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 صندوق األھلي المرن لألسھم السعودية
AlAhli Freestyle Saudi Equity Fund   

 
 

 الشروط واألحكام

 
 شركة األھلي المالية 

 
 
 

 صندوق يخضع إلشراف ھيئة السوق المالية بموجب الئحة صناديق االستثمار
م29/12/2014ھـ الموافق 7/03/1436يخ تمت الموافقة على الطرح حسب شروطه وأحكامه من قبل ھيئة السوق المالية بتار  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على المستثمرين المحتملين قراءة ھذه الشروط واألحكام بالكامل والحصول على االستشارات القانونية
والضريبية والمالية واالستثمارية والشرعية قبل اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار في ھذا الصندوق.   
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  متنبيه ھا
  

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

تأسست شركة األھلي المالية كشركة مساھمة مقفلة في المملكة العربية السعودية، وجرى تسجيلھا في السجل التجاري برقم  
. وقام مجلس ھيئة السوق المالية باعتماد شركة األھلي المالية بموجب م14/4/2007ھـ الموافق 26/3/1428، بتاريخ 1010231474

، وذلك للقيام   06046-37م، وحصلت على الترخيص رقم  24/12/2006ھـ، الموافق 3/12/1427، المؤرخ 2006-219-7القرار رقم
ارة والترتيب وتقديم المشورة، والقيام بأعمال الحفظ بأعمال األوراق المالية التالية:التعامل كأصيل ووكيل، والتعھد بالتغطية، وأعمال اإلد

  بخصوص األوراق المالية.
 .على المستثمرين المحتملين قراءة ھذه الشروط واألحكام بالكامل قبل اتخاذ أي قرار استثمار يتعلق بالصندوق 
 ب على المستثمرين الحصول على تنطوي ھذه الشروط واألحكام على معلومات معينة بشأن شراء وحدات في الصندوق، غير أنه يج

 االستشارات القانونية والضريبية والمالية واالستثمارية والشرعية قبل اتخاذ أي قرار بشأن شراء الوحدات في الصندوق.
  ًيئة") ھيئة السوق المالية ("الھ مجلس الئحة صناديق االستثمار ("الالئحة")، الصادرة عنألحكام تم إعداد شروط وأحكام الصندوق طبقا

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

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

في ھذه الشروط واألحكام ال تنطوي على أي بيان غير صحيح أو مضلل، وال تغفل أية أمور تتطلب الالئحة تضمينھا فيھا، وعليه فقد 
  األھلي المالية بالمسئولية.قبلت 

 تثمرين د المس تم تزوي ين ي ام  المحتمل ذه الشروط واألحك نبھ وا م تراك ليتمكن ي االش ذه الشروط  ف تخدام ھ ع اس دات الصندوق. ويُمن وح
جزئيا وال  واألحكام ألي غرض آخر. كما تشكل ھذه الشروط واألحكام ملكية قانونية لمدير الصندوق وال يجوز توزيعھا أو نسخھا كليا أو

 يجوز اإلفصاح عن أي جزء من مضمونھا دون الحصول على إذن خطي مسبق من مدير الصندوق. 
  على المستثمرين المحتملين أال ينظروا إلى محتوى ھذه الشروط واألحكام باعتبارھا مشورة بشأن أية أمور قانونية أو ضريبية أو شرعية

ب مشورة المختصين في شئون الدنيا والدين بخصوص شراء الوحدات أو حيازتھا أو أو استثمارية أو أية أمور أخرى، وحري بھم طل
 التصرف بھا.

