوق

  
   .شخص يرخص له بموجب الئحة األشخاص المرخص لھم للقيام بنشاطات حفظ األوراق المالية  أمين الحفظ

  
  .صندوقللسنة المالية تعني ھذه العبارة ال  السنة المالية

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

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

  
  .االستثمار لدى األھلي المالية تثمرون بوحداتھم في صناديقحساب صناديق االستثمار الذي يحتفظ فيه المس  حساب االستثمار

  
  .وق االستثمار ناقصاً منھا الخصومالقيمة النقدية إلجمالي قيمة األصول لصند  صافي قيمة األصول

  
  .سجل مالكي الوحدات والذي يحتفظ به مدير الصندوق، أو أي طرف يعينه مدير الصندوق لحفظ ذلك السجل  السجل

  
  الشرعيةالھيئة 

  
  الھيئة الشرعية للبنك األھلي التجاري.

  .كما ھو موضح في ملحق المعايير الشرعية الستثمارات الصندوقالمعايير التي تحددھا الھيئة الشرعية   المعايير الشرعية
  

المعايير الشرعية تمنح ھي أوراق مالية (مثل: الصكوك، والمنتجات المھيكلة، والصكوك الحكومية) متوافقة مع   أدوات الدخل الثابت
حاملھا عوائد خالل فترة أو فترات مستقبلية محددة تصدرھا الشركات أو الحكومات أو الھيئات العامة أو المؤسسات 

 العامة، وال يدخل في ذلك سندات الدين.
  

الثمن أو بمبلغ مقطوع سواء بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراھا به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه، بنسبة من   المرابحة
وقعت من دون وعد سابق وھي المرابحة العادية، أو وقعت بناء على وعد بالشراء من الراغب في الحصول على 

  .السلعة عن طريق مؤسسة مالية وھي المرابحة المصرفية
  

  الوكالة
  

  توكيل مؤسسة مالية إلدارة األموال نيابة عن المستثمرين.

طرف أول (مضارب) أو أكثر، ومؤسسة مالية بحيث يوكل الطرف األول المؤسسة بالعمل والتصرف  شراكة بين  المضاربة
  في ماله لغرض الربح. 

  
  صيغة استثمارية يمكن أن تشترك فيھا عدة مؤسسات مالية بغرض ممارسة أعمال تجارية تھدف إلى الربح.  المشاركة

   
ئعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية أو في ھي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شا  الصكوك  

  .موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص
  

األوراق المالية المدعومة 
  باألصول

  

  .أوراق مالية مدعومة بأصول لھا تدفقات إيرادية متوقعة مثل قروض السيارات وغيرھا
  

 .وفقا للمعايير الشرعية لالستثمارمج توريق أو أصل آخر أو أي صفقة مشابھة ھو أصل ناتج عن صفقة أو برنا  المنتج المھيكل
  

بيع أوراق مالية أو أصول متوافقة مع المعايير الشرعية، مثل الصكوك المتوافقة مع المعايير الشرعية بسعر محدد   اتفاقية إعادة الشراء
 .ه بين الطرفينبسعر متفق عليبيعاً حقيقياً، مع التعھد بشرائھا من المشتري في تاريخ محدد 

  
اتفاقية إعادة الشراء 

  المعاكس
شراء أوراق مالية أو أصول متوافقة مع المعايير الشرعية، مثل الصكوك المتوافقة مع المعايير الشرعية بسعر محدد 

  .شراًء حقيقيا، مع التعھد ببيعھا على من اشتريت منه في تاريخ محدد بسعر متفق عليه بين الطرفين
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  :الشروط واألحكام

  صندوق االستثماراسم   .1

  صندوق األھلي  للمتاجرة بالريال السعودي  
     AlAhli Saudi Riyal Trade Fund     

  عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق   .2

  شركة األھلي المالية،   
  السعودية، المملكة العربية 11495، الرياض 22216البرج ب، طريق الملك سعود، ص.ب. 

  + 966920000232ھاتف: 
+966114060049فاكس: 

  www.ncbc.comلمزيد من  المعلومات حول مدير الصندوق، يرجى زيارة الموقع التالي 

  بدء التاريخ   .3

  م.1995ات األشتراك بتاريخ أبريل بدأ الصندوق في قبول طلب  

  الھيئة المنظمة  .4

- 2006إن مدير الصندوق ھو شركة األھلي المالية، وكان مجلس ھيئة السوق المالية قد رخص مدير الصندوق بموجب القرار رقم   
، وذلك لممارسة أنشطة التعامل 06064-37م، بموجب الترخيص رقم 24/12/2006ھـ، الموافق 3/12/1427، بتاريخ 219-7

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

  تاريخ إصدار ھذه الشروط واألحكام أو آخر تحديث لھما  .5

م، وتم تعديلھا والحصول على موافقة الھيئة على االستمرار في طرح وحدات 1995صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ أبريل   
وتم الحصول على موافقة الھيئة على تعديلھا في تاريخ م، 16/12/2008افق ھـ المو18/12/1429الصندوق بتاريخ 

  .م25/12/2016ھـ الموافق 26/03/1438

  االشتراك  .6

  ) لایر سعودي.5000الحد األدنى لمبلغ االشتراك المبدئي ھو خمسة آالف ( 1.6
 سعودي، ويمكن أن تتم عمليات االشتراك في ) لایر2000يجب أن تكون عمليات االشتراك اإلضافي بمبلغ ال يقل عن ألفي ( 2.6

الصندوق أو التحويل إليه بمبالغ أقل من ھذه المبالغ وذلك عن طريق االشتراك اإلضافي من القنوات البديلة (الھاتف واالنترنت) أو 
  غ ثابتة وعلى أساس شھري.االشتراك من خالل برامج االشتراك المنتظم مثل "ثمار" وھو برنامج يتيح للمستثمرين االشتراك بمبال

) لایر سعودي كحد أدنى، وإال جاز لمدير الصندوق استرداد جميع 2000يجب على  مالكي الوحدات االحتفاظ بوحدات قيمتھا ألفي ( 3.6
  وحداتھم في يوم  التعامل التالي، ويستثنى من ذلك المشتركين في برامج االشتراك المنتظم.

  عملة الصندوق  .7

، فإن سعر الصرف المستخدم في ھذه الريال السعودي. وفي حالة االشتراك بعملة أخرى غير الريال السعوديندوق ھي عملة  الص 
  الحالة سوف يخضع ألسعار الصرف السائدة في حينھا، ويتحمل  مالكو الوحدات أي تقلب في أسعار الصرف.

  أھداف صندوق االستثمار   .8

لسعودي ھو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية يھدف إلى المحافظة على صندوق األھلي المتاجرة بالريال ا  
  رأس المال وتنميته، وتوفير السيولة عند طلب المستثمر.

  يوما لنسبة العوائد بين البنوك على الريال (سايبيد) لمدة شھر واحد 30المعدل المتحرك آلخرالمؤشر اإلرشادي: 
30 days rolling average of the 1 month Saudi Riyal Interbank Bid Rate (SAIBID)  

، ويتم تزويد خدمة www.ncbc.comالموقع االلكتروني الخاص بمدير الصندوق  على ن للمستثمرين متابعة أداء المؤشريمك
  المؤشر وبياناته عن طريق شركة ثومسون رويترز.

