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 صندوق األهلي الخليجي للنمو والدخل

AlAhli GCC Growth and Income Fund  
 

 

 الشروط واألحكام

 

 شركة األهلي المالية 

 

 

 

 صندوق يخضع إلشراف هيئة السوق المالية بموجب الئحة صناديق االستثمار

م15/3/1111هـ الموافق 11/5/1341 تمت الموافقة على الطرح حسب شروطه وأحكامه من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  

 

في قائمة المصطلحات التي تعكس التغييرات  صندوق األهلي الخليجي للنمو والدخلهذه هي النسخة المعدلة من شروط وأحكام 

شعارنا المرسل إلى هيئة إحسب  الخامسة والعشرين من هذه الشروط واألحكام الفقرة العاشرة  ووكل من الفقرة التاسعة، و

  م11/10/1110وق المالية بتاريخ الس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 رئيس إدارة االلتزام
 
 
 
 
 

 فيذينيس التالرئ

 سارة بنت جماز السحيمي علي بن فهد المرزوقي
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 إشعار هام

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

 

جل التجاري تأسست شركة األهلي المالية كشركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية، وجرى تسجيلها في الس

هيئة السوق المالية باعتماد شركة  قام مجلسم. و13/3/1110هـ الموافق 12/4/1311، بتاريخ 1111141303برقم 

م، وحصلت على 13/11/1112هـ، الموافق 4/11/1310، المؤرخ 1112-112-0األهلي المالية بموجب القرار رقم

كأصيل ووكيل، والتعهد بالتغطية،  لمالية التالية:التعاملبأعمال األوراق ا ، وذلك للقيام  12132-40  الترخيص رقم

 وأعمال اإلدارة والترتيب وتقديم المشورة، والقيام بأعمال الحفظ بخصوص األوراق المالية.

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

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

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

 الوحدات في الصندوق.

 هيئة السوق  مجلس (، الصادرة عن"الالئحة"تثمار )تم إعداد شروط وأحكام الصندوق طبقاً لالئحة صناديق االس

الصادر ،نظام السوق المالية وفقا ل هـ، 4/11/1310، المؤرخ 1-112-1112( بموجب القرار رقم "الهيئة"المالية )

-21-1المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ، هـ1/2/1313، وتاريخ 41كي رقم م/بموجب المرسوم المل

 م.14/5/1112هـ الموافق 12/1/1340 وتاريخ 1112

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

الشروط واألحكام. وحسب أفضل المعلومات المتاحة لألهلي المالية، )بعد أن بذلت كل االهتمام والعناية المعقولة 

ك(، فإن المعلومات المشمولة في هذه الشروط واألحكام ال تنطوي على أي بيان غير صحيح أو مضلل، للتأكد من ذل

 وال تغفل أية أمور تتطلب الالئحة تضمينها فيها، وعليه فقد قبلت األهلي المالية بالمسئولية.

 ات الصندوق. وُيمنع استتددام وحد في االشتراك ليتمكنوا منبهذه الشروط واألحكام  المحتملين يتم تزويد المستثمرين

هذه الشروط واألحكام ألي غرض آدر. كما تشكل هذه الشروط واألحكام ملكية قانونيتة لمتدير الصتندوق وال ي توز 

توزيعهتا وو نستدها كليتتا وو  زويتا وال ي توز اعفصتتاج ءتن وي  تتزا متن ملتمونها دون الحصتتول ءلت   ذن دطتتي 

 مسبق من مدير الصندوق. 

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

 في شئون الدنيا والدين  ضريبية أو شرعية أو استثمارية أو أية أمور أخرى، وحري بهم طلب مشورة المختصين

 بخصوص شراء الوحدات أو حيازتها أو التصرف بها.

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

 الشروط واألحكام. هذهبالنيابة عنه طبقاً ل االشتراكات

  في  وحدات  بعرضإن األهلي المالية لم تفوض أي شخص بإعطاء أية معلومات أو تقديم أية تعهدات فيما يتعلق

لو كان ذلك قد و ،( بخالف تلك المعلومات والتعهدات المشمولة في هذه الشروط واألحكام""الوحداتالصندوق )

وإن تسليم هذه حدث، فإنه يجب عدم االعتماد على تلك المعلومات أو التعهدات باعتبارها مقدمة من األهلي المالية. 

وحدات، ال يعني، بأي حال من األحوال، الشروط واألحكام )سواء أكان أم لم يكن مصحوباً بأية تقارير( أو إصدار ال

 .أن ظروف األهلي المالية لم تتغير منذ ذلك التاريخ

  الوحدات متاح  عرض، فإن توزيع هذه الشروط واألحكام والئحة صناديق االستثمارمن  (51)طبقاً ألحكام المادة

لى كل شخص تصل إليه هذه الشروط المسئولية عاألهلي المالية تلقي ب ومع ذلك، فإن  ،ومسموح به لجميع األشخاص

واألحكام، أو يكتتب بوحداتها، أن يتعرف على أية قيود قد تسري عليه بسبب جنسيته أو مكان إقامته. وإن هذه 

الشروط واألحكام ال تشكل عرضاً أو دعوى من أي شخص لدى أي سلطة اختصاص ال تجيز ذلك العرض أو تلك 

 ألي شخص ال يحق له نظاماً تلقي ذلك العرض أو تلك الدعوى. الدعوى، كما وال تشكل عرضاً أو دعوى

  يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد طويلة األجل وتوزيع الدخل من خالل االستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات

وم الخليجية المدرجة الموزعة لألرباح باإلضافة إلى الشركات المدرجة األخرى والمتفقة مع الضوابط الشرعية ومعل

أن تحقيق عوائد من استثمارات األسهم في األجل الطويل يرتبط عادة بتقلبات سوقية عالية، لذا فإن مخاطر االستثمار 

 في األسهم تكون أعلى من مخاطر االستثمار في غيرها من أدوات االستثمار األخرى.
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  سارية اعتبارا من ذلك ي م وه 15/3/1111هـ الموافق  11/5/1341إن هذه الشروط واألحكام مؤرخة بتاريخ

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

 

 .صندوق األهلي الخليجي للنمو والدخل الصندوق

 

أو الشركة  مدير الصندوق

 أواألهلي المالية 

 

(، والتي يقع مقرها المسجل في 1111141303)سجل تجاري رقم  ركة األهلي الماليةش

    .، المملكة العربية السعودية11325، الرياض  11112سعود، ص ب   طريق الملك

 

 المجلس

 

 .من الشروط واألحكام 13مجلس إدارة الصندوق، على النحو المبين في القسم 

 

 الهيئة

 

 .لمملكة العربية السعوديةهيئة السوق المالية با

 

 النظام

 

نظام السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 

 .م1114يونيو  12الموافقهـ 1/2/1313(، وتاريخ 41)م/

 

 الالئحة

 

 .الئحة صناديق االستثمار، الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

 

 الشروط واألحكام

 

  .األحكام الموضوعة خصيصاً للصندوقهذه الشروط و تعني

 

 المؤشر 

 

مؤشر ستاندرد آند بورز لألسهم الخليجية ذات التوزيعات النقدية والمتوافق مع أحكام 

 .((S&P GCC Shariah Dividend Indexالشريعة اإلسالمية 

 

 لاير سعودي

 

 .الريال السعودي

 

 المملكة

 

 .المملكة العربية السعودية

 

 يوم عمل بالمملكة

 

أي يوم يعمل فيه األشخاص المرخص لهم وتكون فيه البنوك مفتوحة بصورة عادية 

للعمل في المملكة العربية السعودية، وال يشمل ذلك أية عطلة رسمية بالمملكة العربية 

  .السعودية

 

االشتراك أيام قبول طلبات 

 واالسترداد

 

 .كل يوم عمل بالمملكة

  .ي يوم يتم فيه بيع واسترداد وحدات صندوق االستثمارأ يوم التعامل

 

 يوم التقويم 

 

  .اليوم الذي يتم فيه  تقويم الوحدات في الصندوق

 

 نموذج االسترداد

 

 .النموذج المستخدم السترداد الوحدات

 

 رسم االشتراك

 

 .الرسوم المحصلة لالشتراك في الصندوق

 

 نموذج االشتراك

 

 .الشتراك في الصندوقالنموذج المستخدم ل

 

بعد  مجمل المبلغ المدفوع من المستثمر لمدير الصندوق ألجل االستثمار في الصندوق مبلغ االشتراك

  .خصم رسوم االشتراك

  



 2 

 الوحدات نموذج تحويل 

 

  .االستثمارية النموذج المستخدم لتحويل الوحدات بين صناديق األهلي 

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

 

 الوحدات

 

 حصة  مالكي الوحدات في أي صندوق استثمار يتكون من وحدات بما في ذلك أجزاء

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

 