 اتاالشتراك بتوقيع ھذه الشروط واألحكام، فإنه يكون قد وافق على قيام مدير الصندوق باستثمار مبالغ  المحتمل لدى قيام المستثمر 
 الشروط واألحكام. ھذهبالنيابة عنه طبقاً ل

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

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

 ) ألحكام المادة ً الشروط واألحكام وعرض الوحدات متاح ومسموح به لجميع ) من الئحة صناديق االستثمار، فإن توزيع ھذه 51طبقا
األشخاص، ومع ذلك، فإن األھلي المالية تلقي بالمسئولية على كل شخص تصل إليه ھذه الشروط واألحكام ، أو يكتتب بوحداتھا، ان 

ً أو دعوة من أي شخص يتعرف على أية قيود قد تسري عليه بسبب جنسيته أو مكان إقامته. وإن ھذه الشروط واألحكام ال تش كل عرضا
ً تلقي ذلك  ً أو دعوة ألي شخص ال يحق له نظاما لدى أي سلطة اختصاص ال تجيز ذلك العرض أو تلك الدعوى، كما وال تشكل عرضا

 العرض أو تلك الدعوة.
  م أن تحقيق عوائد عالية من معلومن الالشركات السعودية. وأسھم خالل االستثمار في  من نمو في رأس المال يھدف الصندوق إلى تحقيق

من مخاطر أعلى استثمارات األسھم في األجل الطويل يرتبط عادة بتقلبات سوقية عالية، لذا فإن مخاطر االستثمار في األسھم تكون 
وف عبر سلسلة من قطاعات السوق واألسھم س ويع استثمارات الصندوقنت االستثمار األخرى، إال أنأدوات االستثمار في غيرھا من 

ھذا ويجب على المستثمرين المحتملين مراجعة مخاطر االستثمار في الصندوق التي تنص عليھا المادة ، يعمل على تقليل عامل المخاطرة
      .) من الشروط واألحكام بدقة قبل االستثمار في الصندوق10( رقم

  م، وھي سارية اعتبارا من ذلك التاريخ. ويجوز 2014 -12-29ھـ الموافق 1436- 03-07 بتاريخ أصدرت  إن ھذه الشروط واألحكام
 في أي وقت تغيير ھذه الشروط واألحكام بشروط وأحكام جديدة بما يتفق مع متطلبات الالئحة.

 
   



 

3 
 

  :قائمة المحتويات
  

 قائمة المصطلحات
 ملخص الصندوق

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

 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق  .10
 الرسوم والمصاريف  .11
 تعامل مصاريف ال  .12
  التصفية وتعيين مصف  .13
  جلس إدارة الصندوقم  .14
  مدير الصندوق  .15
  أمين الحفظ  .16
  مراجع الحسابات  .17
 القوائم المالية السنوية المراجعة  .18
 خصائص الوحدات  .19
 ومات أخرىمعل  .20
 صناديق االستثمار المطابقة للشريعة اإلسالمية  .21
   يةصناديق االستثمار العالم  .22
 الطرح األولي  .23
  استثمار مدير الصندوق في الصندوق  .24
  جراءات االشتراك واالستردادإ  .25
 أصول صندوق االستثمار تقويم   .26
 رسوم االسترداد المبكر  .27
 إنھاء الصندوق  .28
 رفع التقارير لمالكي الوحدات  .29
 تضارب المصالح  .30
 سياسات حقوق التصويت  .31
 وأحكام الصندوقتعديل شروط   .32
 إجراءات الشكاوى  .33
  نظام المطبقال  .34
  اللتزام بالئحة صناديق االستثمارا  .35
  ملخص اإلفصاح المالي.   36

  ملحق المعايير الشرعية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

4 
 

   :قائمة المصطلحات
  

  .المرن لألسھم السعودية صندوق األھلي        الصندوق
  

     يقع مقرھا المسجل في طريق الملك )، والتي1010231474(سجل تجاري رقم  شركة األھلي المالية                  أو الشركة مدير الصندوق
    .، المملكة العربية السعودية11495، الرياض  22216، ص ب سعود                               األھلي الماليةأو 
 
  

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

 .وھي الجھة المنظمة لعمل السوق المالية السعودية مالية بالمملكة العربية السعوديةھيئة السوق ال        الھيئة
  

