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 شعار ھام
  

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

وتحتوي ھذه ) "الھيئة")، الصادرة عن ھيئة السوق المالية ("الالئحة"لالئحة صناديق االستثمار ( اوأحكام الصندوق طبقتم إعداد شروط 
  . الشروط واألحكام على إفصاح كامل وصحيح بجميع الحقائق الجوھرية ذات العالقة بصندوق االستثمار

 
  

عن المعلومات المشمولة في ھذه الشروط واألحكام.  مسؤولةمدير ھذا الصندوق، )، بصفتھا "األھلي المالية"وتعتبر شركة األھلي المالية (
في  وحسب أفضل المعلومات المتاحة لألھلي المالية، (بعد أن بذلت كل االھتمام والعناية المعقولة للتأكد من ذلك)، فإن المعلومات المشمولة

بما يتناسب مع  ل، وال تغفل أية أمور تتطلب الالئحة تضمينھا فيھاھذه الشروط واألحكام ال تنطوي على أي بيان غير صحيح أو مضل
  .بالمسؤولية، وعليه فقد قبلت األھلي المالية الصندوق

 
  

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

  باعتبارھا مقدمة من األھلي المالية. 
 
  

ذلك، فإن  من الالئحة، فإن توزيع ھذه الشروط واألحكام وطرح الوحدات متاح ومسموح به لجميع األشخاص. ومع 51ألحكام المادة  اوطبق
تقع على كل شخص تصل إليه ھذه الشروط واألحكام، أو يكتتب بوحداتھا، أن يتعرف على أية قيود قد تسري عليه بسبب جنسيته أو  المسؤولية

أو دعوى من أي شخص لدى أي سلطة اختصاص ال تجيز ذلك العرض أو تلك  امكان إقامته. وإن ھذه الشروط واألحكام ال تشكل عرض
  أو دعوى ألي شخص ال يحق له نظاماً تلقي ذلك العرض أو تلك الدعوى. اا وال تشكل عرضالدعوى، كم

 
  

ية وعلى المستثمرين المحتملين أال ينظروا إلى محتوى ھذه الشروط واألحكام باعتبارھا مشورة بشأن أية أمور قانونية أو ضريبية أو استثمار
  خصوص شراء الوحدات أو حيازتھا أو التصرف بھا.أو أية أمور أخرى، وحري بھم طلب مشورة المختصين ب

 
  

 ھذهل اقولدى قيام المستثمر بتوقيع ھذه الشروط واألحكام، فإنه يكون قد وافق على قيام مدير الصندوق باستثمار مبلغ االكتتاب بالنيابة عنه طب
  الشروط واألحكام.

 
  

دخل من خالل االستثمار بشكل أساسي في أسھم الشركات المدرجة في يھدف الصندوق إلى تحقيق نمو على المدى طويل األجل، وتوزيع ال
م األسواق العالمية والموزعة لألرباح باإلضافة إلى الشركات المدرجة األخرى والغير موزعة لألرباح والمتفقة مع الضوابط الشرعية، ومعلو

سوقية عالية، لذا فإن مخاطر االستثمار في األسھم تكون أعلى  أن تحقيق عوائد من استثمارات األسھم في األجل الطويل يرتبط عادة بتقلبات
  من مخاطر االستثمار في غيرھا من أدوات االستثمار األخرى.

  
وھي سارية اعتبارا من ذلك التاريخ. ويجوز في أي وقت  م 15/6/2013ھـ الموافق  6/8/1434 بتاريخإن ھذه الشروط واألحكام مؤرخة       

  واألحكام بشروط وأحكام جديدة بما يتفق مع متطلبات الالئحة.تغيير ھذه الشروط 
 
 

، 1010231474األھلي المالية كشركة مساھمة مقفلة في المملكة العربية السعودية، وجرى تسجيلھا في السجل التجاري برقم شركة تأسست 
، 7-219-2006ھلي المالية بموجب القرار رقم م. وقامت ھيئة السوق المالية باعتماد األ14/4/2007ھـ، الموافق 26/3/1428بتاريخ 

، وذلك لممارسة أنشطة التعامل كأصيل 37-06046م، وحصلت على الترخيص رقم 24/12/2006ھـ، الموافق 3/12/1427المؤرخ 
ھلي المالية من قبل ھيئة ووكيل، والتعھد بالتغطية، واإلدارة، والترتيب وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال األوراق المالية. وقد تم اعتماد األ

  م.25/6/2007ھـ، الموافق 10/6/1428السوق المالية لبدء أعمالھا بتاريخ 
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  :ملخص الصندوق
  

 الدوالر األمريكيعملة الصندوق
  

  مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار  صندوقنوع الصندوق
 

عالي المخاطر درجة المخاطرة

الشركات الكبرى والمتوسطة في األسواق المتطورة والمتوافق مع  ستاندرد آند بورز ألسھم مؤشر المؤشر اإلرشادي
 الضوابط الشرعية لالستثمار 

                                            S&P Developed Large MidCap Shariah (Price Return) Index 
 

  
 أھداف الصندوق

المدى طويل األجل وتوزيع الدخل من خالل االستثمار بشكل  ىتحقيق نمو عليھدف الصندوق إلى 
أساسي في أسھم الشركات المدرجة في األسواق العالمية والموزعة لألرباح باإلضافة إلى الشركات 

المدرجة األخرى والغير موزعة لألرباح والمتفقة مع الضوابط الشرعية. ومعلوم أن تحقيق عوائد من 
ألسھم في األجل الطويل يرتبط عادة بتقلبات سوقية عالية، لذا فإن مخاطر االستثمار في استثمارات ا

  األسھم تكون أعلى من مخاطر االستثمار في غيرھا من أدوات االستثمار األخرى.
 

 أمريكيدوالر  2000 الحد األدنى لالشتراك

  الحد األدنى لالشتراك اإلضافي
  

  واالشتراك  الحد األدنى لالشتراك
اإلضافي من خالل برنامج االشتراك 

    المنتظم أو القنوات البديلة
 

  أمريكيدوالر 1000  
  

   لایر سعودي)100دوالر أمريكي (    26.67

 أمريكيدوالر 1000 الحد األدنى للمبلغ المسترد

من كل عام) على أن يتم توزيع  مرتان في السنة (خالل سبعة أيام عمل من نھاية شھر يونيو وديسمبرتوزيع األرباح
ھذه األرباح لكل مستثمر بواسطة إيداعھا في الحساب الخاص الذي سيتم فتحه لكل مستثمر في صندوق 
األھلي للمتاجرة العالمية ولن يتم تقاضي أي رسوم عند فتح ھذا الحساب. وعلى المستثمرين التوقيع على 

  المعلومات. شروط وأحكام الصندوق والرجوع إليھا للمزيد من
 

 أيام التقويم و التعامل
 

ثنين واألربعاءالا
 

كل يوم عمل أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد

االشتراك  آخر موعد الستالم طلبات
 واالسترداد

 ذو العالقة التقويمقبل أو عند الساعة الثانية عشرة ظھرا في اليوم الذي يسبق يوم 

 المستثمر أساس المبلغ المدفوع من قبل% تحسب على  2رسوم االشتراك

 من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا % 1.85 م إدارة الصندوقورس
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  عائدات االسترداد
 

  
  

 بعد يوم التقويم ذو العالقة قبل نھاية يوم العمل الرابعتتاح للمستثمر 

على أساس  تقويميقوم مدير الصندوق  بخصم واستقطاع المصاريف من أصول الصندوق في كل يوم الرسوم األخرى
والرقابة  أية مصروفات يتم إنفاقھا نيابة عن الصندوق كأتعاب مراجعة الحسابات النظامية . كما أننسبي

ة وأي والرسوم النظامي االقتراضومصاريف  الخدمات اإلدارية للصندوقالشرعية ورسوم الحفظ و
 1.5(لن تزيد ھذه المصاريف مجتمعة عن واحد ونصف بالمائة  امصاريف أخرى مسموح بھا نظامي

  سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق. )%
 

 م 15/9/2013تاريخ الطرح

 أمريكيدوالر ) واحد 1( سعر الوحدة عند بداية الطرح
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  قائمة المصطلحات:
  

صندوق األھلي العالمي للنمو والدخلالصندوق
 

 شركة األھلي المالية مدير الصندوقالمدير/ 
 

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

 ھيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعوديةالھيئة
 

)، 30نظام السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/النظام
  م)2003يونيو  16ھـ (2/6/1424وتاريخ 

 
  الئحة صناديق االستثمار، الصادرة عن مجلس ھيئة السوق الماليةالالئحة

 
طريق )، والتي يقع مقرھا المسجل في 1010231474شركة األھلي المالية (سجل تجاري رقم األھلي المالية

 ، المملكة العربية السعودية 11495، الرياض  22216، ص ب  الملك سعود
 

التي تتضمنھا النشرة ويتم بموجبھا تشغيل الصندوق وتنظيم العالقة بين مدير  الشروط واألحكام الشروط واألحكام
 الصندوق والمستثمرين

 
الشركات الكبرى و المتوسطة في األسواق المتطورة  والمتوافق  مؤشر ستاندرد آند بورز ألسھم المؤشر اإلرشادي

  مع الضوابط الشرعية لالستثمار   
                          S&P Developed Large MidCap Shariah (Price Return )Index 

 
 الدوالر األمريكي العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية أمريكيدوالر 

 
 المملكة العربية السعوديةالمملكة

 
 والواليات المتحدة األمريكية عادية في المملكة العربية السعوديةأي يوم تعمل فيه البنوك بصورة يوم عمل 