 أمين الحفظ

 

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

  .المالية

 

 السنة المالية

 

 .السنة المالية للصندوق

 

 دول مجلس التعاون الخليجي

 

الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي ) المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، 

 .قطر(العربية المتحدة، عمان، الكويت واإلمارات 

 

 المستثمر

 

  .ومالك للوحداتالصندوق  أي مستثمر في

 

 االستثمارات

 

  .ووحدات الصناديق األخرى واألصول ذات العالقة المملوكة للصندوقواألسهم   النقد

 

 حساب االستثمار

 

 بوحداتهم في صناديق االستثمار المستثمرون فيهاالستثمار الذي يحتفظ صناديق  حساب

  .المالية األهلي لدى

 

  .قيمة السوقية الستثمارات الصندوق زائد النقد زائد اي مطلوبات لصالح الصندوقال إجمالي قيمة األصول

 

 صافي قيمة األصول

 

  .القيمة النقدية إلجمالي قيمة األصول لصندوق االستثمار ناقصاً منها الخصوم

 

 السجل

 

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

 .مدير الصندوق لحفظ ذلك السجلينه يع

 

المعايير التي تحددها الهيوة الشرءية لالستثمار في األوراق المالية كما هو مولح في  المعايير الشرعية 
 .ملحق المعايير الشرءية

 
 .الهيوة الشرءية للبنك األهلي الت اري  الهيئة الشرعية 

 

 تداولها في سوق األوراق المالية مقسمة  ل  وحدات متساوية يتم هي صناديق استثمارية مؤشرات المتداولة الصناديق 
دالل فترات التداول كتداول وسهم الشركات، وت مع هذه الصناديق مميزات كال من 

 .صناديق االستثمار المشتركة واألسهم
 

األدرى التي حاالت األزمات االقتصادية الحادة وو االلطرابات السياسية وو الحاالت  الظروف االستثنائية 
 يؤدي حدوثها  ل  ترا عات حادة في وسواق األسهم.

 
 .شركة السوق المالية السعودية تداول 

 
هي وثاوق متساوية القيمة تمثل حصصا شاوعة في ملكية وءيان وو منافع وو ددمات وو  الصكوك 

 .حقوق معنوية وو في مو ودات مشروع معين وو نشاط استثماري داص
 

سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به الباوع مع زيادة ربح معلوم متفق ءليه، بنسبة من  بيع المرابحة 
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الثمن وو بمبلغ مقطوع سواا وقعت من دون وءد سابق وهي المرابحة العادية، وو وقعت 
بناا ءل  وءد بالشراا من الراغب في الحصول ءل  السلعة ءن طريق مؤسسة مالية 

 .وهي المرابحة المصرفية
 

انتقال  يمثل ذلككتتاب( في السوق المالي ألول مرة، وطرج وسهم الشركة للتداول العام )اال                              رح العام األوليالط
 ملكية الشركة من داصة  ل  ءامة.

 

ل قواعد التسجيتسجيلها وقبول إدراجها بوجب  ميت تيال األسهمتُتداول فيها  تيالسوق ال السوق الرئيسية

 .واإلدراج

 

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

 .واإلدراج في السوق الموازية

 

صندوق االستثمار العقاري 

 المتداول )ريت(

السوق، ويتمثل هدفه  فيتُتداول وحداته  صندوق استثمار عقاري مطروح طرحاً عاماً 

مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل  عقارات في االستثمار فيستثماري الرئيس الا

ع نسيجأدورٍي وت نقداً على مالكي  الصندوق أرباح افيص بة محددة عادةً منري، وتوزَّ

 .أدنى بحدة عمله، وذلك بشكل سنوي رل فتهذا الصندوق خال يالوحدات ف

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

 الصندوق، وتشمل الهاتف والموقع االلكتروني المعتمدين من مدير الصندوق.

 

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

 تملكهم.

 

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

 

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

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

 

 

 

 

 



 1 

 ملخص الصندوق:
 

 .الريال السعودي عملة الصندوق

 

 وع الصندوقن

 

صندوق  مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار يستثمر في أسهم الشركات 

 .الخليجية المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي

 

 درجة المخاطرة 

 

 .عالي المخاطر

 

 المؤشر اإلرشادي

 

ة مع أحكام مؤشر ستاندرد آند بورز لألسهم الخليجية ذات التوزيعات النقدية والمتوافق

 .((S&P GCC Shariah Dividend Indexالشريعة اإلسالمية 

 

 أهداف الصندوق

 

دخل من خالل االستثمار بشكل توزيع الطويل وعلى المدى ال في رأس المال نموالتحقيق 

األرباح من حيث لنمو التي لديها فرص جيدة لأساسي في أسواق األسهم الخليجية 

  .والتدفقات النقدية

 

 األدنى لالشتراك الحد

 

 .لاير سعودي 5111

 

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 

الحد األدنى لالشتراك عن طريق 

نتظم واالشتراك ماالشتراك ال برامج

 اإلضافي للقنوات البديلة               

  

 .لاير سعودي 1111

 

 

 .لاير سعودي 111

 

 الحد األدنى للمبلغ المسترد

 

 .لاير سعودي 1111

 

 ام التقويم أي

 

 .كل يوم عمل في المملكة

 

 أيام التعامل

 

 توزيع األرباح

 .كل يوم عمل بالمملكة

 

أغسطس. شهر أبريل و شهر من نهايةبالمملكة أيام عمل  خمسةن في السنة خالل امرت

خصصة الوحدات المفي حسابات االستثمار الخاصة بمالكي هذه التوزيعات  يتم إيداع

المستثمرين قراءة وتوقيع وينبغي على رة بالريال السعودي. صندوق األهلي للمتاجل

 .صندوق األهلي للمتاجرة بالريال السعوديوأحكام شروط 

 

أيام قبول طلبات االشتراك 

 واالسترداد

 

 .كل يوم عمل بالمملكة

 

آخر موعد الستالم طلبات االشتراك 

 واالسترداد

 

 .على أن يكون يوم تعاملاالشتراك من يوم  (11صباحا ) العاشرة الساعة قبل أو عند

 

 رسوم االشتراك

 

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

 

 م إدارة الصندوقورس

 

 .من صافي قيمة أصول الصندوق سنوياً   ٪ 1815
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 .و العالقة( أيام عمل بالمملكة بعد يوم التقويم ذ3) أربعةتتاح للمستثمر خالل  عائدات االسترداد

 

 الرسوم األخرى

 

يتم تحميل الصندوق مصروفات إضافية )كأتعاب مراجع الحسابات ، والهيئة الشرعية 

لن تزيد هذه  و مصاريف التمويل، والرسوم النظامية ورسوم الحفظ ومعالجة البيانات

 .من متوسط إجمالي قيمة أصول الصندوق ٪  185المصاريف مجتمعة عن 

 

 تاريخ الطرح

 

 .م3/2/1111هـ الموافق 1/0/1341

 

 سعر الوحدة عند بداية الطرح

 

  .لاير سعودي 1
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 :الشروط واألحكام

 

 اسم الصندوق .1
   صندوق األهلي الخليجي للنمو والدخل

AlAhli GCC Growth and Income Fund 

 

 الرئيس لمدير الصندوق  كتب المعنوان  .2

 األهلي المالية، المملكة العربية السعودية شركة 

 11325، الرياض 11112، ص.ب. ،طريق الملك سعود البرج ب

+ 222 211111141هاتف:  

+222113121132فاكس:   

 al.comwww.alahlicapitلمزيد من  المعلومات حول مدير الصندوق، يرجى زيارة الموقع التالي 
 
 البدءتاريخ  .3

 م 3/2/1111هـ الموافق  1/0/1341بتاريخ  بدأ الصندوق في قبول طلبات االشتراك  

 

 الهيئة المنظمة .4

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

، وذلك 12123-40م، بموجب الترخيص رقم 13/11/1112فق هـ، الموا4/11/1310، بتاريخ 0-112-1112رقم 

لممارسة أنشطة التعامل كأصيل ووكيل، والتعهد بالتغطية، واإلدارة، والترتيب وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال 

 األوراق المالية.

 

 تاريخ إصدار هذه الشروط واألحكام أو آخر تحديث لهما .5

هـ 10/11/1341تم تحديثها في و، م15/3/1111هـ الموافق  11/5/1341صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  

 م.11/10/1110الموافق 

 

 االشتراك .6

 ( لاير سعودي.5111األولي هو خمسة آالف ) االشتراكإن الحد األدنى لمبلغ     182

تتم عمليات ويمكن أن ( لاير سعودي، 1111يقل عن ألفي ) يجب أن تكون عمليات االشتراك اإلضافي بمبلغ ال 182

)الهاتف  عن طريق القنوات البديلةاالشتراك في الصندوق أو التحويل إليه بمبالغ أقل من هذه المبالغ وذلك 

برنامج االشتراك المنتظم "ثمار" وهو برنامج يتيح للمستثمرين االشتراك بمبالغ ثابتة وعلى أساس و واالنترنت(

 شهري. 