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

  
 .ھيئة السوق المالية مجلس ، الصادرة عنتعني الئحة صناديق االستثمار        الالئحة

     
  األحكام الموضوعة خصيصاً للصندوقتعني ھذه الشروط و      الشروط واألحكام

  
 .مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي اإلسالمي        المؤشر

  
وتكون فيه البنوك مفتوحة بصورة عادية للعمل في المملكة  يعمل فيه األشخاص المرخص لھم أي يوم  يوم عمل بالمملكة

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

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

  الصندوق يالذي يتم فيه  تقويم الوحدات ف اليوم       التقويم يوم 
  

 .نموذج المستخدم السترداد الوحداتال      نموذج االسترداد
  

 .سوم المحصلة لالشتراك في الصندوقالر      رسم االشتراك
  

 .ذج المستخدم لالشتراك في الصندوقالنمو      نموذج االشتراك
  

عد خصم رسوم ب صندوق ألجل االستثمار في الصندوقتعني مجمل المبلغ المدفوع من المستثمر لمدير ال  مبالغ االشتراك
 .االشتراك

  
 .ستثماريةلي االصناديق األھ بعض النموذج المستخدم لتحويل الوحدات بين  نموذج تحويل الوحدات

  
 .ھو برنامج يتيح للمشتركين االشتراك بمبالغ ثابتة وعلى أساس شھري                     برنامج االشتراك المنتظم

  
الوحدة، وتعامل كل  جزاءثمار يتكون من وحدات بما في ذلك أق استفي أي صندو مالكي الوحدات حصة   الوحدات

 .وحدة على أنھا تمثل حصة مشاعة في أصول صندوق
  

 .موجب الئحة األشخاص المرخص لھم للقيام بنشاطات حفظ األوراق الماليةبشخص يرخص له                                        أمين الحفظ
    

 للصندوق المالية  السنة      السنة المالية
  

   لوحداتلومالك  أي مستثمر في الصندوق        المستثمر
  

 وال يمتلك أي وحدات في ھذا الصندوق أي شخص يرغب أو يتقدم بطلب االشتراك في الصندوق                             المستثمر المحتمل
  

  المملوكة للصندوق صول ذات العالقةواأل ووحدات الصناديق األخرى المحلية واألسھم النقد      االستثمارات
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  األھلي  لدى بوحداتھم في صناديق االستثمار نالمستثمرو فيهاالستثمار الذي يحتفظ  صناديق حساب    حساب االستثمار

 المالية
  

ً جمالي قيمة األصول لصندوق االستثمار إلالقيمة النقدية   صافي قيمة األصول  منھا الخصوم  ناقصا
  

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

  
  السوق المالية السعوديةشركة   تداول

  
ملحق المعايير  كما ھو موضح في لالستثمار في األوراق المالية تحددھا الھيئة الشرعية التي المعايير                           المعايير الشرعية

  الشرعية
  

  الھيئة الشرعية للبنك األھلي التجاري  الھيئة الشرعية
  
  

ھي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولھا في سوق األوراق المالية خالل فترات              صناديق المؤشرات المتداولة
يزات كال من صناديق االستثمار المشتركة التداول كتداول أسھم الشركات، وتجمع ھذه الصناديق مم

  واألسھم
  

ل ملكية الشركة انتقا يمثل ذلكق المالي ألول مرة، وكتتاب) في السوح أسھم الشركة للتداول العام (االطر                             الطرح العام األولي
  من خاصة إلى عامة

  
الت األزمات االقتصادية الحادة أو االضطرابات السياسية أو الحاالت األخرى التي يؤدي حدوثھا إلى حا                           الظروف االستثنائية

  سھمفي أسواق األتراجعات حادة 
  

  

  الصكوك   
لقيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية أو ھي وثائق متساوية ا

  في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص
  

  المرابحة  

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

  الراغب في الحصول على السلعة عن طريق مؤسسة مالية وھي المرابحة المصرفية
  

  
  
  
 
  
  
  
 
 
  