  استراتيجيات االستثمار الرئيسية  .9

 وھي على سبيل المثال: صفقات المرابحة المتوافقة مع المعايير الشرعية،مار بشكل أساسي في األدوات المالية قصيرة األجل االستث 1.9
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واتفاقيات  ، واتفاقيات إعادة الشراء،تفاقيات المبادلةالبدائل الشرعية الو ، وأدوات الدخل الثابت،والوكالة والمضاربة والمشاركة
 .واألوراق المالية المدعومة بأصول ،إعادة الشراء المعاكس

 في المملكة العربية السعودية نظيرةيركز الصندوق استثماراته في مجموعة مختارة من األدوات المالية قصيرة األجل مع أطراف  2.9
أن الحد مرخصة من بنوك مركزية حسنة السمعة، علما ب مع أطراف نظيرة عالميةأو  -مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي

ويستثنى من ھذه النسبة التعامل مع مدير  ،% من صافي أصول الصندوق30األعلى لتعامل الصندوق مع الطرف النظير سيكون 
  ) من الئحة صناديق االستثمار "الصفقات بصفة أصيل".26الصندوق أو أحد تابعيه وفقا للمادة (

  % من أصوله على شكل نقدية.100حتفاظ بنسبة قد يلجأ مدير الصندوق في الظروف االستثنائية إلى اال 3.9

، وستكون استثمارات الصندوق كما ھو موضح في معايير الشرعية لالستثمارمع اللن يستثمر الصندوق إال في أدوات مالية متوافقة  4.9
  الجدول التالي:

ئتماني الدولية ت التصنيف االالوكا إحدىطراف النظيرة حسب ما تحدده واأل للصكوك ئتمانيالدنى للتصنيف األالحد ا سيكون
. وفي حال عدم وجود تصنيف ائتماني BBB-/ فتش  3Baa/ موديز BBB -لمصنفة بحد أدنى كتالي: ستاندرد آند بورز وا

الستثمارات الصندوق أو األطراف النظيرة، فإن مدير الصندوق سيقوم بتصنيف جودة االستثمارات داخليا بناء على استقرار 
  وسالمة المركز المالي للطرف النظير أو المصدر.

  فئة األصول
  الحد األدنى

  (كنسبة مئوية من صافي قيمة األصول)
  الحد األقصى

  وية من صافي قيمة األصول)(كنسبة مئ

%0 النقد  100%  

%0 األدوات المالية قصيرة األجل  100%  

%0 أدوات الدخل الثابت (الصكوك)  20%  

%0  الصناديق االستثمارية  20%  

ولفترة استحقاق ال تزيد عن  % من أصول الصندوق10يحق للصندوق الحصول على تمويل وفقا للمعايير الشرعية بما ال يتجاوز  5.9
ويستثنى من التقيد بھذه النسبة القروض الحسنة التي يمكن أن يحصل عليھا من مدير الصندوق أو التمويل اإلسالمي من ، سنة

  ة طلبات االسترداد.الشركات التابعة له لغرض تغطي

  لمدير الصندوق الحق في توزيع استثمارات الصندوق بحسب ما يراه مناسبا في المناطق الجغرافية التالية: دول مجلس التعاون  6.9
  با، أفريقيا، أمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا.والخليجي، آسيا، أور

مطروحة طرحا عاما تمت الموافقة على طرحھا  في صناديق استثمارية أخرى% بحد أقصى من أصوله 20 يحق للصندوق استثمار 7.9
على أن من مجلس ھيئة السوق المالية و/أو صناديق استثمارية خليجية أو عالمية مرخصة من ھيئات تنظيمية خليجية و/أو عالمية 

% من صافي 10أي صندوق مستھدف عن  تكون متوافقة مع أھداف الصندوق ومطابقة للمعايير الشرعية. ولن تتجاوز نسبة تملك
االعتبار العوائد والمخاطر بما يتناسب مع في % من قيمة أصول الصندوق المستھدف، مع األخذ 10قيمة أصول الصندوق، و 
  .مصلحة مالكي الوحدات

  توافقة مع المعايير الشرعية.المبادلة على أن تكون موالتي تتمثل في اتفاقيات  قد يستثمر الصندوق في مشتقات األوراق المالية 8.9

  المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق  .10

وال تستطيع شركة األھلي المالية التأكيد بأن زيادة ستحدث في قيمة االستثمارات في الصندوق. أو يعتبر الصندوق منخفض المخاطر  1.10
 شركة األھلي المالية تقدمه أن ، وليس ھناك من ضمان يمكن طقيمة االستثمارات في الصندوق والدخل الناتج عنھا يمكن أن تھب أن

مؤشراً على أي نمو في المستقبل لمعدالت  بشأن تحقيق أھداف االستثمار التي وضعھا الصندوق. وال يشكل األداء السابق للصندوق
  الصندوق:ر في قبل االستثما بعين االعتبار ويجب على  مالكي الوحدات أخذ عوامل المخاطر التالية العائد.
: مخاطر التغيير في األوضاع المالية لألطراف المتعاقد معھا نتيجة لتغيرات في اإلدارة نظيرمخاطر االئتمان والطرف ال .أ 

، وبالتالي إلى انخفاض أو الطلب أو المنتجات والخدمات مما قد يؤدي إلى عدم وفائھا بااللتزامات أو العقود المتفق عليھا
 في أسعار الوحدات.

خاطر أسعار الفائدة: قد تتأثر قيمة االستثمارات في الصندوق بتغير أسعار العوائد (ومنھا أسعار الفائدة)، كما أن عوائد م .ب 
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 .مما يؤدي إلى انخفاض سعر الوحدةاالستثمارات وأدوات االستثمار التي يتم تقييمھا بالقيمة السوقية قد تتأثر سلباً 

تغيير بخفض التصنيف االئتماني من قبل وكاالت التصنيف االئتماني في  إن أيمخاطر خفض التصنيف االئتماني:  .ج 
ربما يؤثر سلبا على قيمة االستثمارات، كما أن صافي  نظيرتصنيفات إصدار/مصدر أدوات الدخل الثابت أو الطرف ال

تثمارية يمكن أن تنخفض نتيجة النخفاض قيمة تلك األدوات االس واسعار وحدات الصندوق قيمة أصول الصندوق
  المملوكة للصندوق التي تم خفض تصنيفھا االئتماني.

يتحمل مالكو الوحدات المخاطر المتعلقة باالستثمار في مخاطر االعتماد على التصنيف الداخلي ألدوات الدخل الثابت:  .د 
التقويم والتصنيف  أدوات الدخل الثابت غير المصنفة ائتمانيا والتي يستثمر فيھا الصندوق بناء على البحث والتحليل، ثم

االئتماني الداخلي الذي يقوم به مدير الصندوق. حيث أن أي ضعف في الوضع 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  .ه 
ً على األسعار السوقية الستثمارات الصندوق وقدرته على بيع  الصندوق. كما أن سيولة السوق المنخفضة قد تؤثر سلبا

ق. وفي بعض استثماراته لتلبية متطلباته من السيولة. وتتم محاولة الحد من ھذه المخاطر باستخدام النقد المتوفر بالصندو
% أو أكثر من إجمالي قيمة أصول الصندوق، فإنه يحق لمدير 10حالة تجاوز إجمالي االستردادات من  الصندوق 

الصندوق تأجيل االسترداد إلى يوم التقييم  التالي وسيتم التعامل مع طلبات االسترداد المؤجلة بالنسبة والتناسب. وقد 
السترداد، ونتيجة لذلك قد يواجه مدير الصندوق صعوبة في تسييل يتعرض الصندوق للخسائر نتيجة كثرة طلبات ا

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

ف عن عملة مخاطر العملة: يمكن أن يؤدي االختالف في سعر الصرف إلى الخسائر عند االستثمار بعملة تختل  .و 
 الصندوق، حيث أن أسعار الصرف قد تختلف عند االسترداد عن أسعار الصرف وقت االشتراك في الصندوق.