يجب أال تقل كما  ،( لاير سعودي1111يمتها عن ألفي )وحدات التقل قيجب على مالكي الوحدات االحتفاظ ب 482

باستثناء استرداد وامتالك الوحدات عن طريق برامج االشتراك  ،( لاير1111قيمة المبلغ المراد استرداده عن )

 .المنتظم

 

 عملة الصندوق .7

، فإن سعر الصرف لسعوديالريال اوفي حال االشتراك بعملة أخرى غير عملة الصندوق هي الريال السعودي.  

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

 الصرف.

 

 االستثمار أهداف صندوق .8

لمدى على ا رأس المالتحقيق النمو في  يهدف إلى  هو صندوق استثماري مفتوح  صندوق األهلي الخليجي للنمو والدخل

من لنمو التي لديها فرص جيدة ل سهم الخليجية األ أسواق  وتوزيع الدخل من خالل االستثمار بشكل أساسي في الطويل 

  الشرعية الصادرة عن الهيئة الشرعية للصندوق. للمعاييرالنقدية وفقا  األرباح والتدفقاتحيث 

 يجية ذات التوزيعات النقدية والمتوافقة مع أحكاممؤشر ستاندرد آند بورز لألسهم الخل المؤشراإلرشادي للصندوق:

ذات التوزيعات النقدية عبارة عن مؤشر يعتمد على القيمة السوقية لألسهم الخليجية المدرجة ر الشريعة اإلسالمية. المؤش

  المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. والسيولة

 لكتروني الخاص بشركة األهلي الماليةويمكن للمستثمرين متابعة أداء المؤشر على الموقع اإل 

www.alahlicapital.com. ( يتم تزويد خدمة المؤشر عن طريق شركة ستاندارد اند بورزS&P.للخدمات المالية ) 

 

http://www.alahlicapital.com/
http://www.alahlicapital.com/
http://www.alahlicapital.com/
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 استراتيجيات االستثمار الرئيسية .9

 لتحقيق أهداف الصندوق: سيتم توظيف االستراتيجيات الرئيسية التالية  

 الشرعية المعايير مع المتوافقة األسواق الخليجية في المدرجة الشركات أسهم في أساسي بشكل االستثمار 9.1

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

 للصندوق يجوز ذلك، إلى باإلضافة. الخليجي التعاون مجلس دول في الرسمية المالية و/أو الهيئات السوق

 السعودية الموازية السوق في المدرجة الشركات وأسهم المتداولة، العقاري االستثمار صناديق في االستثمار

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

 صناديق أو صفقات في النقدي الفائض استثمار للصندوق يمكن. الخليجية أو السعودية األسواق يف تستثمر

 .الشريعة مع المتوافقة النقد أسواق

 والتي األسواق الخليجية في المدرجة أسهم الشركات في العادية، الظروف في استثماراته، الصندوق يركز 9.1

 بعضها أو األصول كامل بيع االستثنائية الظروف في لصندوقل ويجوز الشرعية، المعايير عليها تنطبق

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

9.1 
 االستثمار إلجراءات الصندوق في االستثمارات وتخضع نشطة، بطريقة المحفظة بإدارة الصندوق مدير يقوم

 يقوم حيث الدقيقة، والمراجعة الشركات وتحليل الكمي الفحص تتضمن والتي الصندوق مدير لدى عةالمتب

 والخطط المخاطرة، ومستوى اإلدارة، جودة وتقييم للشركة، األساسي التحليل بإجراء األصول إدارة فريق

 .للشركة المستقبلية

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

: كتالي أدنى بحد والمصنفة الدولية االئتماني التصنيف وكاالت إحدى تحدده ما حسب النظيرة واألطراف

 الستثمارات ائتماني تصنيف وجود عدم حال وفي. BBB- فتش/  Baa4 موديز/ BBB - بورز آند ستاندرد

 على بناء داخليا االستثمارات جودة بتصنيف سيقوم الصندوق رمدي فإن النظيرة، األطراف أو الصندوق

 مع الصندوق لتعامل األعلى الحد بأن علما المصدر، أو النظير للطرف المالي المركز وسالمة استقرار

 .الصندوق أصول قيمة صافي من ٪15 لن يتجاوز النظير الطرف

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

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

 تابعيه.

9.1 
 مدير يطبق كما. االستثمار صناديق الئحة من( 31) المادة في الواردة االستثمارية القيود مديرالصندوق يطبق

 :أصوله صافي قيمة من مئوية بنسبة أدناه المذكورة القيود ندوقالص

 الحد األقصى الحد األدنى فئة األصول

أسهم الشركات السعودية والخليجية المدرجة في االسواق 

الرئيسية والموازية )بما في ذلك االكتتابات األولية وأسهم 

ق االستثمار العقاري المتداولة حقوق األولوية( و صنادي

 ناديق المؤشرات المتداولة صو

51٪  111٪  

النقد، صناديق أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة، صفقات 

 أسواق النقد, الصكوك وصناديق الصكوك
1٪  51٪  

صناديق استثمار أخرى تستثمر في أسواق األسهم 

 السعودية و/أو الخليجية
1٪  51٪  

 

 أصول قيمة صافي من ٪11 أقصى بحد الشرعية اييرالمع مع متوافق تمويل على الحصول للصندوق يحق 9.1

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

 .االسترداد طلبات تغطية
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 متوافقة مع أحكام الشريعةمن قيمة صافي أصوله في صناديق استثمارية  ٪51يحق للصندوق استثمار حتى  9.1

 مت الموافقة على طرحها طرحا عاما من هيئة السوق المالية على أن تستثمر في األسهم المدرجة  فيت

بما يتناسب مع عوائد ومخاطر الصندوق.  أو صفقات أسواق النقد األسواق السعودية أو األسواق الخليجية

 .أخرى استثمارية صناديق في االستثمار عند االستثمار صناديق الئحة في الواردة بالقيود الصندوق وسيتقيد

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

 .من قيمة صافي أصوله ٪11هذه األدوات عن 

 

 

 أبرز مخاطر الصندوق .11

ة األهلي المالية بأن ثمة زيادة يعتبر الصندوق عالي المخاطر وليس هناك من تأكيد يمكن أن تقدمه شرك 1811

ستحدث في قيمة االستثمارات في الصندوق. قيمة االستثمارات في الصندوق والدخل الناتج عنها يمكن أن 

تهبط، وليس هناك من ضمان يمكن أن تقدمه شركة األهلي المالية بشأن تحقيق أهداف االستثمار التي وضعها 

مؤشراً على أي نمو في المستقبل لمعدالت العائد.  -إن ُوجد  -دوق الصندوق. وال يشكل األداء السابق للصن

 ويجب على  مالكي الوحدات أخذ عوامل المخاطر التالية بعين االعتبار قبل االستثمار في الصندوق:

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

هبوط كبير ومفاجئ في قيمة األسهم واحتمال خسارة جزء من رأس المال والتأثير السلبي على سعر حدوث 

. وبالتالي فإن المخاطرة في استثمارات األسهم تكون أعلى من مخاطر االستثمار في أسواق النقد الوحدة

 والمرابحات واألدوات االستثمارية قصيرة األجل األخرى.  

هي مخاطر تركيز االستثمار في الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية  رعية:مخاطر االستثمارات الش

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

وق مما يؤثر سلبا على استثمارات الصند بهدف االلتزام بالضوابط الشرعية لالستثمار الخاصة بالصندوق

 .وأدائه وسعر الوحدة

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

الموازية، فإن هذه الشركات قد تتصف بمستوى سيولة أقل من الشركات المدرجة في السوق الرئيسية ال سيما 

لمستثمرين، كما قد تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة وأن المشاركة في هذه السوق مسموح لفئة محددة من ا

في السوق الموازية أكثر تقلبا نظرا ألن نسبة التذبذب العليا والدنيا أعلى من نسبتها في السوق األساسية. كما قد 

تكون الشركات المدرجة في هذا السوق حديثة التأسيس أو لها تاريخ تشغيلي قصير، ولديها موارد بشرية 

محدودة. باإلضافة إلى ذلك، فإن متطلبات اإلفصاح على الشركات المدرجة في هذا السوق أقل نسبيا من  ومالية

نظيراتها في السوق الرئيسية. وقد يؤثر كل ذلك على كفاءة تقييم مدير الصندوق ألداء الشركة وسعرها، األمر 

 الذي قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة. 