  
 
  
  
  
 

  االكتتاب فيھا بما يتناسب مع نسب تملكھم أسھم إضافية تطرح لمساھمي المصدر ولھم الحق في  أسھم حقوق األولوية 
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  :ملخص الصندوق
 

  الريال السعودي           عملة الصندوق
  

  ) في ھذه 10( رة رقمالفق لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة، مرتفع المخاطر  درجة المخاطرة
 الشروط واألحكام

  
   مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي اإلسالمي          المؤشر اإلرشادي

  
  بشكل أساسي رأس المال على المدى الطويل، من خالل االستثمار في نموتحقيق                                 ق                          الصندو أھداف

تلك  تنطبق على مدرجة في  سوق األسھم السعودية، على أن شركاتال أسھم في
  المتعلقة باالستثمار المعايير الشرعية الشركات 

                                                                                 
  لایر سعودي5000             الحد األدنى لالشتراك

  
 لایر سعودي 2000     الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

  
  عن طريق برامج الحد األدنى لالشتراك

     لایر سعودي 100              لقنوات البديلةنتظم واالشتراك اإلضافي لماالشتراك ال
  

  لایر سعودي 2000         الحد األدنى للمبلغ المسترد
  

 لایر سعودي ويستثنى من ذلك المشتركين في برامج االشتراك المنتظم 2000                                      رصيد قيمة الوحداتلالحد األدنى 
  

 كل يوم عمل في المملكة       تقويمال أيام 
  

  كل يوم عمل في المملكة  أيام التعامل                                                                
                                                                                 
 كل يوم عمل بالمملكة    أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد

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

  يكون يوم تعامل.                                                                                
  

 المستثمر تحسب على أساس المبلغ المدفوع من قبل ٪ 2بحد أقصى      رسوم االشتراك
  

  وتخصم كل يوم تقويم أصول الصندوق، تحسب قيمة من صافي سنوياً  ٪ 1.75 رسوم اإلدارة
  
 التالي لنقطة الرابعمل في اليوم قبل إقفال الع بحد أقصىمالكي الوحدات  لتتاح   االسترداد مبالغ 

  التقويم
  

(كأتعاب مراجعة الحسابات النظامية،  أخرىيتم تحميل الصندوق مصروفات  الرسوم األخرى
، وأية ، والرسوم التمويليةوالرقابة الشرعية وحفظ األسھم ومعالجة البيانات

 ٪ 1تزيد ھذه المصاريف مجتمعة عن  ولن )مصروفات أخرى مسموح بھا نظاميا
  صافي أصول الصندوق متوسط من  سنويا

  
   م12/01/2015        الصندوق تشغيل بدءتاريخ 

  
  لایر سعودي واحد         سعر الوحدة عند بداية الطرح
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  :الشروط واألحكام
  
 صندوق االستثماراسم  .1

  المرن لألسھم السعودية صندوق األھلي
AlAhli Freestyle Saudi Equity Fund.  

  
  رئيس لمدير الصندوق ب العنوان المكت .2

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

+ 966 920000232ھاتف:  
+966114060049فاكس:   

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

 البدء تاريخ .3
الصندوق بعد ھذا  تشغيل . ويبدأم12/01/2015وتستمر حتى تاريخ  م11/01/2015 بدأ الصندوق في قبول طلبات االشتراك بتاريخ 

  . أي تاريخ سابق في التاريخ أو
  

  الھيئة المنظمة .4
، 7-219-2006د رخص مدير الصندوق بموجب القرار رقم إن مدير الصندوق ھو شركة األھلي المالية، وكان مجلس ھيئة السوق المالية ق

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

  
 االشروط واألحكام أو آخر تحديث لھھذه تاريخ إصدار  .5

 تمت الموافقة على تحديثھا من الھيئة فيو، م29/12/2014ھـ، الموافق 7/03/1436صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 
  .م24/04/2016ھـ الموافق 17/07/1437