  ، وال يشمل ذلك أي عطلة رسمية 
 

أيام قبول طلبات 
  االشتراك واالسترداد

  
   األولي فترة االشتراك

 

 كل يوم عمل
  
  
 ايوم) 60(ستون  

فعليا في الصندوق، أي يوم االثنين اليوم أو األيام التي تنفذ فيھا عمليات االشتراك واالسترداد يوم التعامل
  على أن يكون ذلك اليوم يوم عمل ويوم األربعاء

 
على أن يكون ذلك اليوم يوم  كل يوم يتم فيه تقويم الوحدات في الصندوق (االثنين واألربعاء)يوم التقويم 

  عمل
 

 النموذج المستخدم السترداد الوحدات نموذج االسترداد
 

 المحصلة لالشتراك في الصندوقالرسوم رسم االشتراك
 

 النموذج المستخدم لالشتراك في الصندوق نموذج االشتراك
 

  مجمل المبلغ المدفوع من المستثمر لمدير الصندوق ألجل االستثمار في الصندوقمبلغ االشتراك
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يشكل جزًءا من نموذج النموذج المستخدم لتحويل الوحدات بين صناديق األھلي المالية، وھو  نموذج تحويل الوحدات
 االسترداد/االشتراك

 
االشتراك  برنامج
 المنتظم

  

  .ھو برنامج يتيح للمشتركين االشتراك بمبالغ ثابتة وعلى أساس شھري

أية وحدة تخول المستثمر حق المشاركة في ملكية أصول الصندوق ملكية انتفاع بشكل تناسبي مع الوحدات
  عدد الوحدات التي يملكھا المستثمر

 
 أمين حفظ األوراق المالية التي يستثمر بھا الصندوقأمين الحفظ

 
السنة المالية للصندوقالسنة المالية

  أي مستثمر في الصندوق أو أي شخص يتقدم بطلب لالستثمار في الصندوقالمستثمر
 

  آلخرجميع األصول والممتلكات والحقوق والمشاريع الخاصة في الصندوق من حين االستثمارات
 

  حساب االستثمار الذي يحتفظ به المستثمرون لدى األھلي المالية حساب االستثمار
 

منھا إجمالي  ا، مخصومباإلضافة إلى المبالغ تحت التحصيل قيمة األصول الخاصة بالصندوق صافي قيمة األصول
  الخصوم 

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

  ذلك السجل
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 الشروط واألحكام

 
  اسم الصندوق .1

  صندوق األھلي العالمي للنمو والدخل         
  
  عنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق ومعلومات أخرى .2

، ص طريق الملك سعود، وعنوانھا المسجل ھو 1010231474إن مدير الصندوق ھو شركة األھلي المالية، المسجلة بالسجل التجاري رقم   
  ، المملكة العربية السعودية.11495، الرياض 22216ب 

 .www.ncbc.comويمكن الحصول على أي معلومات عن الصندوق من خالل موقع مدير الصندوق على شبكة اإلنترنت: 
 
  تاريخ بدء الصندوق .3

  .م15/9/2013ھـ الموافق 19/11/1434 بتاريخبدأ الصندوق في قبول طلبات االشتراك    
  
  الھيئة المنظمة .4

، الرياض 22216 ، ص بطريق الملك سعوداألھلي المالية، وعنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق ھو  شركة إن مدير الصندوق ھو 
، المؤرخ 7-219-2006وكانت الھيئة قد رخصت مدير الصندوق بموجب قرارھا رقم  ، المملكة العربية السعودية.11495

، وذلك لممارسة أنشطة التعامل كأصيل ووكيل، والتعھد 06064-37م، بموجب الترخيص رقم 24/12/2006ھـ، الموافق 3/12/1427
 وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال األوراق المالية. بالتغطية، واإلدارة، والترتيب

 
  لھا تاريخ إصدار ھذه الشروط واألحكام أو آخر تحديث .5

ھـ الموافق 25/07/1437وحدثت بتاريخ ، م 15/6/2013ھـ الموافق  6/8/1434صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ   
  .م02/05/2016

  
  االشتراك .6

، والبد أن تكون عمليات االشتراك اإلضافي بمبلغ ال يقل عن ألف أمريكي) دوالر 2000( ألفااألولي ھو  االشتراكإن الحد األدنى لمبلغ   
ومع ذلك يمكن أن تتم عمليات االشتراك في   .)1000، إال أنه ليس من الضروري أن يكون بمضاعفات األلف (أمريكي) دوالر 1000(

الغ وذلك من خالل العمليات التي تتم من خالل القنوات البديلة ومثال ذلك الھاتف المصرفي الصندوق أو التحويل إليه بمبالغ أقل من ھذه المب
. وعلى أو اإلنترنت أو من خالل برنامج االشتراك المنتظم وھو برنامج يتيح للمشتركين االشتراك بمبالغ ثابتة وعلى أساس شھري

 التقويمأدنى، وإال جاز لمدير الصندوق استرداد جميع وحداتھم في يوم  مريكي  كحدأ) دوالر 2,000( ألفيالمستثمرين االحتفاظ بمبلغ 
  التالي. 

  
  عملة الصندوق .7

، فإن سعر الصرف المستخدم سوف يخضع  الدوالر األمريكي. وفي حالة االشتراك بعملة أخرى غير الدوالر األمريكيعملة الصندوق ھي   
  ثمر أي تقلب في أسعار الصرف.ھذا و يتحمل المست ألسعار الصرف السائدة في حينھا.

 
  أھداف الصندوق .8

يھدف الصندوق إلى تحقيق نمو طويل األجل وتوزيع الدخل من خالل االستثمار بشكل أساسي في أسھم الشركات المدرجة في األسواق 
الضوابط الشرعية. ومعلوم أن العالمية والموزعة لألرباح باإلضافة إلى الشركات المدرجة األخرى  والغير موزعة لألرباح والمتوافقة مع 

تحقيق عوائد من استثمارات األسھم في األجل الطويل يرتبط عادة بتقلبات سوقية عالية، لذا فإن مخاطر االستثمار في األسھم تكون أعلى 
  من مخاطر االستثمار في غيرھا من أدوات االستثمار األخرى.

  
   اإلرشادي للصندوق: المؤشر

   الشركات الكبرى والمتوسطة في األسواق المتطورة  والمتوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار.   ألسھممؤشر ستاندرد آند بورز 
S&P Developed Large MidCap Shariah (Price Return) Index     

 متابعة للمستثمرين كنويم مؤشر سعري يعنى بقياس أداء أسھم  الشركات الكبرى والمتوسطة و المدرجة في األسواق العالمية المتطورة. 
 .المالية األھلي بشركة الخاص اإللكتروني الموقع على المؤشر أداء  

 
  استراتيجيات االستثمار الرئيسية .9

التي سيوظفھا مدير الصندوق تعتمد في اختيار األسھم على التحليالت األساسية لھذه األسھم من خالل إن استراتيجيات االستثمار الرئيسية   
  فريق األبحاث مع الدراسات اإلحصائية. كما يقوم الصندوق باآلتي:دمج تحليالت 
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المتوافقة مع الضوابط الشرعية والتي  المتقدمة والناشئةالمدرجة في أسواق األسھم العالمية االستثمار في أسھم الشركات   1.9
  تتمتع بفرص للنمو في أرباحھا وتدفقاتھا النقدية.

المتقدمة  المتوافقة مع الضوابط الشرعية المدرجة في أسواق األسھم العالميةاالستثمار بشكل أساسي في أسھم الشركات   2.9
  والتي تتمتع بسجل جيد في توزيع األرباح أو يتوقع أن تقوم  بتوزيع أرباح. والناشئة

  يعتمد الصندوق في اتخاذ قراراته على التحليل األساسي للشركات.  3.9

سيقوم مدير الصندوق بإدراج أسھم الشركات المدرجة في أسواق األسھم العالمية المتقدمة والناشئة المتوافقة مع الضوابط   4.9
المرابحات بطريقة مباشرة، أو عن الشرعية في المحفظة وأيضا االحتفاظ بفائض السيولة إما على شكل نقد، أو استثماره في 

قصيرة األجل المتوافقة مع الضوابط الشرعية، مثل صناديق المرابحة المتوافقة مع  طريق االستثمار في أدوات استثمارية
  الضوابط الشرعية. 

  .وفق ما يقرره المدير إمكانية االستثمار في الطروحات األولية العامة للشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية   5.9

  % من صافي قيمة أصول الصندوق.10ية بحد أقصى إمكانية الحصول على تمويل متوافق مع الضوابط الشرع  6.9

  سيتم االستثمار في أسواق األسھم العالمية المتقدمة والناشئة  7.9

% من صافي قيمة أصول الصندوق في صناديق مماثلة بما يتوافق مع 10يحق لمديرالصندوق استثمار ما اليزيد عن   8.9
% من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك 10ال تزيد عن الضوابط الشرعية، ووفق ما يقرره المدير، على أن 

  .وحداته
  لن يقوم مدير الصندوق باالستثمار في المشتقات المالية.  9.9

سيتم توزيع األرباح المستلمة من قبل االستثمارات والشركات و/ أو توزيع جزء من األرباح الرأسمالية التي يحققھا الصندوق على حملة 
لصندوق مرتين في السنة. وتحسب األرباح الرأسمالية التي يحققھا الصندوق على أساس صافي الفرق بين قيمة الوحدة في الوحدات في ا

 بداية العام و قيمة الوحدة في آخر يوم تقويم في يونيو وديسمبر بعد خصم قيمة األرباح الغير رأسمالية.