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

صناديق االستثمار العقاري المتداولة، وبالتالي فإن هذه الصناديق قد تواجه مستوى منخفض من السيولة 

وأسواق  والتعامل. كما قد تواجه أسعار وحدات تلك الصناديق تقلبات نتيجة لحركة األسواق بشكل عام

العقارات على وجه الخصوص. باإلضافة إلى ذلك، ليس هناك ما يضمن أن صناديق االستثمار العقاري 

المتداولة ستقوم بتوزيع الدخل على المستثمرين على أساس سنوي كما هو مطلوب بموجب األنظمة ألن 

قدرة الصناديق على الوفاء التوزيعات تعتمد على أداء األصول الحقيقية، كما أن توزيع الدخل يعتمد على 

بالتزاماتها إن وجدت. عالوة على ذلك، فإن االستثمار في هذه الصناديق يرتبط بمخاطر األصول العقارية 

والتي قد تتأثر قيمتها أو تقويمها سلبا بسبب عوامل منها انخفاض معدالت اإليجار أو اإلشغال، والمركز المالي 

 يرها.للمستأجرين، وضعف البنى التحتية وغ

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

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

 وبالتالي إلى انخفاض في أسعار الوحدات.

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

مصدر أو الطرف النظير ربما يؤثر سلبا على قيمة االستثمارات، كما أن الصدار/اإلاالئتماني في تصنيفات 

دوات صافي قيمة أصول الصندوق واسعار وحدات الصندوق يمكن أن تنخفض نتيجة النخفاض قيمة تلك األ

 االستثمارية المملوكة للصندوق التي تم خفض تصنيفها االئتماني.

يتحمل مالكو الوحدات المخاطر المتعلقة باالستثمار  :لألطراف النظيرةمخاطر االعتماد على التصنيف الداخلي 

لتقويم ائتمانيا والتي يستثمر فيها الصندوق بناء على البحث والتحليل، ثم ا مصنفينغير مع أطراف نظيرة 
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لطرف والتصنيف االئتماني الداخلي الذي يقوم به مدير الصندوق. حيث أن أي ضعف في الوضع المالي ل

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

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

وبالتالي  مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة أسهمهالتي يقدمها المصدر  والخدماتأالمنتجات  على المالية والطلب

 .تأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبا

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

أداء الصندوق عرضة للتقلبات الحادة نتيجة التغير في األوضاع الخاصة في الشركات والقطاعات والذي يجعل 

 التي يستثمر بها الصندوق والتي قد تؤثر على أداء الصندوق سلبا.

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

 . اعلى أداء الصندوق سلبر والتي قد تؤث أو في الدول المجاورة  الستثمار بأسواقهاالصندوق إلى ا

هي التغيرات في البيئة التنظيمية والتشريعات وأنظمة المحاسبة واللوائح المحلية،  :التشريعيةالمخاطر 

نخفاض قيمة أسهم والحكومية والتي تؤثر سلبا على قدرة مدير الصندوق على إدارة الصندوق أو قد تؤدي إلى ا

 الشركات المستثمر فيها من قبل الصندوق وبالتالي يكون لها تأثير سلبي  على أداء الصندوق وقيمة وحداته.

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

وقيمة  أداء الصندوق يتأثر  سهم المستثمر بها، وبالتالي سلبا على  قيمة األ تؤثر قد والتي قد وأسعار النفط

 ا.سلبوحداته 

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

 دة.فإن قيمة األوراق المالية وأسهم الشركات يمكن أن تتأثر بشكل سلبي بتقلبات أسعار الفائ

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

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

سيولة السوق المنخفضة قد تؤثر  استثمارات الصندوق. كما أن متدنية مما قد يزيد من صعوبة تسييل السيولة

سلباً على األسعار السوقية الستثمارات الصندوق وقدرته على بيع بعض استثماراته لتلبية متطلباته من 

 السيولة. 

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

دمارا كبيرا للممتلكات واألصول، وقد توثر سلبا على مختلف القطاعات  يمكن  السيطرة عليها وتسبب

 وحدات الصندوق. االقتصادية و االستثمارية مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار

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

قد  اتخاذ القرارات االستثمارية مماعلى قرارات مدير الصندوق في  ثرمصلحة شخصية قد تؤ الصندوق بسبب

 يؤثر سلبا على أداء الصندوق.

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

وعدم وجود بديل  أحدهم اب عند استقالة أو غي بشكل كبير أداء الصندوق مما يؤدي إلى تأثر، مدير الصندوق

 مناسب.

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

ينطوي على مخاطر مرتبطة باإلخفاق أو التأخر في تسوية صفقات السوق وتسجيل وأمانة حفظ األوراق 

أعلى من المتوسط والمعتاد. إن  ااألسواق قد يحمل بين طياته مخاطر االستثمار في مثل هذهكما أن المالية. 

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

في  دوقاستثمارات الصنأصول و فإن ،القيمة السوقية والمتاجرة متركزة في عدد محدود من الشركات. و لذلك

في أسواق يولة أقل بشكل ملحوظ مقارنةً باالستثمار وس ،أكبر من تقلبات األسعار اقدر تواجهقد  السوق الناشئة

 .اأكثر تطور

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

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

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

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

جديدة أو تكون في مرحلة نمو وتطوير وقد ينعكس ذلك سلبا على أداء الصندوق وأسعار تمثل قطاعات 

 الوحدات. 

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

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

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

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

مما قد يترتب على هذا التأخير رسوم  المقترضة في الوقت المحدد ألسباب خارجة عن إرادة مدير الصندوق،

تأخير السداد أو أن يضطر مدير الصندوق لبيع بعض استثماراته مما قد يؤثر على أصول الصندوق والذي 
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 سينعكس سلبا على أسعار الوحدات.

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

ر بها إلى مخاطر مماثلة لتلك الواردة في هذه الفقرة "المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق" مما االستثما

 قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

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

ئحة التنفيذية بما في ذلك قواعد التسجيل واإلدراج قد يؤدي إلى تعليق تداول أسهم العربية السعودية ولوا

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

اً مما هي مخاطر قيام مالكي الوحدات بعمليات استرداد كبيرة ومتتابعة أحيان: مخاطر عمليات االسترداد الكبيرة

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

 يؤدي إلى انخفاض قيمة أصول الصندوق وانخفاض سعر الوحدة.

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

ماتها التعاقدية مع مدير الصندوق وفقا للعقود أو االتفاقيات بينهما. وتنطبق هذه المخاطر على الصندوق بالتزا

في حال االستثمار في صناديق المرابحة والتي تقوم بصفقات المرابحة مع أطراف أخرى والتي في حال 

 إخفاقها ستؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.

تتمثل في مخاطر تضاؤل فرصة الصندوق في الحصول على عدد أسهم كافي وذلك : خصيصمخاطر نتائج الت

بسبب ازدياد الشركات والصناديق التي تشارك في عملية بناء سجل األوامر ومن ثم االكتتاب في الصندوق، 

ة على كما ال يستطيع الصندوق ضمان حق المشاركة في اإلصدارات األولية أو استمرار هيئة السوق المالي

طرح اإلصدارات بطريقة بناء سجل األوامر، وذلك قد يؤدي إلى قلة إيردات الصندوق والتي ستنعكس سلبا 

 على سعر الوحدة.

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

 لألداء واألرباح المتوقعة،عدم تحقيق تلك الشركات  لمثالعلى سبيل ا غيرها من االستثمارات ومن ذلك إمكانية

لتلك الشركات مما  أحيانا محدودية الموارد البشرية والمالية بسببباإلضافة إلى التذبذب العالي في أدائها وذلك 

 .سعر الوحدةعلى أداء الصندوق وسلبا قد يؤثر 

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

والقانونية، والضريبية المعمول بها أو أي إجراءات حكومية تتعلق باستثمارات الصندوق، والذي من شأنه أن 

 يؤثر سلبا على أداء الصندوق.

ليات الصندوق وحفظ أصوله، إال أن يعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية في إدارة عم مخاطر التقنية:

قد تتعرض لعمليات اختراق أو فيروسات أو تعطل جزئي أو كلي بالرغم من  هأنظمة المعلومات لدي

إدارة استثمارات  فيمدير الصندوق  إمكانيةقد يحد من  األمر الذيلديه  المتوفرةاالحتياطات األمنية العالية 

 حدوث ذلك سلبا على أداء الصندوق. الصندوق بشكل فعال ومن الممكن أن يؤثر

قد يؤدي استثمار الصندوق في حقوق األولوية أو امتالك أسهم في  مخاطر االستثمار في حقوق األولولية:

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

وية يفوق نسبة الحد األعلى واألدنى ألسعار األسهم المدرجة في السوق نسبة التذبذب لتداول أسعار حقوق األول

 . %11المالية السعودية والتي تبلغ 

الوحدات المسؤولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في الصندوق إال إذا كانت  ويتحمل مالك 1811

  ناتجة عن إهمال أو تقصير   من مدير الصندوق.