  
 شتراكاال .6

 .ي) لایر سعود5000المبدئي ھو خمسة آالف ( الشتراكاالحد األدنى لمبلغ    1.6

االشتراك في  تم عملياتتأن  ويمكن) لایر سعودي، 2000( اإلضافي بمبلغ ال يقل عن ألفي االشتراكأن تكون عمليات  يجب   2.6
االشتراك المنتظم  برنامجو (الھاتف واالنترنت) القنوات البديلة عن طريقبمبالغ أقل من ھذه المبالغ وذلك  إليه التحويل أو الصندوق

  بمبالغ ثابتة وعلى أساس شھري. ج يتيح للمستثمرين االشتراك"ثمار" وھو برنام

 المراد المبلغ قيمة تقل أال ) لایر سعودي ، كما يجب2000يجب على مالكي الوحدات االحتفاظ بوحدات التقل قيمتھا عن ألفي (   3.6
  .لمنتظما االشتراك برامج طريق عن الوحدات وامتالك استرداد ، باستثناءلایر )2000( عن استرداده

  
  عملة الصندوق .7

 في ھذه الحالة ، فإن سعر الصرف المستخدمالريال السعودي. وفي حال االشتراك بعملة أخرى غير الريال السعوديعملة الصندوق ھي 
  أي تقلب في أسعار الصرف. مالك الوحدات يتحمل ھذا و سوف يخضع ألسعار الصرف السائدة في حينھا.

  
 صندوق االستثمارأھداف  .8

تحقيق النمو في رأس المال على المدى الطويل من خالل إلى األھلي المرن لألسھم السعودية ھو صندوق استثماري مفتوح يھدف  صندوق
االستثمار واإلدارة الفعالة لمحفظة مركزة من الشركات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في سوق األسھم السعودي. ولن يدفع الصندوق أي 

  .األرباح النقدية الموزعة في الصندوقالوحدات. وبدال من ذلك، سيتم إعادة استثماراألرباح الرأسمالية وتوزيعات على مالكي 

 S&P سالميإلااندرد آند بورز السعودي مؤشر ست استخدام لن يرتبط أداء الصندوق بأي مؤشر، وسيتم اإلرشادي للصندوق: المؤشر
Saudi Arabia Shariah Index لموقع اإللكتروني ويمكن للمستثمرين متابعة أداء المؤشر على ا، أداء الصندوق للمقارنة مع كمرجع

   ) للخدمات المالية.S&Pشركة ستاندارد اند بورز ( عن طريق خدمة المؤشر يتم تزويد.www.ncbc.com شركة األھلي الماليةالخاص ب
  

 استراتيجيات االستثمار الرئيسية .9
  سيتم توظيف االستراتيجيات الرئيسية التالية لتحقيق أھداف الصندوق:          

المؤشرات صناديق والصادرة عن الھيئة الشرعية،  معاييرمع ال المتوافقةالمدرجة  السعودية االستثمار بشكل أساسي في أسھم الشركات  1.9
باإلضافة إلى ذلك، يجوز للصندوق االستثمار في الطروحات  ، والصكوك.المرخصة من ھيئة السوق المالية(ETFs) المتداولة 

بدون تحميل مالكي  أو صناديق مرابحة صفقات. ويمكن استثمار الفائض النقدي في واالكتتاب في أسھم حقوق األولويةاألولية 
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ا يتناسب مع مصلحة مالكي مع األخذ في االعتبار العوائد والمخاطر بم الوحدات مصاريف إضافية، وسيكون اختيار ھذه الصناديق
  . الوحدات

   
يركز الصندوق استثماراته في مجموعة مختارة من أسھم الشركات المدرجة في سوق األسھم السعودي والتي تنطبق عليھا المعايير    2.9