كاالنكماش االقتصادي ومعدالت  مخاطر اقتصادية وتشريعية و سياسية: ھي مخاطر التغيير في األوضاع االقتصادية .ز 
يھدف الصندوق إلى االستثمار بأسواقھا والتي قد تؤثر على النفط أوالسياسية أواألسواق التي  أسعارانخفاض  التضخم و

أداء الصندوق سلباً، كذلك فإن التغيرات في البيئة التنظيمية والتشريعات وأنظمة المحاسبة واللوائح المحلية، والحكومية 
 على أداء الصندوق وقيمة وحداته. سلبيالتي قد يكون لھا تأثير 

سي في عقود وأوراق مالية صادرة من مؤسسات مالية، لذا فقد يتأثر أداء الصندوق مخاطر التركز: سيستثمر بشكل أسا .ح 
 داء القطاع بشكل عام. أب وسعر الوحدة سلبا

مخاطر متعلقة بالتوافق مع الشريعة: الھيئة الشرعية للصندوق ھي التي تقرر أن الصندوق واستثماراته متوافقة مع  .ط 
ن تقرر أن بعض االستثمارات ال يجوز االستثمار فيھا مما قد يؤدي إلى عدم الشريعة االسالمية، ولكن ھناك احتمال أ

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

على قدرات ومھارات موظفي مدير يعتمد أداء الصندوق بشكل كبير  : تماد على موظفي مدير الصندوقاالعمخاطر ي.   .ي 
  .الصندوق، مما يؤدي إلى تأثر أداء الصندوق بشكل كبير عند استقالة أو غياب أحدھم وعدم وجود بديل مناسب

مخاطر العائد: إن القيمة السوقية لالستثمارات الرئيسة في الصندوق قد تنخفض نظرا لتعرضھا للعديد من المخاطر،  .ك 
الوحدات عائدا إيجابيا على مبالغھم المستثمرة، بسبب تذبذب قيمة االستثمارات الرئيسة  وبالتالي قد ال يحقق مالكي

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

 حقالالذي يمنح المصدرين وستدعاء االخيار  وات الدخل الثابتأدقد تحمل بعض : مخاطر االستدعاء وإعادة االستثمار .ل 
عدم تحقيق العوائد المطلوبة للصندوق واستيفاء  قد ينتج عن ذلكو قبل تاريخ استحقاقھا أدوات الدخل الثابتاستدعاء  في
تأثر  إلى قد يؤدي ممانفس العوائد بعدم وجود استثمارات متاحة  على ذلك يترتبقد و تلك األدواتباح المرتبطة باألر

  سلبا. أداء الصندوق وأسعار الوحدات

تنشأ ھذه المخاطر في الحاالت التي تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق  :تضارب المصالحمخاطر  .م 
 قد يؤثر سلبا على أداء اتخاذ القرارات االستثمارية مماعلى قرارات مدير الصندوق في  بسبب مصلحة شخصية قد تؤثر

  .وسعر الوحدة الصندوق
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أي ظاھرة طبيعية ال يمكن عاصير والفيضانات و واألزل ، الالزوالبراكين ، مخاطر الكوارث الطبيعية: تتمثل في  .ن 
 ستثماريةالقتصادية و االالقطاعات ا مختلفعلى  سلبا، وقد توثر واألصول للممتلكاتا كبير اتسبب دمارو السيطرة عليھا

  .أسعار وحدات الصندوقانخفاض  إلى يؤدي قد مما

من الممكن أن تتعرض الصناديق األخرى التي قد يستھدف الصندوق االستثمار بھا : مخاطر االستثمار في صناديق أخرى .س 
إلى مخاطر مماثلة لتلك الواردة في ھذه 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 إھمال أو  2.10
  تقصير  من مدير الصندوق.

3.10  ً   لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع األوراق المالية أو تابع لصندوق االستثمار. ال يعد االستثمار في الصندوق إيداعا

  الرسوم والمصاريف  .11

% تحسب من صافي قيمة 0.65تبلغ  تقويم أتعاب إدارة سنوية المدير من الصندوق في كل يوم  يحتسب ويستقطعرسوم اإلدارة:  1.11
  أصول الصندوق.

المثال: لمدير الصندوق الحق في تحميل الصندوق أية مصاريف أخرى مسموح بھا نظاميا وھي على سبيل المصاريف األخرى:  2.11
مصاريف مراجعة الحسابات، ومصاريف مجلس إدارة الصندوق المستقلين، ومصاريف مكافآت الھيئة الشريعة، والرسوم الرقابية، 

  ورسوم تداول، باإلضافة إلى المصاريف اإلدارية والعمليات الخاصة بالصندوق. 
  طريقة تحديد المصاريف األخرى:

بقاً مثل مصاريف مراجعة الحسابات، والرسوم  الرقابية، ورسوم تداول  وغيرھا تحمل المصاريف األخرى التي يمكن تحديدھا مس
مباشرة على الصندوق. أما مصاريف مجلس إدارة الصندوق فيتم تحميلھا بالتساوي حسب عدد الصناديق التي تقع تحت إشراف 

ثابتة والعرضة للتغيير مثل المصاريف  مجلس اإلدارة والمدارة من قبل مدير الصندوق. وبخصوص المصاريف العامة الغير
اإلدارية والعمليات الخاصة بالصندوق يتم تحميلھا على أساس المعايير التالية: حجم أصول كل صندوق، عدد عمليات االشتراك 

اشھر)  واالسترداد، باإلضافة إلى عدد أيام التقويم خالل الفترة، ويقوم مدير الصندوق بعملية مراجعة ربع سنوية (كل ثالثة
% سنويا من متوسط قيمة أصول 0.5للمصاريف اإلدارية والعمليات الخاصة بالصندوق، ولن يتجاوز إجمالي تلك المصاريف 

  ) من ھذه الشروط واألحكام.36الصندوق خالل السنة المالية. وللمزيد من التفاصيل يرجى قراء الفقرة (

  مصاريف التعامل  .12

رسوم نظامية أخرى من قبل الصندوق مباشرة بمستويات تحددھا األنظمة المحلية أو وسيط التعامل تدفع مصاريف الوساطة أو أية   
ستناداً على معدل تداول أصول الصندوق وحجم البيع فيھا. وتتفاوت تلك المبالغ و اأفي األسواق التي يقوم الصندوق بالشراء 

  العمليات.

  التصفية وتعيين مصف  .13

صالحية تعيين مدير بديل أو مصف أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسباً وذلك وفقاً للمادة الثانية والعشرين من الئحة  لھيئة السوق المالية  
  صناديق االستثمار "تعيين مصف أو مدير بديل للصندوق".