االستثمار في الصندوق إيداعاً لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع األوراق المالية أو تابع لصندوق  ال يعد 4811

 االستثمار.

 

  الرسوم والمصاريف: .11
 رسوم االشتراك 1811

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

 في المبلغ في الصندوق بعد اقتطاع رسوم االشتراك.ويتم استثمار صا

 رسوم اإلدارة 1811

، تحمل على ٪1815مل أتعاب إدارة سنوية تبلغ يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق في كل يوم تعا 
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سيتم التنازل أو إعادة دفع رسوم اإلدارة في  الصندوق في كل يوم تعامل من صافي قيمة أصول الصندوق.

 ار أحد الصناديق األخرى المدارة من قبل شركة األهلي المالية في هذا الصندوق.حال استثم

 المصاريف األخرى 4811

يقوم مدير الصندوق  بخصم و استقطاع المصاريف من أصول الصندوق في كل يوم تعامل وتشمل أي   

قابة الشرعية ورسوم الحفظ مصروفات يتم إنفاقها نيابة عن الصندوق كأتعاب مراجعة الحسابات النظامية والر

و معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندوق ومصاريف التمويل والرسوم النظامية وأي مصاريف أخرى 

سنوياً من متوسط  ٪185مسموح بها نظامياً. لن تزيد هذه المصاريف مجتمعة عن واحد ونصف بالمائة 

 قيمة أصول الصندوق.  إجمالي

ى التي يمكن تحديدها مسبقاً مثل مصاريف مراجعة الحسابات، والرسوم الرقابية، مصاريف األخربالنسبة لل

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

 تحميلها بالتساوي حسب عدد الصناديق التي تقع تحت إشراف مجلس اإلدارة والمدارة من قبل مدير الصندوق.

أما المصاريف العامة الغير ثابتة وعرضة للتغيير مثل مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة 

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

لية مراجعة ربع سنوية واالسترداد، باإلضافة إلى عدد أيام التقويم خالل الفترة، وسيقوم مدير الصندوق بعم

  )كل ثالثة اشهر( لمصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندوق. 

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

ألحكام، ملخص ( من هذه الشروط وا42يوم، وللمزيد من اإليضاح يرجى قراءة الفقرة ) 425على أساس 

 اإلفصاح المالي.

 

 )الوساطة(مصاريف التعامل  . 12

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

على معدل تداول . وتتفاوت تلك المبالغ استناداً فيها بيع الوأشراء الالتي يقوم الصندوق ب األسواق وسيط التعامل في

 .ةأصول الصندوق وحجم العمليات المنفذ

 

  التصفية وتعيين مصف . 13

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

 ."تعيين مصف أو مدير بديل للصندوق" من الئحة صناديق االستثمار

  

 مجلس إدارة الصندوق .14

تبدأ مدة عضوية المجلس من تاريخ موافقة مجلس هيئة السوق المالية وتمتد لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد  1813

 ويتكون مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسماؤهم: 

 العلي )رئيس مجلس إدارة الصندوق( محمد عبدهللا  .1

تقلد  1114إلى  1113المالية. عمل في هيئة السوق المالية من عام  هلياأل شركة في المنتجات تطوير رئيس

 األهلي إلى شركة انضمامه قبل .كان آخرها مدير وحدة مخالفات صناديق االستثمار والطرح خاللها عدة مهام 

الية. لالستثمار ومدير إئتمان في مجموعة سامبا الم جدوى شركة في المنتجات لتطوير  مديرا عمل  المالية،

 ، ويحملCFAالمعتمد  المالي المحلل شهادة على حصل. المالي القطاع في الخبرة من عاما 11 من أكثر لديه

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

 محمد جعفر السقاف )عضو غير مستقل(  .1

المالية منذ  األهلي إلى شركة انضم المالية. األهلي شركة األفراد فيمبيعات العمالء  يشغل حالياً منصب رئيس

 أكثر لديه .تأسيس الشركة،عمل في البنك االهلى التجاري في عدة إدارات منها إدارة االستثمار وإدارة الفروع

رة دبلوم التخطيط المالي الشخصي وإدا شهادة على وهو حاصل .المالي القطاع في الخبرة من عاما 14 من

 الثروات من المعهد المصرفي من دلهاوسي، كندا.

 .    الدكتور/ عبدالرؤوف سليمان باناجة  )عضو مستقل(4

نائب أول للرئيس التنفيذي إلدارة االستثمار والتمويل لشركة األول للخدمات المالية، حصل على درجة 

، عمل كأستاذ مساعد في جامعة الملك م1211الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا عام 

سعود كما عمل مستشارا في كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد. عمل أيضا في الصناعة المصرفية وتبوأ 

 وظائف عليا في ساب وبنك الخليج الدولي والبنك األهلي التجاري.

 .    عالء الدين رياض سامي  )عضو مستقل(3

لالستثمار لمجموعة زاهد القابضة كما أنه عضو بمجلس إدارة كل من   هو نائب رئيس والرئيس التنفيذي
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ة، و صناعات المواصالت العربية خدمات العجيل المالية، والبنك الدولي الوطني، والفنادق العربية الدولي

أخرى. يحمل درجة جامعية في االقتصاد من جامعة القاهرة، و درجة الماجستير في  شركة ستالوب وشركاتو

مع بنك باركليز  1200دارة المالية الدولية من الجامعة األمريكية في القاهرة. بدأ حياته الوظيفية عام اإل

 انضم إلى البنك السعودي الهولندي قبل انضمامه لمجموعة زاهد. 1202القاهرة، وفي عام 

 تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي: 1813

 الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها. .1

اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا  .1

 .الئحةل

تاازام( لاادى ماادير االجتماااع ماارتين ساانوياً علااى األقاال مااع مسااؤول المطابقااة وااللتاازام )لجنااة المطابقااة واالل .4

الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصاندوق بجمياع 

 اللوائح واألنظمة المتبعة.

 إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه. .3

 التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق بالئحة صناديق االستثمار. .5

د من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، التأك .2

 وأحكام الئحة صناديق االستثمار.

 العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه. .0

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

ضاء مجلس اإلدارة غير جميع أعضاء المجلس بما في ذلك أع  بمكافآتيتم تحميل الصندوق هذا وسوف 

 . وللمزيد من اإليضاح يرجى قراءة ملخص اإلفصاح المالي المرفق.المستقلين

 معينون أيًضا في الصناديق التالية: جميع أعضاء مجلس اإلدارة المعينون للصندوق 4813

 والدخلصندوق األهلي العالمي للنمو  .1

 صندوق األهلي المرن لألسهم السعودية .1

 صندوق األهلي سدكو للتطوير السكني  .4

 صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة  .3

 صندوق األهلي لألسهم العالمية .5

 صندوق األهلي للطروحات األولية .2

 صندوق األهلي للعقار العالمي  .0

 لصحية صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم الرعاية ا .1

 صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم الخليجية  .2

 صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية  .11

 صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك .11

 صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة  .11

 صندوق األهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية .14

 صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا .13

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

 .األهلي للضيافة بمكة المكرمة

 

 مدير الصندوق .15

، سعودإن مدير الصندوق هو شركة األهلي المالية، وعنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق هو طريق الملك  1815

 ة العربية السعودية، المملك 11325، الرياض  11112ص ب 

  +.222113121132+، فاكس:  222 211111141هاتف: 

 www.alahlicapital.comعنوان الموقع االلكتروني: 

يجوز لمدير الصندوق والشركات األخرى ضمن مجموعة األهلي المالية القيام من حين آلخر بالتصرف  1815

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

لتلك الخاصة بالصندوق. ولذلك، فمن الممكن أن يجد مدير الصندوق، في نطاق ممارسته ألعماله، أنه في 

ن الصناديق. وعلى أي موقف ينطوي على تعارضات محتملة في الواجبات أو المصالح مع واحد أو أكثر م

حال، ففي تلك الحاالت سوف يراعي مدير الصندوق التزاماته بالتصرف بما يحقق أقصى مصالح مالكي 

الوحدات المعنيين إلى أقصى درجة ممكنة عملياً، وعدم إغفال التزاماته تجاه عمالئه اآلخرين عند االطالع بأي 

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

http://www.alahlicapital.com/
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عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق أو مدير الصندوق يُحتمل تعارضها مع 

 مصالح الصندوق.

تعد الصفقات بين مالك الوحدات والصندوق ومدير الصندوق وأي صندوق آخر يدار من قبل مدير الصندوق  4815

( من الئحة صناديق االستثمار "القيود 51على احتمالية تضارب مصالح وفقا للفقرة )د( من المادة )منطوية 

 على المستثمر".