االستثمارية في مختلف األصول االستثمارية مثل النقد والمرابحات الشرعية وأسواق أيضا سيتم تقليل المخاطر من خالل تنويع المحفظة 
 .المتوافقة مع الضوابط الشرعية والشركات والقطاعات المختلفة األسھم العالمية المتقدمة والناشئة

ود االستثمار الصادرة من قبل ھيئة وقي ،باإلضافة إلى االستراتيجيات أعاله يلتزم الصندوق بقواعد وأحكام الئحة صناديق االستثمار
    السوق المالية.

 أبرز مخاطر الصندوق .10
يھدف الصندوق إلى تحقيق نمو طويل األجل، وتوزيع الدخل من خالل االستثمار بشكل أساسي في أسھم الشركات المدرجة  في األسواق 

والموزعة لألرباح، باإلضافة إلى الشركات المدرجة األخرى والغير موزعة لألرباح والمتوافقة مع  المتوافقة مع الضوابط الشرعية العالمية
 الضوابط الشرعية. ومن المعلوم أن تحقيق عوائد عالية من استثمارات األسھم في األجل الطويل يرتبط عادة بتقلبات سوقية عالية، لذا فإن

 خاطر االستثمار في غيرھا من أدوات االستثمار األخرى. مخاطر االستثمار في األسھم تكون أعلى من م
تحقق في الصندوق. فيمكن أن تنخفض، ويمكن أن ترتفع قيمة يليس ھناك من تأكيد يمكن تقديمه بأن ثمة ارتفاع في قيمة االستثمارات س

المستثمر في الصندوق. وليس ھناك من على المستثمرين تحصيل رأس المال  وقد يتعذر ،االستثمارات في الصندوق والدخل الناتج عنھا
ضمان يمكن تقديمه بشأن تحقيق أھداف االستثمار التي وضعھا الصندوق، وال يشكل األداء السابق للصندوق مؤشرا على أي نمو في 

  المستقبل لمعدالت العائد.
  

السياسية أو المالية األخرى. ويتسم ارتفاع  إن أي استثمار في الصندوق معرض لتقلبات السوق العادية، وكذلك للتطورات االقتصادية أو
 قليدية.العائدات على األسھم بتقلبات كبيرة، وتعتبر المخاطر المحيطة باالستثمار في تلك األسھم مرتفعة مقارنةً باالستثمار في المرابحات الت

  
 صندوق.ال ھذاقبل االستثمار في  وعلى من يفكرون في االستثمار األخذ بعين االعتبار عوامل المخاطر التالية       1.10

  
  مخاطر السوق:  . أ

رباح عالية أليھدف الصندوق إلى تحقيق عوائد طويلة األجل من خالل االستثمار في األسھم. لذا ينبغي معرفة أن أي تحقيق 
ات األسھم تكون في األجل الطويل من استثمارات األسھم يرتبط عادة بتقلبات سوقية عالية. وبالتالي فإن المخاطرة في استثمار

أعلى من مخاطر االستثمار في أسواق النقد والمرابحات واألدوات االستثمارية قصيرة األجل األخرى. لذا فإن استثمارات 
  الصندوق ستكون عرضة لتقلبات السوق المفاجئة والحادة في حاالت عدة.

  
  مخاطر تقلب األرباح الموزعة:  . ب
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الناتجة عن تذبذب األرباح و ،الموزعة على حملة الوحدات من قبل الصندوقوھي مخاطر تقلب أو تذبذب مقدار األرباح 
والتي قد تنتج عن تقلب أرباح الشركات و/أو التغير في السياسة  ،الموزعة من قبل الشركات التي يستثمر بھا الصندوق

أثير على مقدار األرباح الرأسمالية أو لي التإمما قد يؤدي  ،التوزيعية الخاصة بكل شركة أو التذبذب في القيمة السوقية لألسھم
 وجدت . إنالدورية الموزعة من قبل الصندوق 

  
  مخاطر االستثمارات الشرعية:  . ت

وقد ينتج عن ذلك تغيير وضع  بعض أسھم  ،يقوم الصندوق بمراجعة توافق الشركات المستثمر بھا مع الضوابط الشرعية
غير متوافقة مع ھذه الضوابط. لذلك يشار إليھا بمخاطر االستثمارات  من أسھم متوافقة مع الضوابط الشرعية إلى الشركات

الشرعية. وتشمل أيضا مخاطر تركيز االستثمار في الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية لالستثمار، والتي تشمل أيضا 
بالضوابط الشرعية لالستثمار مخاطر إمكانية التخلص من بعض الشركات بأسعار قد تكون غير مناسبة أحيانا بھدف االلتزام 

 الخاصة بالصندوق.
 

  مخاطر التركز:  . ث
قطاعات السوق والذي قد يجعل أداء الصندوق عرضة للتقلبات عن تركز استثمارات الصندوق في بعض  الناتجةھي المخاطر 

     .االصندوق سلب أداءى والتي قد تؤثر عل الحادة  نتيجة التغير في األوضاع الخاصة في القطاعات التي يستثمر بھا الصندوق
  

  المخاطر المتعلقة بالطرف اآلخر:  . ج
إلى أن إدارة الصندوق ستقوم باستثمارات خارج السوق المالية عند استثمار فائض السيولة فيتوقع أن تنشأ مخاطر  انظر

الطرف اآلخر أو المقابل من التداوالت التي تنطوي على تعامالت خارج السوق المالية الرسمية الناتجة عن عمليات االستثمار 
والتي ال تخضع تسويتھا ومدفوعاتھا لغرفة مقاصة رسمية أو سوق منظمة  ،شابھھا مثل االستثمار بواسطة عقود المرابحة وما

  لألوراق المالية. 
  

  مخاطر سياسية:  . ح
ھي مخاطر التغيير في األوضاع السياسية في الدول التي يھدف الصندوق إلى االستثمار بأسواقھا والتي قد تؤثر على أداء 

  . االصندوق سلب
  

  مخاطر قانونية:  . خ
أداء على  االتغيير في بعض التنظيمات والتشريعات في الدول التي يستثمر بھا الصندوق والتي قد تؤثر سلبھي مخاطر 

  الصندوق.
  

  مخاطر اقتصادية:   . د
ھي مخاطر التغيير في األوضاع االقتصادية في المناطق التي يھدف الصندوق إلى االستثمار بأسواقھا والتي قد تؤثر على أداء 

  .االصندوق سلب
  

  طر أسعار الفائدة: مخا  . ذ
ھي المخاطر الناتجة عن تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيير في أسعار الفائدة. ولذا فإن قيمة األوراق المالية وأسھم 

  الشركات يمكن أن تتأثر بشكل إيجابي أو سلبي بتقلبات أسعار الفائدة.
  

  مخاطر العملة:   . ر
كعملة أساسية ولكن من الممكن أن تكون استثمارات الصندوق بعمالت أخرى غير  بالدوالر األمريكيحيث إن الصندوق مقوم 

 صرف العملة. عملة الصندوق األساسية. لذا يمكن أن تتأثر قيمة أصول الصندوق بشكل إيجابي أو سلبي بتقلبات أسعار
  

 :مخاطر السيولة  . ز
مدير الصندوق لتسييل االستثمارات لتأمين  خطر السيولة ھو خطر تكبد صندوق االستثمار خسارة مالية نتيجة اضطرار

  السيولة الكافية للوفاء بالتزاماته التعاقدية، أو نتيجة لالستثمار في أسواق أو أسھم شركات منخفضة السيولة.
 
 مخاطر األسواق الناشئة:  . س

قد ينطوي على مخاطر مرتبطة باإلخفاق أو التأخر في تسوية  ،إن االستثمار في األسواق وبوجه خاص األسواق الناشئة 
أعلى  اصفقات السوق وتسجيل وأمانة حفظ األوراق المالية. و إن االستثمار في مثل ھذه األسواق قد يحمل بين طياته مخاطر

دة نسبياً حيث أن الكم األكبر من من المتوسط والمعتاد. إن القيمة السوقية لألوراق المالية المتاجر بھا في األسواق الناشئة محدو
في ھذه   استثمارات الصندوقأصول و فإن  ،أحجام القيمة السوقية والمتاجرة متركزة في عدد محدود من الشركات. و لذلك

في أسھم شركات تتاجر في يولة أقل بشكل ملحوظ مقارنةً باالستثمار وس ،أكبر من تقلبات األسعار اقد تصادف قدر األسواق
  .اأكثر تطورأسواق 
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 الصغيرة و المتوسطة: الشركات مخاطر  . ش

أن   تؤدي إلى قد فإن طبيعة وحجم تلك الشركات ،متوسطة الحجم أوإذا أقدم الصندوق على االستثمار في شركات صغيرة 
تكون أقل أن أسھمھا قد المعلومات المتوفرة عن ھذه الشركات غير متوفرة للعامة بنفس القدر مقارنة بالشركات الكبرى أو 

وأن أسعار أسھمھا قد تكون من وقت آلخر أكثر تقلباً. ولذلك يرجح أن ينطوي االستثمار  ،سيولة من أسھم الشركات الكبرى
 .في الشركات الصغيرة و المتوسطة على قدر أكبر من المخاطر مما ھو عليه الحال بالنسبة للشركات الكبرى

  
مكن أن تنخفض أو ترتفع. ويتحمل مالكو الوحدات المسؤولية عن أي خسارة مالية قد أن قيمة االستثمارات في الصندوق ي    2.10

  .تترتب على االستثمار في الصندوق
  

   .على المستثمر أن يدرك أن ھذا الصندوق ليس وديعة بنكية مع بنك محلي يبيع أو يسوق األوراق المالية أو تابع للصندوقكما       3.10
  

على علم بالمخاطر التي ينطوي عليھا االستثمار في الصندوق، وإذا ما ساورتھم أية شكوك بشأن مدى مالئمة  يجب أن يكون المستثمرون
 الصندوق، فعليھم بطلب مشورة مستشار مالي مستقل.