  مجلس إدارة الصندوق  .14

. ويتكون مجلس إدارة الصندوق قابلة للتجديد الث سنواتتبدأ مدة عضوية المجلس من تاريخ موافقة ھيئة السوق المالية وتمتد لمدة ث 1.14
  األعضاء التالية أسماؤھم:  من 

 )رئيس مجلس إدارة الصندوقايف بن مسند المسند (ن .1
في األھلي المالية. وقبل انضمامه إلى األھلي  بإدارة الثروات قطاع الشركات واألعمال الدوليةيشغل حاليا منصب رئيس 

). كما شارك EYصب في باركليز العربية السعودية، ھيئة السوق المالية السعودية، وارنست آند يونغ (المالية، شغل عدة منا
في عددا من برامج المدراء التنفيذيين بجامعة وارتون للمدراء التنفيذيين في بنسلفانيا ومعھد ماساتشوستس للتكنولوجيا 

)MITمعة كالرك بالواليات المتحدة األمريكية ودرجة ). حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جا
البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن، كما اجتاز نايف اختبار المحاسبة العامة للمحاسبين 

  ).CPAالقانونين و المعتمد في الواليات المتحدة (
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 )عضو غير مستقل( لويد كورا .2
م. وعمل 2015بمنصب نائب رئيس إدارة مخاطر السوق بشركة األھلي المالية في فبراير  رئيس إدارة المخاطر وتم تعيينه

قبل ذلك في البنك اإلفريقي للتنمية بوظيفة مسؤول إدارة المخاطر المالية، حيث تولى مھام وإدارة مخاطر الغير والسوق 
منھا في أدوار عليا في إدارة  9صرفية أمضى سنة من الخبرة الم 13واالستثمار والموجودات والمطلوبات، ولديه أكثر من 

المخاطر في المنطقة، ومنھا 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 FRM)، مدير مخاطر مالية معتمد (CFAيحمل لويد شھادات محلل مالي معتمد (
المخاطر (الواليات المتحدة األمريكية)، محلل استثمارات بديلة معتمد، (الواليات المتحدة األمريكية)، وزميل محاسب إداري 

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

 (عضو مستقل) سمة بنت مزيد التويجريب .3
األستاذة بسمة كعضو ھيئة تدريس في قسم المالية بكلية إدارة األعمال، بجامعة الملك سعود ألكثر من عشرين عاماً،  تعمل

افة قامت خاللھا بتدريس العديد من المواد في مالية الشركات، االستثمار، إدارة المحافظ االستثمارية واألسواق المالية. إض
إلى ذلك، تقلدت العديد من المناصب القيادية األكاديمية واإلدارية، وشاركت في وضع الخطة االستراتيجية للجامعة وإعداد 
الدراسات الذاتية لالعتماد األكاديمي. حصلت على ماجستير المالية من جامعة الملك سعود وبكالوريوس االدارة من جامعة 

لورادو وجامعة ھارتفورد األمريكيتين. لديھا عدة أبحاث منشورة في مجال حوكمة الملك سعود مشاركة مع جامعتي كو
  الشركات واألسواق المالية.

 أبا الخيل (عضو مستقل) بن صالح عبدالعزيز .4
ً مدير المراجعة الداخلية في شركة التصنيع الوطنية، باإلضافة إلى كونه عضو مستقل في لجنة المراجعة  يشغل حاليا

اسمنت العربية. عمل قبل ذلك في ھيئة السوق المالية متقلداً عدة مناصب إدارية في إدارة اإلفصاح المستمر،  الخاصة بشركة
وإدارة اإلشراف على مؤسسات السوق المالية، كما عمل في صندوق التنمية الصناعية والشركة العربية لإلستثمارات 

ي مؤسسات عالمية مرموقة مثل ھيئة األوراق المالية البترولية. التحق المھندس عبدالعزيز في برامج متخصصة ف
عاماً من الخبرة في المؤسسات واألسواق  20األمريكية، وھيئة تنظيم الصناعة المالية، وبنك تشيس مانھاتن. لديه أكثر من 

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

  ت أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي:تشمل مسؤوليا 2.14
  الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوھرية التي يكون الصندوق طرفا فيھا. .1
اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق  .2

 االستثمار.
جتماع مرتين سنويا على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام (لجنة المطابقة وااللتزام) لدى مدير الصندوق ومسؤول اال .3

  التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرھاب لديه،  للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واالنظمة المتبعة.
 ه.إقرار أي توصية يرفعھا المصفي في حالة تعيين .4
 التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق بالئحة صناديق االستثمار. .5
التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام الئحة  .6

 صناديق االستثمار.
 العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه. .7
 الموافقة على تعيين المحاسب القانوني بعد ترشيحه من قبل مدير الصندوق. .8

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

3.14  
  
  
  
  
  
  

  في الصناديق التالية: جميع اعضاء مجلس االدارة المعينون للصندوق معينون ايضا
  صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة بالدوالراألمريكي .1
  صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة بالريال السعودي .2
  صندوق األھلي للصدقات .3
  صندوق األھلي للمتاجرة العالمية .4
 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمريكي .5
 صندوق األھلي متعدد األصول المتحفظ .6
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 د األصول المتوازنصندوق األھلي متعد .7
 صندوق األھلي متعدد األصول للنمو .8
  صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي .9

  مدير الصندوق  .15

،  22216، ص ب الملك سعود طريقاألھلي المالية، وعنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق ھو  شركة إن مدير الصندوق ھو 1.15
  +. 966114060049+، فاكس:  966 920000232ھاتف:  ودية، المملكة العربية السع 11495الرياض 

  www.ncbc.comعنوان الموقع االلكتروني:  
تصرف كمدراء صناديق، أو يجوز لمدير الصندوق والشركات األخرى ضمن مجموعة األھلي المالية القيام من حين آلخر بال 2.15

. ولذلك، فمن الممكن بالصندوقأھدافاً استثمارية مماثلة لتلك الخاصة  للصناديق، أو الصناديق الفرعية األخرى التي تنشد مستشارين
أن يجد مدير الصندوق، في نطاق ممارسته ألعماله، أنه في موقف ينطوي على تعارضات محتملة في الواجبات أو المصالح مع 

زاماته بالتصرف بما يحقق أقصى واحد أو أكثر من الصناديق. وعلى أي حال، ففي تلك الحاالت سوف يراعي مدير الصندوق الت
مصالح مالكي الوحدات المعنيين إلى أقصى درجة ممكنة عملياً، وعدم إغفال التزاماته تجاه عمالئه اآلخرين عند االطالع بأي 

حتى كتابة ھذه الشروط واألحكام، ال يوجد أي نشاط عمل أو مصلحة  استثمار قد ينطوي على تعارضات محتملة في المصالح.
  مھمة ألعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق أو مدير الصندوق يُحتمل تعارضھا مع مصالح الصندوق.أخرى 

تعد الصفقات بين مالك الوحدات والصندوق ومدير الصندوق وأي صندوق آخر يدار من قبل مدير الصندوق منطوية على احتمالية  3.15
  "القيود على المستثمر". اديق االستثمار) من الئحة صن50تضارب مصالح وفقا للفقرة (د) من المادة (

ال يوجد حالياً أي مھام خاصة بمدير الصندوق تم تفويضھا إلى طرف ثالث للقيام بھا. 4.15
م، 24/12/2006ھـ، الموافق 3/12/1427، المؤرخ 2006-219-7 مدير الصندوق بموجب قرارھا رقمالھيئة رخص مجلس  5.15

، كأصيل ووكيل، والتعھد بالتغطية، وأعمال اإلدارة والترتيب، وتقديم بالتعاملوذلك للقيام ،  06046-37 بموجب الترخيص رقم
  .ن الحفظ، بخصوص األوراق الماليةالمشورة والقيام بأعمال أمي

  أمين الحفظ  .16

ملكة العربية السعودية، ، وعنوانه: المواألوراق المالية الخاصة بالمحفظة مالية ھي أمين حفظ وحدات الصندوقاألھلي ال شركة إن  
 وحيثما كان ذلك منطبقاً، تجوز حيازة تلك .11495الرمز البريدي  22216البرج ب، ص.ب.  ،الرياض، طريق الملك سعود