 ال يوجد حالياً أي مهام خاصة بمدير الصندوق تم تفويضها إلى طرف ثالث للقيام بها. 3815

هـ، الموافق 4/11/1310ؤرخ ، الم1112-112-0رخص مجلس الهيئة مدير الصندوق بموجب قرارها رقم  5815

، وذلك للقيام بالتعامل، كأصيل ووكيل، والتعهد  12132-40م، بموجب الترخيص رقم 13/11/1112

 بالتغطية، وأعمال اإلدارة والترتيب، وتقديم المشورة والقيام بأعمال أمين الحفظ، بخصوص األوراق المالية.

 

 أمين الحفظ .16

وعنوانه: المملكة ، بالمحفظة ن حفظ وحدات الصندوق، واألوراق المالية الخاصة إن شركة األهلي المالية هي أمي

وحيثما كان ذلك . 11325الرمز البريدي  11112، البرج ب، ص.ب. طريق الملك سعود العربية السعودية، الرياض،

المرخص لهم من الهيئة  الية أمناء حفظ األوراق الم منطبقاً، تجوز حيازة تلك األوراق المالية من قبل واحد أو أكثر من

  .بعد تعيينه من مدير الصندوق

 

 مراجع الحسابات .17

المملكة  11543، جدة 55101شارع األمير سلطان ص.ب  –كي بي ام جي الفوزان وشركاه، مركز زهران لألعمال 

  2323 221 11 222+ فاكس:   2525 221 11 222+العربية السعودية، تلفون: 

www.kpmg.com.sa 

 

 القوائم المالية .18

من نهاية السنة المالية للصندوق.  ا تقويميا يومٍ (  21)تتم مراجعة البيانات والقوائم المالية للصندوق بصفة مستقلة خالل 

( يوماً تقويميا من نهاية كل نصف 35وسيتم فحص القوائم المالية من قبل المراجعين الخارجيين خالل خمسة وأربعين )

ستثمرين الحاليين والمحتملين نسخة من البيانات المالية السنوية المراجعة، باإلضافة إلى القوائم المالية سنة. وتتاح للم

النصف سنوية المفحوصة من قبل المراجعين الخارجيين بناء على طلب يقدم إلى مدير الصندوق أو من خالل زيارة 

  موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول"، مجانا.

 

 صائص الوحداتخ .19

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

 

 أخرى معلومات .21

 سرية معلومات الصندوق 1811

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

لطة التنظيمية للصندوق )هيئة السوق المالية( على سجالت الصندوق ألغراض ذلك بأنه يحد من اطالع الس

 اإلشراف النظامي.

 وفاة مالك الوحدات 1811

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

نفذي وصيته ولممثليه الشخصيين وأمنائه وخلفائه في هذه الشروط واألحكام ملزمة لورثته ولمديري تركته و لم

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

شيء مماسبق ألي شريك أو مساهم فيها. وعليه فإن لمدير الصندوق الحق في تعليق أي معامالت تتعلق بهذه 

لحين تسلم مدير الصندوق ألمر صادر عن محكمة أو وكالة أو غير ذلك من البيانات الكافية   الشروط واألحكام

 له إلثبات صالحية من سبق ذكرهم  قبل السماح لهم بالتصرف في تلك المعامالت.

  

 صناديق االستثمار المطابقة للشريعة اإلسالمية  .21

  :تم تعيين هيئة شرعية تتألف من األعضاء التالية أسماؤهميتقيد الصندوق  بمعايير الشريعة اإلسالمية، و 1811

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

عضو مجلس هيئة كبار العلماء و رئيس محكمة التمييز في مكة المكرمة سابقا، يحمل درجة الماجستير من 
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 .إلسالميةالمعهد العالي للقضاء التابع لجامعة اإلمام محمد بن سعود ا

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

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

لية الشريعة في جامعة االمام العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، نال درجة الدكتوراه من ك

 .محمد بن سعود اإلسالمية

 الشيخ الدكتور/ محمد علي القري  )عضواً بالهيئة(. 4

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

 يفورنيا.اإلسالمي، يحمل درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كال

 سيتم تحميل الصندوق باألتعاب المالية الخاصة بخدمات الهيئة الشرعية. 1811

لالطالع على الضوابط الشرعية التي استخدمها أعضاء الهيئة الشرعية في إصدار الفتوى التي تجيز االستثمار  4811

 في الصندوق يرجى قراءة ملحق المعايير الشرعية.

 

  لعالمية صناديق االستثمار ا.  22

 ال تنطبق هذه الفقرة على الصندوق.       

 

 .  الطرح األولي 23

 صول الصندوق لبدء االستثمار.  ال يوجد حد أدنى لحجم أ       

 

  في الصندوق مدير الصندوق استثمار   .24

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

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

 مالية.

 

 إجراءات االشتراك واالسترداد .25

 :أيام بيع واسترداد وحدات الصندوق 1815

 ق في كل يوم تعامل.يتم قبول وتنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد في الصندو

   الموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في الصندوق: 1815

 العاشرةتقديم طلبات االشتراك: كل االشتراكات التي تتم بالريال السعودي يجب أن تدفع قبل أوعند الساعة  

الذي تم االشتراك فيه، أما صباحا في يوم التعامل لكي تبدأ المشاركة في الصندوق في نفس  يوم التعامل 

صباحا أو إذا صادف يوم االشتراك المستهدف عطلة رسمية  العاشرةالتي يتم تقديمها بعد الساعة  الطلبات

لألشخاص المرخص لهم في المملكة العربية السعودية، فسوف يتم تنفيذ طلبات االشتراك في يوم  للبنوك أو

صباحا في يوم  العاشرةفي تمديد وقت االشتراك إلى بعد الساعة  يحتفظ مدير الصندوق بالحق التعامل التالي.

تقديم طلبات االسترداد: يجوز االسترداد في أي يوم تعامل بشرط استالم إشعار خطي باالسترداد أو  التعامل.

صباحا في يوم التعامل، أما  العاشرةتوقيع النموذج الخاص باالسترداد عن طريق الفروع قبل أوعند الساعة 

 صباحا أو إذا صادف يوم االسترداد المستهدف عطلة رسمية العاشرةلطلبات التي يتم تقديمها بعد الساعة ا

للبنوك أو لألشخاص المرخص لهم في المملكة العربية السعودية، فسوف يتم تنفيذ طلبات االسترداد في يوم 

في يوم  صباحا العاشرةلى بعد الساعة التعامل التالي. يحتفظ مدير الصندوق بالحق في تمديد وقت االسترداد إ

 التعامل.

 :إجراءات االشتراك واالسترداد والتحويل 4815

إجراءات االشتراك: عند االشتراك في الصندوق يوقع العميل على نموذج االشتراك والشروط واألحكام عن 

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

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

شخصية غير منتهي الصالحية مثل بطاقة الهوية الوطنية )للسعوديين( أو اإلقامة )للمقيمين(، ويجب أن يقدم 

والمؤسسات( خطابا مختوما من الشركة باإلضافة إلى نسخة من  المستثمر ذو الشخصية  االعتبارية )الشركات

السجل التجاري للشركة باإلضافة إلى أي مستندات أخرى حسب نوع الشركة أو المؤسسة. ويحتفظ مدير 

 الصندوق بالحق في اعتماد االشتراك بمجرد استالم االستمارات فقط.

ا السترداد قيمة الوحدات كليا أو جزئيا في أي وقت يمكن أن يقدم  مالك الوحدات طلب إجراءات االسترداد:

بتسليم إشعار خطي أو بتعبئة وتسليم نموذج االسترداد الذي يمكن الحصول عليه من الفروع أو من خالل وذلك 

القنوات البديلة )االنترنت والهاتف(. يجب أن يقوم المستثمر بإبراز بطاقة الهوية الوطنية أو اإلقامة غير منتهية 
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الحية وذلك في حال رغبته باالسترداد عن طريق الفروع. كما على  مالك الوحدات تحديد ما إذا كان الص

يرغب في استرداد قيمة وحداته كليا أو جزئيا. وفي حال  تقديم مالك الوحدات طلب استرداد جزئي من 

لمطلوب فإن من حق الصندوق، ثم حدث انخفاض لقيمة كامل وحداته إلى أقل من مبلغ االسترداد الجزئي ا

مدير الصندوق رفض عملية االسترداد المطلوب تنفيذها في يوم التقويم المستهدف، بدون أي مسؤولية على  

 مدير الصندوق، وبالتالي على المستثمر تقديم طلب استرداد جديد ليتم تنفيذه في يوم التقويم الالحق.