 
  الرسوم والمصاريف:  ـ 11
 

 رسوم االشتراك  .أ 
عملية اشتراك في الصندوق. ويتم استثمار صافي وتدفع عند كل االشتراك من قيمة  % 2بحد أقصى   ايستقطع مدير الصندوق رسوم

  المبلغ في الصندوق بعد اقتطاع رسوم االشتراك.
 رسوم اإلدارة  .ب 

وتستقطع  ، تحملمن صافي قيمة أصول الصندوق% 1.85أتعاب إدارة سنوية  تقويم يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق في كل يوم
 على أساس نسبي. تقويمالصندوق في كل يوم  من

  صاريف األخرىالم  .ج 
أي  . كما أنعلى أساس نسبي تقويممن أصول الصندوق في كل يوم  الفعلية يقوم مدير الصندوق  بخصم واستقطاع المصاريف

والخدمات اإلدارية والرقابة الشرعية ورسوم الحفظ  مصروفات يتم إنفاقھا نيابة عن الصندوق كأتعاب مراجعة الحسابات النظامية
األخرى . لن تزيد ھذه المصاريف اوالرسوم النظامية وأي مصاريف أخرى مسموح بھا نظامي تراضاالقومصاريف  للصندوق

  قيمة أصول الصندوق. صافيمن  اسنوي )% 1.5(مجتمعة عن واحد ونصف بالمائة 
  وللمزيد من اإليضاح يرجى قراءة ملخص اإلفصاح المالي المرفق.

 
   مصاريف التعامل   . 12

أية رسوم نظامية أخرى من قبل الصندوق مباشرة بمستويات تحددھا األنظمة المحلية أو وسيط التعامل في  تدفع مصاريف التعامل أو
  .على معدل تداول أصول الصندوق وحجم العمليات المنفذة السوق التي يقوم الصندوق بشراء وبيع األسھم بھا. وتتفاوت تلك المبالغ استناداً 

  
  التصفية وتعيين مصف  . 13

  لالئحة. اوذلك وفق االسوق المالية صالحية تعيين مدير بديل أو مصف أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبلھيئة 
  

 مجلس إدارة الصندوق  .14
  

  :يتكون مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسماؤھم     1.14
   

 العلي (رئيس مجلس إدارة الصندوق) محمد عبدهللا  .1
خرھا آكان  تقلد خاللھا عدة مھام  2013إلى  2004المالية. عمل في ھيئة السوق المالية من عام  األھلي شركة في المنتجات تطوير رئيس

 جدوى شركة في المنتجات لتطوير  مديرا عمل  المالية، األھلي إلى شركة انضمامه قبل .مدير وحدة مخالفات صناديق االستثمار والطرح
 المالي المحلل شھادة على حصل. المالي القطاع في الخبرة من عاما 12 من أكثر لمالية. لديهلالستثمار ومدير إئتمان في مجموعة سامبا ا

 .األمريكية المتحدة الواليات فرانسيسكو، سان جامعة من األعمال إدارة في ماجستير شھادة ، ويحملCFAالمعتمد 
 

 )غير مستقل محمد جعفر السقاف (عضو  .2
ً منصب رئيس المالية منذ تأسيس الشركة،عمل في  األھلي إلى شركة انضم المالية. األھلي شركة العمالء األفراد فيمبيعات  يشغل حاليا

وھو  .المالي القطاع في الخبرة من عاما 23 من أكثر لديه .البنك االھلى التجاري في عدة إدارات منھا إدارة االستثمار وإدارة الفروع
  خصي وإدارة الثروات من المعھد المصرفي من دلھاوسي، كندا.دبلوم التخطيط المالي الش شھادة على حاصل

 
  



 12

 باناجة  (عضو مستقل)سليمان الدكتور/ عبدالرؤوف . 3
كما  ،م، عمل كأستاذ مساعد في جامعة الملك سعود1981حصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا عام 

ساب وبنك الخليج بنك عليا في  اعمل مستشارا في كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد. عمل أيضا في الصناعة المصرفية وتبوأ وظائفً 
، وكان آخر منصب شغله قبل التقاعد ھو النائب األول للرئيس التنفيذي إلدارة االستثمار والتمويل لشركة الدولي والبنك األھلي التجاري

  للخدمات المالية.األول 
 

 مستقل) سامي (عضوعالء الدين رياض . 4
كما أنه عضو بمجلس إدارة كل من خدمات العجيل المالية، والبنك  ،لالستثمار لمجموعة زاھد القابضة ھو نائب رئيس والرئيس التنفيذي 

أخرى. يحمل درجة جامعية في  وشركاتالدولي الوطني، والفنادق العربية الدولية، وصناعات المواصالت العربية وشركة ستالوب 
 1977م االقتصاد من جامعة القاھرة، و درجة الماجستير في اإلدارة المالية الدولية من الجامعة األمريكية في القاھرة. بدأ حياته الوظيفية عا

  انضم إلى البنك السعودي الھولندي قبل انضمامه لمجموعة زاھد. ،1979مع بنك باركليز القاھرة، وفي عام 
  

تشمل مسؤوليات أعضاء قابلة للتمديد، و تبدأ مدة عضوية المجلس من تاريخ موافقة ھيئة السوق المالية وتمتد لمدة ثالث سنوات   2.14
  مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي:

  

 العقود والقرارات والتقارير الجوھرية التي يكون الصندوق طرفا فيھا.الموافقة على جميع  .1

 .الئحةاإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا ل .2

غ عن  مسؤولعلى األقل مع  ان سنويااالجتماع مرت .3 المطابقة وااللتزام (لجنة المطابقة وااللتزام) لدى مدير الصندوق ومسؤول التبلي

 غسل األموال وتمويل اإلرھاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة.

 إقرار أي توصية يرفعھا المصفي في حالة تعيينه. .4

 م الصندوق بالئحة صناديق االستثمار.التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكا .5

لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام الئحة صناديق  االتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفق .6

 االستثمار.

 العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه. .7

  

وللمزيد من اإليضاح يرجى قراءة ملخص اإلفصاح المالي  المستقلين.مجلس اإلدارة غير  ضاءأع بمكافآتھذا وسوف يتم تحميل الصندوق 
  المرفق.

 
  معينون أيًضا في الصناديق التالية: جميع أعضاء مجلس اإلدارة المعينون للصندوق     3.14
 صندوق األھلي الخليجي للنمو والدخل .1
 صندوق األھلي المرن لألسھم السعودية .2
 سدكو للتطوير السكني صندوق األھلي .3
 المتوسطةو الصغيرة ألسھم الشركات السعودية األھليصندوق  .4
 صندوق األھلي لألسھم العالمية .5
 صندوق األھلي للطروحات األولية .6
 صندوق األھلي للعقار العالمي .7
 صندوق األھلي للمتاجرة بأسھم الرعاية الصحية .8
  صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم الخليجية .9

  للمتاجرة باألسھم السعودية صندوق األھلي .10
  لمؤشر أسھم آسيا والباسيفيكصندوق األھلي  .11
  لمؤشر أسھم األسواق الناشئةصندوق األھلي  .12
 لمؤشر أسھم أمريكا الشماليةصندوق األھلي  .13
 لمؤشر أسھم أوروباصندوق األھلي  .14
  صندوق األھلي لألسھم العالمية .15

في مجلس إدارة صندوق األھلي للضيافة بمكة المكرمة، وصندوق النخبة المرن لألسھم  مستقل عضوالدكتور عبدالرؤوف باناجة 
  السعودية.
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 مدير الصندوق  .15

، 22216، ص ب طريق الملك سعوداألھلي المالية، وعنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق ھو  شركة إن مدير الصندوق ھو     1.15
 السعودية.، المملكة العربية 11495الرياض 

  
يحتمل تعارضھا مع  سوف يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي عمل أو مصلحة أخرى مھمة ألعضاء مجلس إدارته أو له   2.15

  مصالح الصندوق.
  

  كما سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي تضارب جوھري من طرفه يحتمل أن يؤثر على تأدية التزاماته تجاه الصندوق.     3.15
 

 أصول " إلدارةTCW Asset Management Companyھذا و قد فوض مدير الصندوق بيت الخبرة االستثماري التالي "    4.15
 للضوابط ووفقا استثمار الصندوق سياسات مع يتفق بما الصندوق أصول إلدارة مخصصة من خالل حسابات مستقلة الصندوق
 .لالستثمار الشرعية

  وعنوان مدير الصندوق ھو:
865 South Figueroa Street 

Los Angeles 
California 90017 

USA 
 

م، 24/12/2006ھـ، الموافق 3/12/1427، المؤرخ 7-219-2006كانت الھيئة قد رخصت مدير الصندوق بموجب قرارھا رقم      5.15
واإلدارة، والترتيب وتقديم ، وذلك لممارسة أنشطة التعامل كأصيل ووكيل، والتعھد بالتغطية، 37-06046بموجب الترخيص رقم 

 المشورة، والحفظ في أعمال األوراق المالية.
  