  بعد تعيينه من مدير الصندوق.أمناء حفظ األوراق المالية  أحداألوراق المالية من قبل 

  مراجع الحسابات  .17

 المملكة العربية 21534، جدة 55078شارع األمير سلطان ص.ب  –اه، مركز زھران لألعمال كي بي ام جي الفوزان وشرك   
  9494 698 12 966+فاكس:    9595 698 12 966+تلفون: السعودية،  

www.kpmg.com/sa  

  القوائم المالية السنوية المراجعة  .18

، من نھاية السنة المالية للصندوق اً تقويميايوم )90( تسعين لتتم مراجعة البيانات والقوائم المالية للصندوق بصفة مستقلة خال  
 وتتاح. ) يوماً تقويميا من نھاية كل نصف سنة45وسيتم فحص القوائم المالية من قبل المراجعين الخارجيين خالل خمسة وأربعين (

النصف سنوية المفحوصة  القوائم المالية إلىفة باإلضا نسخة من البيانات المالية السنوية المراجعة، الحاليين والمحتملين للمستثمرين
 السوق المالية السعودية شركة أو من خالل زيارة موقع الصندوق مدير إلى يقدم بناء على طلب المراجعين الخارجيينمن قبل 

  .مجانا  ،"تداول"

  خصائص الوحدات  .19

  سيكون ھناك نوع واحد من الوحدات في الصندوق.  

  معلومات أخرى  .20

تدار أعمال الصندوق واستثمارات المشاركين فيه بأقصى درجات السرية في جميع األوقات، وال ينبغي سرية معلومات الصندوق:  1.20
تفسير ذلك بأنه يحد من إطالع السلطة التنظيمية للصندوق (ھيئة السوق المالية) على سجالت الصندوق ألغراض اإلشراف 

  النظامي.
إن موافقة المستثمر على ھذه الشروط واألحكام  لن تنتھي بشكل تلقائي في حال وفاته أو عجزه، حيث تكون ت: وفاة مالكي الوحدا 2.20
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ھذه الشروط واألحكام ملزمة لورثته ولمديري تركته و لمنفذي وصيته ولممثليه الشخصيين وأمنائه وخلفائه في حال كان المستثمر 
، فإن ھذه اإلتفاقية لن تنتھي في حال حدوث شيء مماسبق ألي شريك أو مساھم فيھا.  فردا . أما اذا كان المستثمر شخصية قانونية

وعليه فإن لمدير الصندوق الحق في تعليق أي معامالت تتعلق بھذه الشروط واألحكام  لحين تسلم مدير الصندوق ألمر صادر عن 
  سبق ذكرھم  قبل السماح لھم بالتصرف في تلك المعامالت.محكمة أو وكالة أو غير ذلك من البيانات الكافية له إلثبات صالحية من 

  اإلسالمية ناديق االستثمار المطابقة للشريعةص  .21

  :أسماؤھم ةمن األعضاء التالي، وتم تعيين ھيئة شرعية تتألف الشريعة اإلسالميةبمعايير  يتقيد الصندوق  1.21
  (رئيساً للھيئة)لشيخ/ عبدهللا بن سليمان المنيع ا .1

، يحمل درجة الماجستير من المعھد العالي مجلس ھيئة كبار العلماء و رئيس محكمة التمييز في مكة المكرمة سابقاعضو 
 .للقضاء التابع لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

  الشيخ الدكتور/ عبدهللا بن عبد العزيز المصلح  (عضواً بالھيئة) .2
أمين عام الھيئة العالمية ود اإلسالمية  فرع أبھا سابقا، ومام محمد بن سعصول الدين بجامعة اإلأعميد كلية الشريعة و 

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

  القري  (عضواً بالھيئة) يالشيخ الدكتور/ محمد عل .3
، يحمل اإلسالمي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة سابقا ومن أشھر العلماء في العالم في االقتصاد اإلسالميأستاذ االقتصاد 

 .درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا

  سيتم تحميل الصندوق باألتعاب المالية الخاصة بخدمات الھيئة الشرعية على الصندوق. 2.21
الشرعية التي استخدمھا أعضاء الھيئة الشرعية في إصدار الفتوى التي تجيز االستثمار في الصندوق يرجى  لالطالع على الضوابط 3.21

  قراءة ملحق المعايير الشرعية.

  صناديق االستثمار العالمية  .22

 ال تنطبق ھذه الفقرة على الصندوق.  

  الطرح األولي  .23

  مار.  ال يوجد حد أدنى لحجم أصول الصندوق لبدء االستث  

  استثمار مدير الصندوق في الصندوق  .24

الصندوق، وفقاً لتقديره الخاص المشاركة في الصندوق كمستثمر. ويحتفظ مديرالصندوق بحقه في تخفيض مشاركته كلياً يمكن لمدير   
 217,865    في الصندوق قبلغ رصيد استثمار مدير الصندو 2015 نه بنھاية ديسمبرأأو جزئياً متى ما رأى ذلك مناسباً. مع العلم 

 .لایر سعوديألف 

  إجراءات االشتراك واالسترداد  .25

  أيام بيع واسترداد وحدات الصندوق: 1.25

 تعامل.في كل يوم  يتم قبول طلبات االشتراك واالسترداد

  :الموعد النھائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد 2.25
لتي تتم بالريال السعودي يجب أن تدفع قبل أو عند الساعة الثانية عشرة ظھراً في يوم تقديم طلبات االشتراك: كل االشتراكات ا

) الثانية 12التعامل لكي تبدأ المشاركة في الصندوق في يوم االشتراك، وفي حال تم االشتراك خارج أيام التعامل أو بعد الساعة (
. يمكن االشتراك واالسترداد أو التحويل من خالل نقاط التوزيع عشرة ظھراً سيتم االشتراك في الصندوق من يوم التعامل التالي

البديلة (ھاتف مدير الصندوق أو الموقع االلكتروني). وقد تحتاج االشتراكات التي تتم بطرق دفع أخرى مثل الشيكات والحواالت، 
من يوم التعامل الذي يلي تاريخ تحصيلھا  إلى وقت إضافي لتسويتھا وتحصيلھا، ويتم البدء في استثمارھا في الصندوق فقط اعتباراً 

  .من قبل الصندوق
) الثانية 12تقديم طلبات االسترداد: يجوز االسترداد في أي يوم تعامل بشرط استالم إشعار خطي باالسترداد قبل أو عند الساعة (

سترداد في يوم التعامل التالي. ويتم دفع عشرة ظھرا في يوم االسترداد، وفي حال االسترداد في غير أيام التعامل فسوف يتم تنفيذ اال
) ثالثة أيام تعامل بعد يوم 3من الشروط واألحكام)  خالل مدة ال تتجاوز ( 24مبلغ االسترداد (الذي يتم تقييمه وفقا للفقرة رقم 

. أما إذا صادف يوم التعامل التعامل الذي تم فيه االسترداد ويجب أن ال تقل قيمة الوحدات المستردة عن قيمة الحد األدنى لالسترداد
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بداية عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية، فسوف يتم قبول طلبات االسترداد في يوم التعامل التالي. ھذا ويحتفظ مدير 
الصندوق بالحق في تمديد أوقات االشتراك واالسترداد والتحويل بين الصناديق عن طريق القنوات البديلة حتى الساعة الرابعة 

  مساء.
) ظھراً، أو يوم 12إذا تم االشتراك قبل الساعة (و االشتراك على أن يكون يوم تعامل ستتم المشاركة في الصندوق اعتباراً من يوم 3.25