ن صناديق شركة األهلي المالية بمثابة عملية واحدة إجراءات التحويل: تعتبر عملية التحويل بين صندوقين م

جزئين منفصلين: استرداد واشتراك. وعلى هذا األساس، يتم تنفيذ عملية االسترداد طبقا لبند "تقديم  تتركب من

طلبات  االسترداد" أعاله، ثم تتم عملية االشتراك طبقا لبند "تقديم طلبات االشتراك" الخاص بالصندوق اآلخر. 

طلب التحويل، يجب على المستثمر تعبئة نموذج التحويل وتقديمه إلى ممثل خدمات العمالء بالفرع وعند 

 بهويته الشخصية غير منتهية الصالحية أو من خالل القنوات البديلة. مصحوبا

قطة التقويم بحد أقصى، لن تتاح مبالغ االسترداد لمالك الوحدات قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي، 3815

 التي حدد عندها سعر االسترداد.

  لاير، كما يجب على مالك الوحدات في جميع األوقات 1111يجب أال تقل قيمة المبلغ المراد استرداده عن  5815

باستثناء استرداد وامتالك الوحدات عن  طريق برامج لاير.  1111ات ال تقل قيمتها عن االحتفاظ بوحد

 .المنتظم االشتراك

 رفض الطلبات: لمدير الصندوق الحق المطلق في رفض أي طلب اشتراك ويشمل ذلك الحاالت التي تؤدي إلى 2815

خرق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية و/أو األنظمة السارية على الصندوق بما في ذلك شروط وأحكام 

مالية تجعل من المتعسر الصندوق. وعلى المستثمر أن يدرك أنه في حالة حدوث صعوبات في األسواق ال

أوتقويم وحدات الصندوق فإن أيام االشتراك واالسترداد قد تتغير مؤقتاَ حسبما يراه مدير  أوالمستحيل استرداد

موافقة مجلس هيئة السوق المالية. وفي حالة تجاوز إجمالي االستردادات من  الصندوق  الصندوق مناسباً بعد

لصندوق، فإنه يحق لمدير الصندوق تأجيل االسترداد إلى يوم التقويم قيمة أصول ا أو أكثر من إجمالي ٪ 11

 االسترداد المؤجلة بالنسبة والتناسب.           التالي وسيتم التعامل مع طلبات

 

 االستثمار  تقويم أصول صندوق  . 26  

 ا الصندوق في يوم التقويميتم احتساب إجمالي قيمة أصول الصندوق بناء على أسعار إغالق األسهم التي يملكه 1812

مارية فسيتم احتساب آخر سعر وحدة مضافا إليها األرباح المستحقة، وفي حالة االستثمار في صناديق استث

من قبل الصندوق. وسيتم تقويم األسهم التي تمت المشاركة بها في الطروحات األولية في الفترة ما بين  معلن

 لى سعر االكتتاب.وتداول الورقة المالية بناء ع االكتتاب

يتم تقويم قيمة أصول الصندوق كما في تمام الساعة الخامسة مساء في يوم التعامل ، ويتم اإلعالن عن سعر  1812

 هاية اليوم التالي ليوم التقويم.الوحدة بن

رباح ( شامالً األ1812يتم احتساب سعر الوحدة بحساب إجمالي قيمة أصول الصندوق المذكورة في الفقرة ) 4812

المستحقة وأي أرباح مستحقة تحت التحصيل واألرباح الموزعة التي سيعاد استثمارها في الصندوق، ناقصاً 

أتعاب إدارة الصندوق بعد خصم جميع المصاريف وااللتزامات الثابتة وأية مصروفات مستحقة، ثم قسمة 

الستثنائية أو الطارئة التي يقرر فيها الناتج على إجمالي عدد الوحدات القائمة في ذلك الوقت. وفي الحاالت ا

مدير الصندوق بشكل معقول عدم إمكانية تقويم جزء كبير من أصول الصندوق بشكل يمكن التعويل عليه )بما 

في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الظروف التي يقفل فيها سوق األسهم السعودي في وقت التقويم( يجوز 

ال تتجاوز يومين من الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بعمليات  تأخير تقويم أصول الصندوق لمدة

 الشراء واالسترداد على أن تتم مراجعة هذا اإلجراء المؤقت الحقا من قبل مدير الصندوق.

 تُحسب صافي قيمة أصول الصندوق كالتالي:

ومي من إجمالي حجم يتم حساب جميع المصاريف والرسوم الثابتة والمصاريف التشغيلية على أساس ي (1

 األصول ويتم خصمها في يوم التقويم.

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

 ويمكن تلخيص الخطوتين السابقتين في المعادلة التالية:

 -اريف التشغيلية الفعلية(الرسوم الثابتة والمص -صافي قيمة أصول الصندوق= )إجمالي حجم األصول 

 )مصاريف اإلدارة(.

    

 رسوم االسترداد المبكر .27

  .ال يوجد رسوم استرداد مبكر         
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 إنهاء الصندوق .28

( من الئحة صناديق االستثمار "إنهاء صندوق 10بناء على المادة ) صندوقاليحتفظ مدير الصندوق بحقه في إنهاء 

( 21ة تجاه أي طرف معني، وذلك بتقديم إخطار كتابي للمستثمرين، ال تقل مدته عن ستين )دون تحمل غراماالستثمار"، 

وتوزع صافي   الصندوق، ، بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة على ذلك. وفي تلك الحالة، تتم تصفيةتقويميا يوًما

 من وحدات.يملكه العائدات على المستثمرين، كل منهم بنسبة ما 

 

 فع التقارير لمالكي الوحداتر . 29

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

 كحد أعلى.ثالثة أشهرمالك الوحدات بما اليزيد عن  يبين موقف 

ملكها مالك الوحدات وصافي يتضمن الكشف صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد وحدات الصندوق التي ي

قيمتها، وسجل بصفقات كل مالك وحدات على حدة. وترسل الكشوفات واإلشعارات على العنوان البريدي أو البريد 

اإللكتروني للمستثمر كما هو موضح في السجالت لدى مدير الصندوق، إال إذا تم إشعار الشركة كتابيا بأي تغير في 

( يوما تقويميا من تاريخ إصدار تلك الكشوفات 21ندوق بأي أخطاء خالل ستين يوماً )العنوان. ويجب إخطار مدير الص

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

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

 احتفاظه بالكشوفات واإلشعارات بناء على تعلميات المستثمر.

  

 تضارب المصالح .31

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

  

 سياسات حقوق التصويت .31

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

التصويت الممنوحة للصندوق بموجب األوراق المالية التي تشكل جزءا من أصوله. ويقرر مدير الصندوق طبقا لتقديره 

نص عليه سياسات أو حسب ما ت ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصويت بعد التشاور مع مسؤول المطابقة وااللتزام

 وإجراءات التصويت التي تم اعتمادها من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

 

 تعديل شروط وأحكام الصندوق  .32

تبقى هذه الشروط واألحكام سارية المفعول إلى أن يجري عليها مدير الصندوق تعديالً جوهرياً، ويخضع ذلك لموافقة  

  .تقويميايوما  21قبل  بذلك ن خطياً هيئة السوق المالية، ويتم إشعار المستثمري

 

 إجراءات الشكاوي  .  33

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

أو عن طريق االتصال الهاتفي على هاتف رقم   .alahlicapital.comwwwمدير الصندوق على شبكة اإلنترنت: 

 (. كما يقدم مدير الصندوق نسخة من سياسات وإجراءات مدير الصندوق لمعالجة شكاوي العمالء عند 211111141)

 شترك وفي حال لم يتم تسوية الشكوى من قبل مدير الصندوق، يحق للم .طلبها خطيا من مدير الصندوق دون أي مقابل

 إدارة شكاوى المستثمرين، كما يحق للمشترك إيداع الشكوى لدى لجنة الفصل في  -إيداع شكواه لدى هيئة السوق المالية 

 ( يوم تقويمي من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا أخطرت الهيئة 21منازعات األوراق المالية بعد مضي مدة )

 جنة قبل انقضاء المدة.مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى الل

 

 النظام المطبق  .34

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

لتزام على أن يخضع لتلك القوانين دون أن يكون هناك أي اعليه لقوانين سلطة غير المملكة العربية السعودية فإنه يتعين 

 الصندوق أو مدير الصندوق. 