 ٪ من أصوله نقدا.50ستثنائية االحتفاظ بنسبة االظروف اليجوز للصندوق في الشرعية، و

تخضع االستثمارات في الصندوق إلجراءات االستثمار المتبعة لدى مدير ق بإدارة المحفظة بطريقة نشطة، ويقوم مدير الصندو  3.9
، حيث يقوم فريق إدارة األصول بإجراء التحليل األساسي الصندوق والتي تتضمن الفحص الكمي وتحليل الشركات والمراجعة الدقيقة

  والخطط المستقبلية للشركة. جودة اإلدارة، ومستوى المخاطرة،تقييم للشركة، و

وسيكون الحد األدنى للتصنيف االئتماني للصكوك واألطراف النظيرة حسب ما تحدده إحدى وكاالت التصنيف االئتماني الدولية 
 وفي حال عدم وجود تصنيف ائتماني .BBB -/ فتش  3Baa/ موديز BBB  -والمصنفة بحد أدنى كتالي: ستاندرد آند بورز 

لصندوق أو األطراف النظيرة، فإن مدير الصندوق سيقوم بتصنيف جودة االستثمارات داخليا بناء على استقرار الستثمارات ا
من  ٪ 20علما بأن الحد األعلى لتعامل الصندوق مع الطرف النظير سيكون ، ز المالي للطرف النظير أو المصدروسالمة المرك

  .صافي قيمة أصول الصندوق

 االستثمار في أوراق مالية غير التي تم ذكرھا سابقا.لن يقوم الصندوق ب   4.9

الصندوق القيود مدير كما يطبق  .) من الئحة صناديق االستثمار39( في المادة الواردة القيود االستثماريةالصندوق مدير يطبق   5.9
  :المذكورة أدناه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من صافي قيمة أصول الصندوق ولفترة استحقاق  ٪10يحق للصندوق الحصول على تمويل متوافق مع المعايير الشرعية بحد أقصى    6.9
 ال تزيد عن سنة ألغراض االستثمار، ويستثنى من ھذه النسبة االقتراض لغرض تغطية طلبات االسترداد.

 طرحھا على الموافقة أصوله في صناديق استثمارية مطابقة للمعايير الشرعية تمت من قيمة صافي ٪50تى يحق للصندوق استثمار ح   7.9
المالية على أن تستثمر في األسھم السعودية المدرجة أو في الصكوك بما يتناسب مع عوائد ومخاطر  السوق ھيئة من عاما طرحا

من صافي قيمة  ٪10من صافي قيمة أصول الصندوق، و ٪10ف عن الصندوق. ولن تتجاوز نسبة تملك أي وحدات صندوق مستھد
 أصول الصندوق المستھدف.

  قد يستثمر الصندوق في أدوات تحوط بعد الحصول على موافقة الھيئة الشرعية.   8.9
       
  لالستثمار في الصندوقالرئيسة  المخاطر  .10

بأن ثمة زيادة ستحدث في قيمة االستثمارات  شركة األھلي المالية تقدمه أن ليس ھناك من تأكيد يمكنيعتبر الصندوق عالي المخاطر و 1.10
شركة  تقدمه أن ، وليس ھناك من ضمان يمكن يمكن أن تھبط قيمة االستثمارات في الصندوق والدخل الناتج عنھا في الصندوق.
مؤشراً على أي  - إن ُوجد - السابق للصندوقبشأن تحقيق أھداف االستثمار التي وضعھا الصندوق. وال يشكل األداء  األھلي المالية

  الصندوق:قبل االستثمار في  بعين االعتبار أخذ عوامل المخاطر التاليةمالكي الوحدات  ب على ويج نمو في المستقبل لمعدالت العائد.