 ويقوم مدير الصندوق كذلك بإدارة صناديق استثمار مختلفة أخرى.
   

 أمين الحفظ  .16
 جوزي، اوحدات الصندوق، واألوراق المالية الخاصة بالصندوق، وحيثما كان ذلك منطبقحفظ أصول وإن شركة األھلي المالية ھي أمين 

بالنيابة عنه  أو األصول حيازة تلك األوراق الماليةو الوسطاء ل ءأو الوكال واحد أو أكثر من أمناء حفظ األوراق المالية ألمين الحفظ تعيين
 وتحت إشرافه و رقابته.

 سعودية.، المملكة العربية ال11495، الرياض 22216، ص ب طريق الملك سعودعنوان المقر الرئيسي ألمين الحفظ ھو 
  

  مراجع الحسابات .17
المملكة العربية السعودية  21534، جدة 55078شارع األمير سلطان ص.ب  –كي بي ام جي الفوزان وشركاه، مركز زھران لألعمال  

  6989494 12 966+فاكس:    9595 698 12 966+تلفون: 

www.kpmg.com/sa  

  
  القوائم المالية  .18

يوٍم من نھاية السنة المالية للصندوق (علما بأن السنة المالية  )90( تسعين المالية للصندوق بصفة مستقلة خاللتتم مراجعة البيانات والقوائم 
باإلضافة لذلك فإن  نسخة من البيانات المالية السنوية المراجعة، للمستثمرين وتتاح). 2013ديسمبر  31األولى يتوقع أن تكون بتاريخ 

 خمسة وأربعين متاحة لحاملي الوحدات في الصندوق خاللأيضا ستكون  المراجعين الخارجيينمن قبل  البيانات النصف سنوية المفحوصة
موقع تداول " السوق المالية السعوديةأو من خالل زيارة موقع  من نھاية كل نصف سنة بناء على طلبھم من مدير الصندوق مايو) 45(

  بدون رسوم. ،"اإللكتروني
  

  خصائص الوحدات .19
  .ھناك نوع واحد من الوحدات في الصندوق متساوية في الحقوق وااللتزاماتسيكون 

  
 معلومات أخرى  .20

تدار أعمال الصندوق واستثمارات المشاركين فيه بأقصى درجات السرية في جميع األوقات، وال ينبغي تفسير ذلك بأنه يحد من اطالع ھيئة 
  لنظامي.السوق المالية على سجالت الصندوق ألغراض اإلشراف ا
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  الھيئة الشرعية للصندوق  .21
  

  تتألف الھيئة الشرعية من األعضاء التالي بيانھم:    1.21
  

  للھيئة ) االشيخ/ عبدهللا بن سليمان المنيع (رئيس  .1
  ھـ1391عضو ھيئة كبار العلماء منذ تأسيسھا عام  
 اقاضي بمحكمة التمييز بمكة المكرمة سابق  
 ھـ.1396للرئيس العام للبحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد عام  اعام اعين نائب  
  ه.الماجستير والدكتوراأشرف على العديد من رسائل الدكتوراه واشترك في مناقشة العديد من الرسائل الجامعية من درجة  
 لمحاكم مكة المكرمة باالنتداب. اعين رئيس  
 .له العديد من الفتاوى والمؤلفات المنشورة  

 
  بالھيئة ) االشيخ الدكتور/ عبدهللا بن عبد العزيز المصلح (عضو .2

 ھـ1415ھـ وحتى 1396لھا من عام  اقام بإنشاء فرع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بأبھا وكان مدير  
 لجامعة بأبھا.عميد كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية باإلضافة الى عمله كمدير فرع ا  
 . قام بإنشاء قسم االقتصاد اإلسالمي في الكلية  
 .أمين عام ھيئة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  
 له العديد من الفتاوى والمؤلفات المنشورة  
  

  بالھيئة ) االشيخ الدكتور/ محمد العلى القري (عضو .3
 اأستاذ االقتصاد اإلسالمي، جامعة الملك عبدالعزيز (سابق.(  
  امركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة (سابقمدير.(  
 .(مجمع جدة) خبير في المجمع الفقھي اإلسالمي الدولي. منظمة المؤتمر اإلسالمي  
 .(مجمع مكة) عضو اللجنة العلمية في المجمع الفقھي اإلسالمي. رابطة العالم اإلسالمي 
 االبنك اإلسالمي للتنمية جدة (سابق .ي للبحوث والتدريبعضو اللجنة العلمية في المعھد اإلسالم.( 
 .(البحرين) عضو المجلس الشرعي، ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 
 .(البحرين) عضو مجلس التصنيف الشرعي للوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف  
 لمالية اإلسالمية في المملكة والخارج.عضو في عدد من الھيئات الشرعية في البنوك والمؤسسات ا  
  م) . 2004ھـ (1424حائز على جائزة البنك اإلسالمي للتنمية في مجال البنوك والمالية اإلسالمية لعام  

  
 ھذا وسوف يتم تحميل الصندوق باألتعاب المالية الخاصة بخدمات الھيئة الشرعية. وللمزيد من اإليضاح يرجى قراءة ملخص     2.21

   .اإلفصاح المالي المرفق
  

  الرجاء قراءة ملحق الضوابط واإلفصاح الشرعي المرفق لمزيد من التفاصيل.      3.21
  

 الطرح األولي   .22

   . أمريكيمليون دوالر  5الحد األدنى الالزم إلنشاء الصندوق ھو   - أ

  استثمار مبالغ االشتراكات في الفترة السابقة لبدء نشاط الصندوق:  -  ب
  
 وذلك بإضافة أرباحھا إلى مبالغ المشتركين األصلية ولصالح المستثمرين ا، يتم استثمار مبالغ االشتراكات مؤقتاألولي االشتراك خالل فترة

  ة :المخاطر التاليفي إحدى أدوات االستثمار منخفضة 
  

مر في صفقات المرابحة لشروط وأحكام ذلك الصندوق (وھو صندوق قصير األجل يستث اوفق العالميةصندوق األھلي للمتاجرة  .1
 الشرعية ويدار من قبل شركة األھلي المالية)، وللحصول على المزيد من المعلومات الرجاء مراجعة شروط وأحكام الصندوق .

 أو استثمار مبلغ االشتراك مؤقتا ولصالح المستثمر في صفقات المرابحة الشرعية المباشرة.  .2
 

%. إال أن  0.75إدارية سنوية ال تتجاوز  اأو صفقات المرابحة الشرعية المباشرة أتعاب لميةالعاويتقاضى مدير صندوق األھلي للمتاجرة 
المستثمر سيتحمل األتعاب والمصاريف الخاصة عن فترة اشتراكه المؤقت فقط ولن يكون ھناك ازدواج في الرسوم بمعنى انه لن يقوم مدير 

يث تتم إضافة األرباح المحققة ح الصندوق بتقاضي أي رسوم من صندوق األھلي العالمي للنمو والدخل خالل فترة االشتراك المؤقتة أعاله.
من االستثمار المؤقت (صافي االستثمار بعد حسم الرسوم والمصاريف) إلى مبلغ االشتراك األصلي ثم تستثمر في صندوق األھلي العالمي 

 للنمو والدخل.



 15

 
في  وفق ما يقرره ق الحقلمدير الصندويعطى األولي،  فترة االشتراك قبل نھاية إلنشاء الصندوق الالزم اكتمال الحد األدنى أعاله في حالة

  الھيئة بذلك. إخطارو إدارة الصندوق األولي بعد الحصول على موافقة مجلس فترة االشتراكالبدء بتشغيل الصندوق أو االنتظار حتى انتھاء 
  

بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق وإخطار ق في حالة عدم اكتمال الحد األدنى الالزم أعاله الحق بتمديد فترة االشتراك لمدير الصندويعطى 
  المشتركين بالتمديد مع ضمان حق االسترداد دون رسوم أو حسم.

  
   استثمار المدير في الصندوق   .23

وسيتم اإلفصاح عن إجمالي قيمة  .عند أو بعد تأسيس الصندوق يمكن لمدير الصندوق، وفقاً لتقديره الخاص المشاركة في الصندوق كمستثمر
 االستثمارات إن وجدت في نھاية كل سنة مالية.ھذه 

  
 إجراءات االشتراك واالسترداد  .24

  على أساس آخر األسعار المتوفرة في ذلك اليوم. )اثنين وأربعاء(كل  تقويم يتم االشتراك واالسترداد في كل يوم عمل ويتم التقويم كل يوم      1.24
  الخاصة بشراء الوحدات واستردادھا موضحة كما يلي:الموعد النھائي لتقديم التعليمات       2.24

  أ ـ االشتراكات  
بتوقيت المملكة في اليوم الذي يسبق  ايجب أن تدفع قبل أو عند الساعة الثانية عشرة ظھر بالدوالر األمريكيكل االشتراكات التي تتم 

الصندوق بالحق في تمديد أوقات االشتراك واالسترداد يوم التعامل لكي تبدأ المشاركة في الصندوق من يوم التعامل، و يحتفظ مدير 
أو التحويل من خالل قنوات التوزيع البديلة (الھاتف أو اإلنترنت) وذلك حتى الساعة الرابعة مساًء بتوقيت المملكة من اليوم الذي 