 

 االلتزام بالئحة صناديق االستثمار .35

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

 ية للصندوق.الحقائق الجوهروالصحيح لجميع  هيئة السوق المالية كما تحتوي على اإلفصاح الكاملمجلس 

 

 

 

http://www.alahlicapital.com/


 11 

 

 ملخص اإلفصاح المالي واألداء السابق     .36

 :م1112ملخص اإلفصاح المالي للفترة المالية المنهية ديسمبر  1336

  1112للفترة المالية المنتهية في ديسمبر  الخاصة بالصندوق السنوية الفعلية والرسوم لمصاريفل ملخص( 1جدول )        

 نوع الرسوم / المصاريف
مبلغ بآالف ال

 الريال

 ٪1 رسوم االشتراك 

 1،300 )من صافي قيمة أصول الصندوق( ٪1815أتعاب إدارة الصندوق السنوية 

)تخصم مباشرة من الصندوق بناء على حجم  ٪181مصاريف التعامل 

 التداوالت وأنشطة الصندوق(
104 

 21 *رسوم الحفظ

 10 *لين سنوياتكاليف مكافآت جميع  أعضاء مجلس اإلدارة المستق

 13 *تكاليف مراجعة الحسابات النظامية

 1 مصاريف التمويل* 

 12 تكاليف الرقابة الشرعية *

 0 *رسوم رقابية لهيئة السوق المالية

مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندوق وتشمل رسوم نشر 

 التقارير الدورية للصندوق في موقع تداول*
121 

سنوياً من متوسط قيمة أصول الصندوق، وقد بلغت المصاريف  ٪51.المصاريف األخرى مجتمعة عن لن تزيد  *

من متوسط قيمة أصول الصندوق. هذا ويقوم مدير الصندوق بمراجعة المصاريف التي تم  ٪1813األخرى الفعلية 

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

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

 المالية في هذا الصندوق.

 

 بالصندوق ةالخاص السنوية نصيب المستثمر من المصاريف مثال على  2336

 لاير: 11،111دات الجدول التالي يوضح استثمارا افتراضيا لمالك الوحدات بافتراض أن  قيمة استثمار مالك الوح

 ( استثمار افتراضي لمالك الوحدات وحصته من المصاريف السنوية بالريال السعودي1جدول )

  المبلغ الوصف

 11،111 استثمار مالك الوحدات االفتراضي

 11   (٪181)مصاريف التعامل     

 13   (٪1381)المصاريف األخرى  

 113  (٪5181) رسوم اإلدارة         
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قيمة وحدات المستثمرصافي   2،001 

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

           

 أساس احتساب الرسوم وطريقة تحصيلها ووقت دفعها 3336

  ٪1815بلغ رسوم اإلدارة: يتقاضى المدير من الصندوق في كل يوم تعامل أتعاب إدارة تحسب على أساس سنوي ت

 .تحسب من صافي قيمة أصول الصندوق

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

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

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

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

 .صندوق

 

ا حسب يوم 425على أساس  تقويمق في كل يوم وخصمها من أصول الصندو الفعلية المصاريفجميع  يتم حساب

 المعادلة التالية:

الحالي  تقويم( * )عدد األيام بين يوم ال٪5181المصاريف األخرى( * ) –أتعاب إدارة الصندوق=  )أصول الصندوق 

(542 ÷السابق  تقويمويوم ال  

 :التالية المعطيات فإذا افترضنا

  =لاير 111،511أصول الصندوق  

 لاير 511صاريف األخرى والمطلوبات من الصندوق= إجمالي الم 

  =لاير 111،111صافي قيمة أصول الصندوق 

 1.15دارة السنوية= إلأتعاب ا٪ 

 األربعاءتقويميوم ال : 

 لاير 5( = 425/  1) * ٪1.15*  111،111رسوم اإلدارة = 

 

  األداء السنوي السابق  4336

 1112إلى نهاية ديسمبر  اإلرشادي لصندوق والمؤشرل السنوي داءاألبين  الجدول التالي يقارن

 

 

 

 

 

 

 

 1112األداء التاريخي بنهاية ديسمبر   5336 

    

 

 

   

 .ال يعتبر األداء السابق لصندوق االستثمار أو أداء المؤشر مؤشرا ألداء الصندوق في المستقبل

 

 

صندوق في المستقبل، وال يضمن ال يعتبر األداء السابق لصندوق االستثمار أو أداء المؤشر مؤشرا ألداء ال  5336

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

 

 

 

 الوصف 2112 2113 2114 2115 2116

٪الصندوق   11823 10840 1811 14841- 3812  

٪المؤشر االرشادي  2812 14811 2811- 10821- 2812     

سنوات 5 11 سنوات   سنوات 3   الوصف سنة 

ينطبق ال  0810 -1851 ٪الصندوق   3812      

0812- 1802 ال ينطبق  ٪المؤشر االرشادي  2812 
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  الشرعيةالمعايير  ملحق

 .رعيةن تكون معتمدة من الهيئة الشعلى جميع االستثمارات واستراتيجيات االستثمار المطبقة من قبل مدير الصندوق أ
 

 طبيعة النشاط و الصناعة

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

  ممارسة األنشطة المالية التي ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية مثل المصارف التقليدية التي تتعامل بالفائدة أو

 لشريعة اإلسالمية و)شركات التأمين باستثناء ما توافق عليه اللجنة(.األدوات المالية المخالفة ألحكام ا

 .انتاج وتوزيع الخمور أو الدخان وما في حكمهما 

 .انتاج وتوزيع لحم الخنزير و مشتقاته 

 .انتاج وتوزيع اللحوم غير المذكاة 

 . إدارة صاالت القمار وإنتاج أدواته 

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

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

 المؤشرات المالية

 ال يجوز اإلستثمار في أسهم شركات 

 ( عن )( من القيمة السوقية ألسهم الشركة .٪ 32يزيد فيها مجموع الديون )على الغير 

 ( من القيمة السوقية ألسهم الشركة.٪ 44جموع النقد و الودائع فيها عن )يزيد م 

 (من القيمة السوقية ألسهم الشركة.٪ 44تكون القروض الربوية وفقاً لميزانيتها أكثر من ) 

 (من الدخل الكلي للشركة سواًء كانت هذه المصادر من ٪ 5يزيد فيها الدخل غير المشروع من مختلف المصادر عن )

 د ربوية أم من مصادر اخرى غير مباحة.فوائ

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

 عند الطلب وبدون أي رسوم.
 

 التطهير

عمال الخيرية. ويتم التطهيركل يجب علي مدير الصندوق تحديد الدخل غير المشروع وايداعه في حساب خاص لصرفه في األ

 الشرعية. الضوابط المعتمدة من قبل الهيئة ربع سنة وفق
 

 أدوات وطرق االستثمار

 اليجوز بيع وشراء األسهم بأي أداة من األدوات االستثمارية التالية:
 

 .عقود المستقبليات 

 .العقود اآلجلة 

 .األسهم الممتازة 

 .عقود الخيارات 

  عقود المناقلةswap. 

 لبيع على المكشوف.ا 

 .أدوات أخرى تتعلق بدفع أو استالم الفوائد 

 

يجوز للصندوق االستثمار في الصكوك وعمليات المرابحة والشهادات المالية وصناديق االستثمار التي تستثمر وفقا للضوابط 

 الشرعية.
 

 المراجعة الدورية

سنة، وفي حال عدم موافقة إحدى الشركات المملوكة في  م دراسة توافق الشركات المساهمة مع الضوابط الشرعية كل ربعيت

 .يوما من تاريخ الدراسة 21الصندوق للضوابط الشرعية فسيتم بيعها في مدة ال تتجاوز 
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هيئة السوق المالية، وهذه الموافقة ال تعني حماية المستثمر من الخسارة. وإذا مجلس  تمت الموافقة على طرح الصندوق من قبل 

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

 المستثمر في الصندوق من مسؤوليته الشخصية والتامة.  

 

مؤكد أن يحقق هذا االستثمار ليس وديعة بنكية كما أن قيمة االستثمارات في الصندوق يمكن أن تنخفض أو ترتفع، ومن غير ال

المستثمرون أرباًحا فالمستثمرون يمكن أن يخسروا أمواال ويحققوا بعض الخسائر وقد ال يتمكن المستثمرون من استعادة مبلغ 

استثماراتهم بالكامل ويجب على األشخاص القيام باالستثمار في الصندوق فقط إذا كانوا قادرين على تحمل الخسارة والتي قد 

 .  أحياناتكون كبيرة 

 

وفهم ما جاء بها والموافقة  شروط واألحكام والمالحق الخاصة بصندوق األهلي الخليجي للنمو والدخللقد قمت / قمنا بقراءة ال

 عليها، وتم الحصول على نسخة منها والتوقيع عليها.

 

 االسم الكامل:

 

 الجنسية:

 

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

 

 ريخ:التا

 

 رقم حساب االستثمار:

 

 الدورية: رقم الحساب االستثماري في صندوق األهلي للمتاجرة بالريال السعودي والخاص بإيداع توزيعات األرباح

 

 التوقيع:

 

 

 

 يتم توقيع نسختين من هذا العقد إحداهما للمستثمر واألخرى للحفظ مع مدير الصندوق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس إدارة االلتزام
 
 
 
 
 

 فيذينئيس التالر

 سارة بنت جماز السحيمي علي بن فهد المرزوقي
 

 

 

 

 