  ) ظھرا.12التعامل التالي إذا تم االشتراك بعد الساعة (
 شتراك واالسترداد:الإجراءات ا 4.25

كما يمكن االشتراك من  ،الشروط واألحكامو يوقع العميل على نموذج االشتراكندوق في الص شتراك: عند االشتراكالجراءات اإ
يتم خصم مبلغ االشتراك من حساب وخالل القنوات البديلة عن طريق الموقع اإللكتروني أو الھاتف المعتمد من مدير الصندوق، 

مثل بطاقة الھوية الوطنية (للسعوديين) أو اإلقامة  ويجب على المستثمر الفرد إبراز إثبات شخصية غير منتھي الصالحية .العميل
من الشركة باإلضافة  امختوم اخطاب ذو الشخصية  االعتبارية (الشركات والمؤسسات)ويجب أن يقدم المستثمر ، )غير السعوديين(ل

   شركة أو المؤسسة.باإلضافة إلى أي مستندات أخرى يطلبھا مدير الصندوق حسب نوع ال إلى نسخة من السجل التجاري للشركة

بتسليم إشعار خطي  طلبا السترداد قيمة الوحدات كليا أو جزئيا في أي وقت وذلك مالك الوحدات إجراءات االسترداد: يمكن أن يقدم 
 . يجبة أو من خالل القنوات البديلة (االنترنت والھاتف)بتعبئة وتسليم نموذج االسترداد الذي يمكن الحصول عليه من فروع معين أو

. في حال رغبته باالسترداد عن طريق الفروع اإلقامة غير منتھية الصالحية وذلك أو أن يقوم المستثمر بإبراز بطاقة الھوية الوطنية
تقديم مالك الوحدات طلب   تحديد ما إذا كان يرغب في استرداد قيمة وحداته كليا أو جزئيا. وفي حال مالك الوحدات كما على 

فإن من حق مدير   دوق، ثم حدث انخفاض لقيمة كامل وحداته إلى أقل من مبلغ االسترداد الجزئي المطلوباسترداد جزئي من الصن
، وبالتالي مدير الصندوق بدون أي مسؤولية على   الصندوق رفض عملية االسترداد المطلوب تنفيذھا في يوم التقويم المستھدف،

  في يوم التقويم الالحق.على المستثمر تقديم طلب استرداد جديد ليتم تنيفذه 

بمثابة عملية واحدة تتركب  الماليةاألھلي  شركة عملية التحويل بين صندوقين من صناديقر تعتبإجراءات التحويل بين صندوقين: 
ثم  " أعاله،تقديم طلبات االشتراكجزئين منفصلين: استرداد واشتراك. وعلى ھذا األساس، يتم تنفيذ عملية االسترداد طبقا لبند " من

 ة" الخاص بالصندوق اآلخر. وعند طلب التحويل، يجب على المستثمر تعبئتقديم طلبات االشتراكتتم عملية االشتراك طبقا لبند "
أو التحويل من خالل  نموذج التحويل وتقديمه إلى ممثل خدمات العمالء بالفرع مصحوبا بھويته الشخصية غير منتھية الصالحية

  القنوات البديلة.

  لذي يتم فيه تحديد سعر االسترداد.تقويم اال بحد أقصى قبل إقفال العمل في اليوم الثالث التالي لنقطة للمستثمر مبالغ االسترداد  تاحت 5.25
 2000لایر، كما يجب على مالك الوحدات في جميع األوقات االحتفاظ بوحدات ال تقل قيمتھا عن   2000الحد األدنى لالسترداد ھو  6.25

  .تثناء استرداد الوحدات عن  طريق برامج االشتراك المنتظملایر باس
 ولوائح إلى خرق أنظمة تؤدي ويشمل ذلك الحاالت التي في رفض أي طلب اشتراك المطلق لمدير الصندوق الحق رفض الطلبات: 7.25

ي حالة تجاوز إجمالي وف أو األنظمة السارية على الصندوق بما في ذلك شروط وأحكام الصندوق.و/ھيئة السوق المالية 
تأجيل االسترداد إلى يوم  مدير الصندوقمة أصول الصندوق، فإنه يحق ل% أو أكثر من إجمالي قي10االستردادات من  الصندوق 

ي وسيكون االسترداد بعد ذلك على أساس تناسبي حسب األولوية وعلى المستثمر أن يدرك أنه في حالة حدوث صعوبات التال عاملتال
ق المالية تجعل من المتعسر أو المستحيل استرداد أو تقييم وحدات الصندوق فإن أيام اإلشتراك واالسترداد قد تتغير مؤقتاَ في األسوا

  حسبما يراه مدير الصندوق مناسباً بعد موافقة ھيئة السوق المالية.

ً مع االسترداد من قبل مدير الصندوق: يحتفظ مدير الصندوق بالحق في استرداد الوحدات ال  ً أو جزئيا تي تم بيعھا ألي مستثمر كليا
إرسال إشعار للمستثمر فيما بعد إذا رأى أن ھذا االشتراك يمكن أن ينتج عنه مخالفة أنظمة ھيئة السوق المالية و/أو أية أنظمة أخرى 

  معمول بھا و/أو شروط وأحكام الصندوق بدون تحمل المدير ألية مسؤولية.

  ستثمارصندوق االتقويم أصول   .26

يتم احتساب إجمالي قيمة أصول الصندوق بناء على أسعار إغالق األوراق المالية التي يملكھا الصندوق في يوم التقويم مضافا إليھا  1.26
األرباح المستحقة، وفي حال االستثمار في أدوات مالية غير مدرجة فيحسب مبلغ االستثمار مضافاً إليه األرباح المستحقة للفترة 

  ضية إلى تاريخ التقويم، وفي حال االستثمار في صناديق استثمارية فسيتم احتساب آخر سعر وحدة معلن من قبل الصندوق.المنق
كل يوم تعامل، ويتم اإلعالن عن سعر الوحدة بنھاية يوم  في كما في تمام الساعة الخامسة مساء أصول الصندوق قيمة تقويميتم  2.26

  التعامل.
) شامالً  األرباح المستحقة وأي أرباح 1.26عر الوحدة بحساب إجمالي  قيمة أصول الصندوق المذكورة في الفقرة (يتم احتساب س 3.26

ً أتعاب إدارة الصندوق بعد خصم جميع المصاريف  تحت التحصيل واألرباح الموزعة التي سيعاد استثمارھا في الصندوق، ناقصا
م قسمة الناتج على إجمالي عدد الوحدات القائمة في ذلك الوقت. وفي الحاالت وااللتزامات الثابتة وأية مصروفات مستحقة، ث
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االستثنائية أو الطارئة التي يقرر فيھا مدير الصندوق بشكل معقول عدم إمكانية تقويم جزء كبير من أصول الصندوق بشكل يمكن 
  .اء المؤقت الحقا من قبل مدير الصندوقالتعويل عليه يجوز تأخير تقويم أصول الصندوق على أن تتم مراجعة ھذا اإلجر

  :تُحسب صافي قيمة أصول الصندوق كالتالي
يتم حساب جميع المصاريف والرسوم الثابتة والمصاريف التشغيلية على أساس يومي من إجمالي حجم األصول ويتم خصمھا  .1

  .في يوم التقويم
  .ھو صافي قيمة أصول الصندوقتحسب وتخصم رسوم اإلدارة من ناتج الخطوة السابقة ويكون الناتج  .2

   :ويمكن تلخيص الخطوتين السابقتين في المعادلة التالية
  (رسوم اإلدارة) –الرسوم الثابتة والمصاريف التشغيلية الفعلية)  –صافي قيمة أصول الصندوق= (إجمالي حجم األصول 

  وموقع تداولمدير الصندوق لكتروني الخاص بخالل الموقع اإل من في كل يوم تعامل الوحدة  سوف يتم نشر وإعالن سعر 4.26
)www.tadawul.com.sa(.  