لى وقت إضافي لتسويتھا يسبق يوم التعامل. وقد تحتاج االشتراكات التي تتم بطرق دفع أخرى مثل الشيكات والحواالت، إ
 .وتحصيلھا

  ب ـ االستردادات  
أو الساعة الرابعة  ايجوز االسترداد في أي يوم تعامل بشرط استالم إشعار خطي باالسترداد قبل أو عند الساعة الثانية عشر ظھر

  الذي يسبق يوم التعامل. في اليوم مساًء بتوقيت المملكة لالسترداد عن طريق قنوات التوزيع البديلة (الھاتف أو اإلنترنت)
في الصندوق فقط اعتبارا من يوم التعامل الذي يلي تاريخ تحصيلھا من قبل الصندوق. أما الطلبات  االشتراكات ويتم البدء في استثمار          3.24

أو الساعة الرابعة مساًء بتوقيت المملكة (لالشتراكات عن طريق الھاتف أو اإلنترنت) فسوف  االتي تتم بعد الساعة الثانية عشر ظھر
فسوف يتم البدء في استثمار مبالغ  رسمية،من يوم التعامل التالي. إذا صادف يوم التعامل بداية عطلة  اتشارك في الصندوق اعتبار

 تعامل الالحق. االشتراكات في الصندوق بناًء على سعر الوحدة في يوم ال
  

 إجراءات تقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات أو استردادھا موضحة كما يلي:        4.24
  

  ـ إجراءات االشتراك أ  
عند االشتراك في الصندوق يطلب من المستثمر أن يقوم بتعبئة نموذج فتح حساب استثمار ونموذج طلب اشتراك، إضافة إلى توقيع 

واألحكام. وإذا كان للمستثمر حساب استثمار سابق لدى شركة األھلي المالية فلن يطلب منه تعبئة نموذج فتح حساب. ھذه الشروط 
ويجب تقديم ھذه النماذج مع مبلغ االشتراك إلى الموظف المختص والذي يقوم بإعادة نسخة من النماذج إلى مقدم الطلب كسند 

وية شخصية غير منتھية الصالحية مثل بطاقة الھوية الوطنية للسعوديين أو اإلقامة استالم. ويجب على المستثمر الفرد إبراز ھ
من الشركة، باإلضافة إلى  امختوم اللمقيمين أو جواز السفر لمواطني دول مجلس التعاون، ويجب أن يقدم المستثمر المؤسسي خطاب

  نسخة من السجل التجاري للشركة.
    

  ـ إجراءات االسترداد ب  
في أي وقت وذلك بتعبئة وتسليم نموذج االسترداد الذي يمكن  اأو جزئي االسترداد قيمة الوحدات كلي ايقدم المستثمر طلبيمكن أن 

الحصول عليه من فروع معينة. يجب أن يقوم المستثمر بإبراز بطاقة الھوية الوطنية أو جواز السفر أو اإلقامة شريطة أن تكون غير 
من الشركة، باإلضافة  امختوم ارقمھا في نموذج االسترداد ويجب أن يقدم المستثمر المؤسسي خطاب منتھية الصالحية وذلك لتسجيل

  إلى نسخة من السجل التجاري للشركة.
  

  ـ إجراءات التحويل بين صندوقينج 
ين: استرداد تعتبر عملية التحويل بين صندوقين من صناديق األھلي االستثمارية بمثابة عملية واحدة تتركب من جزئين منفصل

أعاله، ثم  ـھ -24.4ت االسترداد إجراءاو بند  ب -24.2 واشتراك. وعلى ھذا األساس، يتم تنفيذ عملية االسترداد طبقا لبند االسترداد
تتم عملية االشتراك طبقا لبند "االشتراك" و بند إجراءات االشتراك الخاصة بالصندوق اآلخر. وعند طلب التحويل، يجب على 

  المستثمر تعبئة نموذج التحويل وتقديمه إلى ممثل خدمات العمالء مصحوبا بھويته الشخصية غير منتھية الصالحية.
  

بعد يوم التعامل، أما إذا صادف يوم التعامل  رابععمل الالأدناه) في يوم  25 االسترداد (الذي يتم تقويمه وفقا للفقرة رقم ويتم دفع مبلغ            5.24
فسوف يتم تنفيذ طلبات االسترداد في يوم التعامل الالحق. وتتوفر مبالغ االسترداد للمستثمر خالل فترة ال  رسمية،بداية عطلة 

  بعد يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ طلب االسترداد.أيام عمل  أربعةتزيد عن 
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أمريكي دوالر  2000أن يحتفظ المستثمر برصيد  أمريكي علىدوالر  1000يجب أن ال تقل قيمة الوحدات المستردة عن مبلغ              6.24

التوزيع البديلة مثل الھاتف المصرفي  أدنى في الصندوق. ومع ذلك، يمكن أن تتم عمليات االسترداد التي تتم من خالل قنوات كحد
  أو اإلنترنت بمبالغ أقل من ھذا المبلغ.

  
. على المستثمر أن يعلم أنه عند االسترداد الجزئي وفي اأو جزئي اكما على المستثمر تحديد ما إذا كان يرغب في استرداد قيمة وحداته كلي

رصيد المستثمر اإلجمالي أقل من مبلغ االسترداد الجزئي فإن عملية االسترداد حالة انخفاض سعر الوحدة في يوم التعامل وبالتالي أصبح 
  ، وبالتالي على المستثمر تقديم طلب استرداد جديد ليتم تنفيذه في يوم التعامل الالحق. الصندوق الجزئي لن تتم  بدون أي مسئولية على مدير

  
  لمدير الصندوق الصالحيات التالية:       7.24

  
  الطلباتـ رفض  أ

لمدير الصندوق الحق في رفض أي طلب اشتراك إذا رأى أن ھذا االشتراك قد يؤدي إلى خرق أنظمة ھيئة السوق المالية أو األنظمة 
  السارية على الصندوق بما في ذلك شروط وأحكام الصندوق.

  
  ـ االسترداد من قبل مدير الصندوقب 
 

% أو أكثر من إجمالي قيمة أصول الصندوق، فإنه يحق للمدير تأجيل االسترداد إلى 10 من الصندوقوفي حالة تجاوز إجمالي االسترداد 
بحيث تكون األولوية لمقدمي طلبات االسترداد حسب أقدمية تواريخ طلبات يوم التقويم التالي وسيتم التعامل مع طلبات االسترداد المؤجلة 

  االسترداد المقدمة.
حدوث صعوبات في األسواق المالية تجعل من الصعب أو المستحيل استرداد أو تقويم وحدات  وعلى المستثمر أن يدرك أنه في حالة

  .أجل إلى يوم التقويم التاليفإن أيام االشتراك واالسترداد قد تت ،الصندوق
  

  تقويم أصول الصندوق   . 25
  

أسعار اإلغالق  عن طريق مدير الصندوق في كل يوم تقويم (االثنين واألربعاء) على أساس وسعر الوحدة يتم تقويم أصول الصندوق 25.1
و  بناء على آخر األسعار المتوفرة حسب يوم العمل السابقما لم تكن األسواق مغلقة في ذلك اليوم، وفي مثل ھذه الحالة يتم التقويم  لألسھم

. أما صفقات المرابحة المباشرة إن وجدت فيتم تقييمھا عن  المتوفرة في ذلك اليوم وقوحدات الصناديق التي يستثمر بھا الصند آخر أسعار
   طريق حساب التكلفة زائد الدخل المستحق.

  
  يتم تقويم أصول الصندوق مرتين في األسبوع في كل يوم تقويم (االثنين واألربعاء) 25.2

  
ويتم احتساب سعر الوحدة بتقسيم إجمالي قيمة استثمارات الصندوق زائدا  .أمريكي واحدالقيمة االسمية لوحدة الصندوق ھي دوالر  25.3

واألرباح المستلمة والتي يعاد استثمارھا في الصندوق، ناقصا االلتزامات واألتعاب اإلدارية وأية  ،بما في ذلك الدخل المستحق ،جميع الدخل
لغرض تحديد قيمة االشتراك واالسترداد أثناء  يستخدم وھذا التقويممصروفات مستحقة على إجمالي عدد الوحدات القائمة في ذلك الوقت. 

  عمل الصندوق.
  

التالي ليوم التقويم من خالل الموقع اإللكتروني الخاص بشركة  العمل سوف يتم نشر وإعالن سعر الوحدة مرتين في األسبوع في يوم 25.4
  األھلي المالية وأيضا من خالل السوق (موقع تداول).