  رسوم االسترداد المبكر  .27

  ال يوجد رسوم استرداد مبكر.  

  إنھاء الصندوق  .28

اديق االستثمار "إنھاء صندوق االستثمار"، دون ) من الئحة صن17يحتفظ مدير الصندوق بحقه في إنھاء الصندوق بناء على المادة (  
) يوماً تقويميا، بعد الحصول 60تحمل غرامة تجاه أي طرف معني، وذلك بتقديم إخطار كتابي للمستثمرين، ال تقل مدته عن ستين (

المستثمرين، كل منھم على موافقة كتابية من الھيئة على ذلك. وفي تلك الحالة، تتم تصفية الصندوق، وتوزع صافي العائدات على 
  بنسبة ما يملكه من وحدات.

  رفع التقارير لمالكي الوحدات  .29

يرسل مدير الصندوق إشعار تأكيد إلى المستثمر كلما كان ھناك اشتراك أو استرداد للوحدات. ويتم إصدار كشف حساب يبين موقف   
الكشف صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد وحدات  مالك الوحدات المالي  بما ال يزيد عن ثالثة أشھر كحد أعلى. يتضمن

الصندوق التي يملكھا مالك الوحدات وصافي قيمتھا، وسجل بصفقات كل مالك وحدات على حدة. وترسل الكشوفات واإلشعارات 
م إشعار الشركة على العنوان البريدي أو البريد اإللكتروني للمستثمر كما ھو موضح في السجالت لدى مدير الصندوق، إال إذا ت

) يوما تقويميا من تاريخ إصدار تلك 60كتابيا بأي تغير في العنوان. ويجب إخطار مدير الصندوق بأي أخطاء خالل ستين (
الكشوفات واإلشعارات. وبعد ذلك تعتبر الكشوفات واإلشعارات الصادرة عن مدير الصندوق نھائية وحاسمة وال يكون مدير 

تثمر فيما يتعلق بأي اختالف. كما لن يكون مدير الصندوق مسؤوال عن أية نتائج تنشأ عن احتفاظه الصندوق مسؤوال تجاه المس
  بالكشوفات واإلشعارات بناء على تعلميات المستثمر.

  تضارب المصالح  .30

  سيقوم مدير الصندوق بتقديم اإلجراءات التي ستتبع لمعالجة تضارب المصالح مجانا عند طلبھا.  

  حقوق التصويتسياسات   .31

بعد التشاور مع مسؤول المطابقة وااللتزام، يوافق مجلس إدارة الصندوق على السياسات العامة المتعلقة بممارسة حقوق التصويت   
الممنوحة للصندوق بموجب األوراق المالية التي تشكل جزءاً من أصوله. ويقرر مدير الصندوق طبقا لتقديره ممارسة أو عدم 

تصويت بعد التشاور مع مسؤول المطابقة وااللتزام أو حسب ما تنص عليه سياسات وإجراءات التصويت التي  ممارسة أي حقوق
  تم اعتمادھا من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

  تعديل شروط وأحكام الصندوق  .32

لك لموافقة ھيئة السوق المالية، ويتم تبقى ھذه الشروط واألحكام سارية المفعول إلى أن يجري عليھا المدير تعديالً جوھرياً ويخضع ذ  
  يوما تقويميا على األقل قبل تاريخ تنفيذ التعديل. )60( ستين إشعار المستثمرين بذلك قبل

  إجراءات الشكاوي  .33

من خالل موقع مدير  شكوى متعلقة بالصندوق ينبغي عليه إرسالھا إلى شركة األھلي المالية، أي مالك الوحدات إذا كان لدى  
كما يقدم ). 920000232أو عن طريق االتصال الھاتفي على ھاتف رقم (  www.ncbc.comصندوق على شبكة اإلنترنت: ال

دون أي  مدير الصندوق نسخة من سياسات وإجراءات مدير الصندوق لمعالجة شكاوي العمالء عند طلبھا خطيا من مدير الصندوق
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إدارة شكاوى  -، يحق للمشترك إيداع شكواه لدى ھيئة السوق المالية لم يتم تسوية الشكوى من قبل مدير الصندوق حالفي و .مقابل
 ا) يوم90( تسعين يحق للمشترك إيداع الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية بعد مضي مدة االمستثمرين، كم

  .خطرت الھيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعھا لدى اللجنة قبل انقضاء المدةأھيئة، إال إذا داع الشكوى لدى المن تاريخ إي اتقويمي

  النظام المطبق  .34

تخضع ھذه الشروط واألحكام ألنظمة المملكة العربية السعودية. وإذا كان المستثمر خاضعا لقوانين سلطة غير المملكة العربية   
   مدير الصندوق. ن يخضع لتلك القوانين دون أن يكون ھناك أي التزام على الصندوق أوالسعودية فإنه يتعين على ذلك المستثمر أ

  االلتزام بالئحة صناديق االستثمار  .35

تخضع الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة من ھيئة السوق المالية كما تحتوي على   
  ئق الجوھرية للصندوق.اإلفصاح الكامل الخاص بالحقا

  ملخص اإلفصاح المالي واألداء السابق  .36

  م2015ملخص اإلفصاح المالي للفترة المالية المنھية ديسمبر  1.36
  بالريال السعودي م2015 الخاصة بالصندوق للفترة المالية المنتھية في ديسمبر الفعلية ملخص للمصاريف والرسوم السنويةفيما يلي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ق، وقد بلغت المصاريف األخرى الفعلية سنوياً من متوسط قيمة أصول الصندو %0.50لن تزيد المصاريف األخرى مجتمعة عن *
من متوسط قيمة أصول الصندوق. ھذا ويقوم مدير الصندوق بمراجعة المصاريف التي تم تحميلھا على الصندوق بشكل  0.01%

  ربع سنوي (كل ثالث أشھر).
ار من شركة األھلي المالية في يحتفظ مدير الصندوق بالحق في التنازل أو إعادة دفع رسوم اإلدارة في حال استثمار أي صندوق مد

  ھذا الصندوق.

  

  

  

  

 

المبلغ بآالف 

 الريال
  المصاريف الرسوم / نوع

 % من صافي قيمة أصول الصندوق)0.65(  أتعاب إدارة الصندوق السنوية 112,623

  مصاريف التعامل 0

  تكاليف مكافآت جميع  أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين سنويا* 18

 تكاليف مراجعة الحسابات النظامية* 120

  *مصاريف التمويل  0

 الشرعية* تكاليف الرقابة 27

 *لھيئة السوق المالية رسوم رقابية 7.5

1,349 
وتشمل رسوم نشر التقارير  مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندوق

 *الدورية للصندوق في موقع تداول
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  مثال على نصيب المستثمر من المصاريف السنوية الخاصة بالصندوق 2.36
  :آالف لایر 10الجدول التالي يوضح استثمارا افتراضيا لمالك الوحدات بافتراض أن  قيمة استثمار مالك الوحدات 

  صته من المصاريف السنوية بالريال السعودي) استثمار افتراضي لمالك الوحدات وح2جدول (

 

 الوصف  المبلغ

 استثمار مالك الوحدات االفتراضي 10,000

  )٪0.01المصاريف األخرى  ( 1

    مصاريف التعامل 0

  )٪0.65(          رسوم اإلدارة 65

 صافي قيمة وحدات المستثمر  9,934

3.36  

  

  

  

  

  ا ووقت دفعھاأساس احتساب الرسوم وطريقة تحصيلھ

% تحسب من صافي قيمة أصول 0.65رسوم اإلدارة: يتقاضى المدير من الصندوق في كل يوم تعامل أتعاب إدارة سنوية تبلغ 
  .الصندوق

ً مثل مصاريف مراجعة الحسابات، والرسوم  الرقابية، ورسوم  المصاريف األخرى: المصاريف األخرى التي يمكن تحديدھا مسبقا
ل مباشرة على الصندوق. أما مصاريف مجلس إدارة الصندوق فيتم حسب عدد اجتماعات مجلس اإلدارة تداول وغيرھا تحم

والمدارة من قبل مدير الصندوق. وبخصوص المصاريف العامة الغير ثابتة والعرضة للتغيير مثل مصاريف إدارية والعمليات 
صول كل صندوق، عدد عمليات االشتراك واالسترداد، باإلضافة الخاصة بالصندوق يتم تحميلھا على أساس المعايير التالية: حجم أ

  .إلى عدد أيام التقويم خالل الفترة
يوم  365يتم حساب جميع المصاريف الفعلية وخصمھا من أصول الصندوق بعد تخصيصھا كوحدات في كل يوم تقويم على أساس 

   :حسب المعادلة التالية
%) * (عدد األيام بين يوم التقويم الحالي ويوم التقويم 0.65المصاريف األخرى) * ( –أتعاب إدارة الصندوق=  (أصول الصندوق 

  (365÷ السابق 
  :فإذا افترضنا المعطيات التالية

   لایر 100,000أصول الصندوق=  •
  لایر 0.03إجمالي المصاريف األخرى لأليام بين يوم التقويم الحالي والسابق =  •
  لایر  99,999.97خصم رسوم اإلدارة= صافي قيمة أصول الصندوق قبل  •
  %0.65أتعاب اإلدارة السنوية =  •

  لایر 1.78) = 365÷  1% * (0.65*  99,999.97رسوم اإلدارة في يوم التقويم = 
  م12/10/2015يوما ابتداء من  360يوما بدال من  365قام مدير الصندوق بتغيير أساس احتساب الرسوم ليكون 

  



19 
  

 اإلرشادي لكل سنة من السنوات العشر الماضية لصندوق والمؤشرل السنوي داءاألبين  الجدول التالي يقارنالسابق:  األداء السنوي  5.36
  2015 إلى نھاية ديسمبر

  
  الرسم البياني التالي يوضح األداء السابق لكل سنة من السنوات العشر الماضية

  

  

 الوصف 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

الصندوق %  4.52 4.43 3.11 0.61 0.33 0.25 0.60 0.70 0.46 0.51   

  % المؤشر االرشادي 5.23 4.96 3.52 1.10 0.52 0.24 0.48 0.52 0.51 0.50

  2015األداء التاريخي بنھاية ديسمبر  6.36

سنوات 5  سنوات 10 سنوات 3   الوصف سنة 

 الصندوق % 0.51 0.56 0.50 1.54

 %ي المؤشر االرشاد 0.50 0.51 0.45 1.74

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

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

  على جميع االستثمارات واستراتيجيات االستثمار المطبقة من قبل مدير الصندوق أن تكون معتمدة من الھيئة الشرعية.
  المعايير الشرعية

  رأت الھيئة الشرعية عدم جواز بيع و شراء أسھم الشركات المساھمة ذات األغراض التالية:
 مع أحكام الشريعة اإلسالمية مثل المصارف التقليدية التي تتعامل بالفائدة أو األدوات المالية المخالفة  ممارسة األنشطة المالية التي ال تتوافق

  ألحكام الشريعة اإلسالمية و(شركات التأمين باستثناء ما توافق عليه اللجنة).
 .انتاج وتوزيع الخمور أو الدخان وما في حكمھما  
 .انتاج وتوزيع لحم الخنزير و مشتقاته 
 اج وتوزيع اللحوم غير المذكاة.انت 
 . إدارة صاالت القمار وإنتاج أدواته 
  السينما.رو القنوات الفضائية الماجنة ودوانتاج و نشر أفالم الخالعة و كتب المجون و المجالت 
 .المطاعم و الفنادق وأماكن اللھو التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غيره 

  
 المؤشرات المالية

 ستثمار في أسھم شركات ال يجوز اإل
 من القيمة السوقية ألسھم الشركة.٪49) عن (رزيد فيھا مجموع الديون(على الغيي (  
 ) من القيمة السوقية ألسھم الشركة .٪33يزيد مجموع النقد و الودائع فيھا عن (  
 )من القيمة السوقية ألسھم الشركة .٪33تكون القروض الربوية وفقاً لميزانيتھا أكثر من ( 
 من الدخل الكلي للشركة سواًء كانت ھذه المصادر من فوائد ربوية أم من مصادر ٪5يد فيھا الدخل غير المشروع من مختلف المصادرعن(يز (

 اخرى غير مباحة.
 وبدون  سوف يقوم مدير الصندوق بتزويد المستثمرين في الصندوق بآلية حساب القيمة السوقية ألسھم الشركات والدخل غير المشروع عند الطلب

 أي رسوم.
  

 التطھير
 يجب علي مدير الصندوق تحديد الدخل غير المشروع وايداعه في حساب خاص لصرفه في األعمال الخيرية. ويتم التطھيركل ربع سنة وفق الضوابط

  المعتمدة من قبل الھيئه.
  

 أدوات وطرق االستثمار
  الية:اليجوز بيع وشراء األسھم بأي أداة من األدوات االستثمارية الت

 .عقود المستقبليات  
 العقود اآلجلة.  
 األسھم الممتازة. 
 .عقود الخيارات  
  عقود المناقلةswap. 
 البيع على المكشوف. 
 أدوات آخرى تتعلق بدفع أو استالم الفوائد.  

  
 للضوابط الشرعية.يجوز للصندوق االستثمار في الصكوك و عمليات المرابحة والشھادات المالية وصناديق االستثمار التي تستثمر وفقا 
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ر أي شك في مدى تمت الموافقة على طرح الصندوق من قبل ھيئة السوق المالية، وھذه الموافقة ال تعني حماية المستثمر من الخسارة. وإذا كان لدى المستثم
 ثمر في الصندوق من مسؤوليته الشخصية والتامة.  مالئمة ھذا االستثمار له فإنه يجب عليه استشارة خبير مالي مستقل. كما يعتبر اشتراك المست

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

من استعادة مبلغ استثماراتھم بالكامل ويجب على األشخاص القيام فالمستثمرون يمكن أن يخسروا أمواالً ويحققوا بعض الخسائر وقد ال يتمكن المستثمرين 
  باالستثمار في الصندوق فقط إذا كانوا قادرين على تحمل الخسارة والتي قد تكون كبيرة أحياناً.

  
ھا والموافقة عليھا، وتم الحصول على وفھم ما جاء ب للمتاجرة بالريال السعودي األھليصندوق لقد قمت / قمنا بقراءة الشروط واألحكام والمالحق الخاصة ب

  نسخة منھا والتوقيع عليھا.
  

  االسم الكامل:
 

 الجنسية:
 

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

  التوقيع:
 

  التاريخ:
 

  رقم حساب االستثمار:
 
 
 

  األھلي المالية. يتم توقيع نسختين من ھذا العقد إحداھما للمستثمر واألخرى للحفظ مع شركة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

               
 
 
  
 
 
 
   
 