  
  األرباح الدورية و األرباح الرأسمالية: توزيع -

يحتفظ مدير الصندوق بحق إقرار توزيع  كامل أو جزء من األرباح الدورية المستلمة أو األرباح الرأسمالية المحققة إن وجدت من قبل 
 يونيو وديسمبر من كل عامعمل من نھاية شھر  أيام الصندوق وفق ما يقرره على حملة الوحدات في الصندوق مرتين في السنة خالل سبعة

 على أن تكون أحقية استالم األرباح للمستثمرين المسجلين في سجالت الصندوق حسب تاريخ يوم التقويم الذي يسبق تاريخ التقويم األخير في
عام و ذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، على أن يتم توزيع ھذه األرباح لكل مستثمر  شھر يونيو وشھر ديسمبر من كل

بواسطة إيداعھا في الحساب الخاص الذي سيتم فتحه لكل مستثمر في صندوق األھلي للمتاجرة العالمية ولن يتم تقاضي أي رسوم عند فتح 
  ط وأحكام ذلك الصندوق والرجوع إليھا للمزيد من المعلومات. ھذا الحساب. وعلى المستثمرين التوقيع على شرو

   اإليقاف المؤقت للتقويم واالشتراك واالسترداد من الصندوق 
مثال ذلك في  ،في الحاالت االستثنائية أو الطارئة التي يترتب عليھا عدم إمكانية تقويم أو تسييل أصول الصندوق أو أصبح ذلك غير مالئم

حالة إيقاف التداول في السوق الذي يتعامل به الصندوق، يجوز لمدير الصندوق إيقاف تقويم الصندوق واالشتراك واالسترداد من الصندوق 
  .مجلس إدارة الصندوقعلى أن تتم مراجعة ھذا اإلجراء المؤقت الحقا من قبل  مجلس إدارة الصندوقمؤقتا بعد الحصول على موافقة 
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 إنھاء الصندوق  .26

صندوق، دون تحمل غرامة تجاه أي طرف معني، وذلك بتقديم إخطار كتابي للمستثمرين، ال تقل اليحتفظ مدير الصندوق بحقه في إنھاء 
 ) يوًما، بعد الحصول على موافقة كتابية من الھيئة على ذلك. وفي تلك الحالة، تتم تصفية أصول وإخالء التزامات60مدته عن ستين (

  الصندوق، وتوزع صافي العائدات على المستثمرين، كل منھم بنسبة ما يحوزه من وحدات.
  

 رفع التقارير لمالكي الوحدات  . 27
يصدر مدير الصندوق إشعار تأكيد إلى المستثمر من خالل كشف الحساب كلما كان ھناك اشتراك أو استرداد للوحدات. ويتم إصدار كشف 

ويتضمن الكشف  أشھر )3(لمالي كل ثالثة أشھر أو حسبما يقرر مدير الصندوق بما ال يزيد عن ثالثة أشھر حساب يبين موقف المستثمر ا
معلومات عن عدد وحدات الصندوق التي يملكھا مالك الوحدات وصافي قيمتھا وسجل بالعمليات المنفذة من قبل العميل من اشتراك 

. وترسل الكشوفات واإلشعارات على العنوان عن أصول الصندوقواسترداد وتحويل على الصندوق وأيضا طريقة الحصول على معلومات 
بأي تغير في العنوان. ويجب إخطار  امر كما ھو موضح في نموذج طلب فتح الحساب، إال إذا تم إشعار مدير الصندوق كتابيالبريدي للمستث

) يوما من تاريخ إصدار تلك الكشوفات واإلشعارات، وبعد ذلك تعتبر الكشوفات واإلشعارات 60مدير الصندوق بأي أخطاء خالل ستين (
ة وحاسمة وال يكون مدير الصندوق مسؤوال تجاه المستثمر فيما يتعلق بأي اختالف. كما لن يكون مدير الصادرة عن مدير الصندوق نھائي

 المستثمر.  تعليماتالصندوق مسؤوال عن أية نتائج تنشأ عن احتفاظ مدير الصندوق بالكشوفات واإلشعارات بناء على 
السوق المالية أو من خالل زيارة موقع  بناء على طلبھم من مدير الصندوق نسخة من البيانات المالية السنوية المراجعة للمستثمرين وتتاح

المراجعين الخارجيين بدون رسوم. باإلضافة لذلك، فإن البيانات النصف سنوية المفحوصة من قبل  ،"موقع تداول اإللكتروني" السعودية
كما ينبغي إتاحتھا  من نھاية كل نصف سنة ما تقويميا) يو45( خمسة وأربعين متاحة لحاملي الوحدات في الصندوق خاللأيضا ستكون 

  ) يوما من نھاية العام.90خالل مدة ال تتجاوز (
  

 تضارب المصالح  .28
من الممكن أن يجد مدير الصندوق، في نطاق ممارسته ألعماله، أنه في موقف ينطوي على تضارب محتمل في الواجبات أو المصالح مع   

وعلى أي حال، ففي تلك الحاالت سوف يراعي مدير الصندوق التزاماته بالتصرف بما يحقق أقصى مصالح واحد أو أكثر من الصناديق. 
، وعدم إغفال التزاماته تجاه عمالئه اآلخرين عند االطالع على أي استثمار قد امالكي الوحدات المعنيين إلى أقصى درجة ممكنة عملي
  الصندوق بتقديم اإلجراءات التي ستتبع لمعالجة تضارب المصالح عند طلبھا. ينطوي على تضارب محتمل في المصالح. وسيقوم مدير

  
 سياسات حقوق التصويت .29

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

  المطابقة وااللتزام. مسئولتصويت بعد التشاور مع 
  

 تعديل شروط وأحكام الصندوق   .30
لموافقة ھيئة السوق المالية، ، ويخضع ذلك اجوھري تبقى ھذه الشروط واألحكام سارية المفعول إلى أن يجري عليھا مدير الصندوق تعديال  

  يوما من تطبيق التعديالت على األقل. 60قبل  اويتم إشعار المستثمرين بالتعديالت خطي
  

  إجراءات الشكاوي . 31
من خالل موقع مدير الصندوق على شبكة  إذا كان لدى المستثمر أية شكوى متعلقة بالصندوق ينبغي عليه إرسالھا إلى شركة األھلي المالية،

    .www.ncbc.comاإلنترنت: 
 ) 920000232أو عن طريق االتصال الھاتفي على ھاتف رقم(

 .الصندوقكما يقدم مدير الصندوق نسخة من سياسات وإجراءات مدير الصندوق لمعالجة شكاوي العمالء عند طلبھا خطيا من مدير 
  

 النظام المطبق   .32
. وإذا كان المستثمر خاضعا لقوانين سلطة غير المملكة السارية المفعول تخضع ھذه الشروط واألحكام ألنظمة المملكة العربية السعودية  

الصندوق أو مدير الصندوق. العربية السعودية فإنه يتعين على ذلك المستثمر أن يخضع لتلك القوانين دون أن يكون ھناك أي التزام على 
الشروط واألحكام بين المستثمرين ومدير الصندوق سيتم إحالته إلى لجنة الفصل في منازعات  الصندوق أو وأي نزاع ينشأ بخصوص

 .ھيئة السوق المالية – األوراق المالية
  االلتزام بالئحة صناديق االستثمار .33

ام الئحة صناديق االستثمار الصادرة من ھيئة السوق المالية كما تحتوي على اإلفصاح تخضع الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ألحك  
  الكامل الخاص بالحقائق الجوھرية للصندوق.

  
  الملحقات .34

  الملحقات اآلتية ھي جزء أساسي من الشروط واألحكام: 
 ملخص اإلفصاح المالي 
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 ملحق الضوابط الشرعية 
  

 المسؤوليات  .35
 مسئوليات مدير الصندوق   1.35

وفقا لالئحة  اإن مدير الصندوق ھو المسئول عن اإلدارة الشاملة الستثمارات الصندوق وأنشطته ذات العالقة. ويجوز لمدير الصندوق أيض  
  أخرى.  صناديق االستثمار الدخول في ترتيبات مع مؤسسات أخرى لتوفير استثمارات أو خدمات أمانة الحفظ أو أية خدمات إدارية

 المستثمرينمسؤوليات    2.35
من ذلك المستثمر لمدير الصندوق الستثمار مبالغ االشتراك في الصندوق، ويعتبر  اإن قبول كل مستثمر للشروط واألحكام يشكل تفويض  

 ر في الصندوق. منه بأن يتحمل ھو، وليس مدير الصندوق، تبعات المخاطر التي ينطوي عليھا االستثما اقبول ذلك المستثمر تأكيد
  غسل األموال   3.35

في ظل التشريعات النافذة في المملكة العربية السعودية لمكافحة غسل األموال، فإن األشخاص المرخص لھم ممارسة أنشطة استثمارية   
من المستثمرين تقديم األموال. وبناء على ذلك، ففي ظروف معينة، قد يطلب الخاصة بمكافحة غسل مسئولون عن التقيد بالنظم واللوائح 

إثباتات معينة بشكل يحظى بقناعة مدير الصندوق، عند شراء الوحدات أو بيعھا أو تحويلھا أو استردادھا، وإلى حين تقديم تلك اإلثباتات 
/ أو تعليق أية المرضية، يحتفظ مدير الصندوق بحقه في رفض بيع الوحدات أو استردادھا أو تحويلھا، أو تأخير إتمام العملية المطلوبة و 

دفعات مستحقة للمستثمرين بخصوص استثمارھم، وإيقاف أية تعامالت يقوم بھا مدير الصندوق نيابة عن أولئك المستثمرين. ويحتفظ مدير 
بحقه في طلب معلومات أو إثباتات ھوية إضافية بغرض التثبت من صحة أي عنصر من العمليات والتقيد بأية أنظمة أو  االصندوق أيض

  ئح تتعلق بمكافحة غسل األموال. لوا
  

  الشريعة اإلسالمية  .36
  أعاله.21ا في البند رقم يتقيد الصندوق بمبادئ الشريعة اإلسالمية، وقد قام بتعيين ھيئة شرعية جرى شرح تفاصيلھ  
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  1الملحق 
  م2016ة المنتھية في ديسمبر ملخص اإلفصاح المالي للفترة المالي

  دوالر األمريكيبال 2016للفترة المالية المنتھية في ديسمبر  الخاصة بالصندوق السنوية الفعلية والرسوم لمصاريفل ملخص) 1جدول (

  نوع الرسوم / المصاريف
المبلغ بآالف 

  الدوالر

  3  ٪2رسوم االشتراك 

  248  قيمة أصول الصندوق)٪ (من صافي 1.85أتعاب إدارة الصندوق السنوية 

  36  *رسوم الحفظ

  4 *تكاليف مكافآت جميع  أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين سنويا

  5 *تكاليف مراجعة الحسابات

  0 مصاريف التمويل* 

  6 تكاليف الرقابة الشرعية *

  2 *رسوم رقابية لھيئة السوق المالية

بالصندوق وتشمل رسوم نشر مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة 
  6 التقارير الدورية للصندوق في موقع تداول*

  
ً من متوسط قيمة أصول الصندوق، وقد بلغت المصاريف األخرى الفعلية 1.5* لن تزيد المصاريف األخرى مجتمعة عن  ٪ من 0.45٪ سنويا

  تم تحميلھا على الصندوق بشكل ربع سنوي (كل ثالث أشھر).متوسط قيمة أصول الصندوق. ھذا ويقوم مدير الصندوق بمراجعة المصاريف التي 
 دوق.يحتفظ مدير الصندوق بالحق في التنازل أو إعادة دفع رسوم اإلدارة في حال استثمار أي صندوق مدار من شركة األھلي المالية في ھذا الصن

  
  بالصندوق ةالخاص السنوية نصيب المستثمر من المصاريف مثال على 

  دوالر: 10,000التالي يوضح استثمارا افتراضيا لمالك الوحدات بافتراض أن  قيمة استثمار مالك الوحدات الجدول 
  ) استثمار افتراضي لمالك الوحدات وحصته من المصاريف السنوية بالدوالر األمريكي2جدول (

 المبلغالوصف

10,000استثمار مالك الوحدات االفتراضي

25  )٪0.25(مصاريف التعامل     

45  )٪0.45(المصاريف األخرى  

184 )٪1.85(    رسوم اإلدارة      

9,746صافي قيمة وحدات المستثمر
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  :أساس احتساب الرسوم وطريقة تحصيلھا ووقت دفعھا

٪ تحسب من صافي قيمة أصول 1.85تبلغ  تحسب على أساس سنويرسوم اإلدارة: يتقاضى المدير من الصندوق في كل يوم تعامل أتعاب إدارة 
  . الصندوق

ً مثل مصاريف مراجعة الحسابات، والرسوم  الرقابية وغيرھا ستحمل مباشرة  المصاريف األخرى: المصاريف األخرى التي يمكن تحديدھا مسبقا
تساوي التي تقع تحت إشراف نفس المجلس على الصندوق بقيمتھا الفعلية. ويتم تحميل مصاريف مجلس إدارة الصندوق على جميع الصناديق بال

دوق والمدارة من قبل مدير الصندوق. أما المصاريف العامة الغير ثابتة وعرضة للتغيير مثل مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصن
   .يتم تحميلھا على أساس حجم أصول كل صندوق

  
ا حسب المعادلة يوم 360على أساس  تقويم (االثنين واألربعاء)ندوق في كل يوم وخصمھا من أصول الص الفعلية المصاريفجميع  يتم حساب

  التالية: 

)360 ÷السابق  تقويمالحالي ويوم ال تقويم) * (عدد األيام بين يوم ال٪1.85المصاريف األخرى) * ( –أتعاب إدارة الصندوق=  (أصول الصندوق   
  :التالية المعطيات فإذا افترضنا

 دوالر 100,000=  أصول الصندوق 
  دوالر 1.8= لأليام بين يوم التقويم الحالي والسابق إجمالي المصاريف 
 دوالر 99,998.2=  صافي قيمة أصول الصندوق 
 1.85=  دارة السنويةإلأتعاب ا٪ 
 األربعاءتقويميوم ال : 

  
  دوالر  10.3) =360÷  2( * ٪1.85*  8 .99,998رسوم اإلدارة = 

 يوما في السنة. 365الرسوم ليكون بناء على تم تعديل أساس احتساب 
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2 الملحق  

 
 ملحق األداء السابق                                 

                                             2016إلى نھاية ديسمبر  2013في ديسمبر   لنشاطهالصندوق  بدءمن صندوق والمؤشر لل السنويمقارنة بين 
 

 الوصف 2014 2015 2016

الصندوق ٪  6.19 7.15- 10.54   

  ٪المؤشر االرشادي 5.45 0.38- 2.74

 
 
  
 
 

 2016نھاية ديسمبر  التاريخي حتىاألداء 
 

سنوات 5  سنوات 10 سنوات 3   الوصف سنة 

الصندوق ٪  10.54 2.91 الينطبق الينطبق   

         ٪     المؤشر االرشادي 2.74 2.58 الينطبق الينطبق
 

 
 

  م.2013ديسمبر  09 * بدأ الصندوق االستثمار في
مار أو أداء المؤشر مؤشرا ألداء الصندوق في المستقبلثيعتبر األداء السابق لصندوق االست ال  
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  3الملحق 

  ملحق الضوابط الشرعية
  

 الضوابط الشرعية
  الشرعية.على جميع االستثمارات واستراتيجيات االستثمار المطبقة من قبل مدير الصندوق أن تكون ملتزمة بالضوابط الشرعية التي اعتمدتھا اللجنة 

  
  طبيعة النشاط والصناعة

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

 اإلسالمية و(شركات التأمين باستثناء ما توافق عليه اللجنة).
 .إنتاج وتوزيع الخمور أو الدخان وما في حكمھما 
 تاج وتوزيع لحم الخنزير ومشتقاته.إن 
 .إنتاج وتوزيع اللحوم غير المذكاة 
 .إدارة صاالت القمار وإنتاج أدواته 
 .إنتاج و نشر أفالم الخالعة وكتب المجون والمجالت والقنوات الفضائية الماجنة ودور السينما 
 ه.المطاعم والفنادق وأماكن اللھو التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غير 
  
  

  المؤشرات المالية
 :ال يجوز االستثمار في أسھم شركات

  ) من القيمة السوقية ألسھم الشركة 49يزيد فيھا مجموع الديون (على الغير) عن (% 
 من القيمة السوقية ألسھم الشركة 33لميزانيتھا أكثر من ( اتكون القروض الربوية وفق (%  
 من القيمة السوقية ألسھم الشركة 33ھا أكثر من (لميزانيت اأن يزيد مجموع النقد والودائع وفق (%  
 ) من الدخل الكلي للشركة سواًء كانت ھذه المصادر من فوائد ربوية أم من مصادر أخرى غير 5يزيد فيھا الدخل غير المشروع من مختلف المصادر عن (%

 مباحة.
 

 يمة السوقية للشركات والدخل غير المشروع عند الطلب و بدون أي رسوم. سوف يقوم مدير الصندوق بتزويد المستثمرين في الصندوق بآلية حساب الق
 

  التطھير
  .كل ربع سنة مدير الصندوق تحديد الدخل غير المشروع وإيداعه في حساب خاص لصرفه في األعمال الخيرية. ويتم التطھير ىيجب عل

 
  أدوات وطرق االستثمار

  االستثمارية التالية: اليجوز بيع وشراء األسھم بأي أداة من األدوات
  
 .عقود المستقبليات 
 .العقود اآلجلة  
 .األسھم الممتازة 
 .عقود الخيارات 
  عقود المناقلةswap.  
 .البيع على المكشوف 
 .أدوات أخرى تتعلق بدفع أو استالم الفوائد  
  

  لتي تستثمر وفقا للضوابط الشرعية.يجوز للصندوق االستثمار في الصكوك وعمليات المرابحة والشھادات المالية وصناديق االستثمار ا
  

  المراجعة الدورية
لشرعية فسيتم تتم دراسة توافق الشركات المساھمة مع الضوابط الشرعية كل ربع سنة، وفي حال عدم موافقة إحدى الشركات المملوكة في الصندوق للضوابط ا

 .يوما من تاريخ الدراسة )90( تسعين بيعھا في مدة ال تتجاوز
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ر أي شك تمت الموافقة على طرح الصندوق من قبل ھيئة السوق المالية، وھذه الموافقة ال تعني حماية المستثمر من الخسارة. وإذا كان لدى المستثم
من مسؤوليته الشخصية في مدى مالئمة ھذا االستثمار له فإنه يجب عليه استشارة خبير مالي مستقل. كما يعتبر اشتراك المستثمر في الصندوق 

  والتامة.  
  
 
 

 .باًحاھذا االستثمار ليس وديعة بنكية كما أن قيمة االستثمارات في الصندوق يمكن أن تنخفض أو ترتفع، ومن غير المؤكد أن يحقق المستثمرون أر
وقد ال يتمكن المستثمرون من استعادة مبلغ استثماراتھم بالكامل ويجب على  ،فالمستثمرون يمكن أن يخسروا أمواال ويحققوا بعض الخسائر

  ي قد تكون كبيرة في بعض األوقات.األشخاص القيام باالستثمار في الصندوق فقط إذا كانوا قادرين على تحمل الخسارة والت
  
  
 

وفھم ما جاء بھا والموافقة عليھا، وتم الحصول  لمي للنمو والدخلاألھلي العا صندوقروط واألحكام والمالحق الخاصة بلقد قمت / قمنا بقراءة الش
  على نسخة منھا والتوقيع عليھا.

  
  

 االسم الكامل:
  

 الجنسية:
  

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

  رقم حساب االستثمار:
  

 التوقيع:
 

  التاريخ:
  
 
 
 

 إحداھما للمستثمر واألخرى للحفظ مع مدير الصندوق.يتم توقيع نسختين من ھذا العقد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