  فئة األصول
الحد األدنى (كنسبة مئوية من 

  صافي قيمة األصول)
(كنسبة مئوية الحد األقصى 

  من صافي قيمة األصول)

العامة (بما في ذلك االكتتابات السعودية األسھم 
 األولية وأسھم حقوق األولوية)

50٪ 100٪ 

 ٪50 ٪0 النقد

الصكوك وصناديق الصكوك، وصفقات وصناديق 
 المرابحة

0٪ 20٪ 

 ٪15 ٪0 صناديق المؤشرات المتداولة

 ٪30 ٪0 صناديق االستثمار األخرى المماثلة
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   مخاطر أسواق األسھم:  -أ
في قيمة األسھم  مفاجئكبير و ھبوط إلى إمكانية حدوثباإلضافة  األسھم يرتبط عادة بتقلبات سوقية عالية إن االستثمار في سوق 

. وبالتالي فإن المخاطرة في استثمارات األسھم تكون أعلى واحتمال خسارة جزء من رأس المال والتأثير السلبي على سعر الوحدة
 من مخاطر االستثمار في أسواق النقد والمرابحات واألدوات االستثمارية قصيرة األجل األخرى.  

   مخاطر االستثمارات الشرعية:  -ب
   ھي مخاطر تركيز االستثمار في الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية لالستثمار والتي تشمل أيضا مخاطر إمكانية التخلص 

 مما يؤثر من بعض الشركات بأسعار قد تكون غير مناسبة أحيانا بھدف االلتزام بالضوابط الشرعية لالستثمار الخاصة بالصندوق
  .وسعر الوحدة سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه

  المخاطر المتعلقة بالُمصدر:  -ج
التي  والخدماتأالمنتجات  على واألوضاع المالية والطلبأ  نتيجة لتغيرات في اإلدارة أداء المصدروھي مخاطر التغيير في  

  .سلبا وسعر الوحدة اء الصندوقوبالتالي تأثر أد مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة أسھمهر يقدمھا المصد

  مخاطر التركز:  -د
قطاعات السوق والذي يجعل أداء الصندوق عرضة و شركات ھي المخاطر الناتجة عن تركز استثمارات الصندوق في بعض

ى أداء القطاعات التي يستثمر بھا الصندوق والتي قد تؤثر علو الشركات للتقلبات الحادة نتيجة التغير في األوضاع الخاصة في
  الصندوق سلبا.

  :الجيوسياسيةالمخاطر  - ھـ
الدول في  أو التي يھدف الصندوق إلى االستثمار بأسواقھا الدولة في والقوانين السائدة ھي مخاطر التغيير في األوضاع السياسية

  . اعلى أداء الصندوق سلبر والتي قد تؤث المجاورة 

  :التشريعيةالمخاطر   -و
والتي تؤثر سلبا على قدرة مدير  التنظيمية والتشريعات وأنظمة المحاسبة واللوائح المحلية، والحكومية ھي التغيرات في البيئة

يكون لھا  وبالتالي من قبل الصندوق الشركات المستثمر فيھاأسھم  قد تؤدي إلى انخفاض قيمة الصندوق على إدارة الصندوق أو
  على أداء الصندوق وقيمة وحداته.  سلبي تأثير

  :االقتصاديةلمخاطر ا -ز
سلبا على   تؤثر قد والتي قد وأسعار النفط التضخممعدالت كاالنكماش االقتصادي وفي األوضاع االقتصادية  ھي مخاطر التغيير 

  ا.سلب وحداتهوقيمة  أداء الصندوق يتأثر  ، وبالتالي قيمة األسھم المستثمر بھا
  :مخاطر أسعار الفائدة -ح

قلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيير في أسعار الفائدة. ولذا فإن قيمة األوراق المالية وأسھم الشركات ھي المخاطر الناتجة عن ت
  يمكن أن تتأثر بشكل سلبي بتقلبات أسعار الفائدة.

   مخاطر السيولة:   -ط
بات السيولة مما يؤدي إلى تغطية متطللفي بعض األوقات  بأسعار مناسبة ھي مخاطر االستثمار في أسھم شركات يصعب تسييلھا 

استثمارات  نية مما قد يزيد من صعوبة تسييلمتد تكون السيولة في بعض الفترات تأثر أداء الصندوق سلبا في حالة البيع. 
ً على األسعار السوقية الستثمارات الصندوق وقدرته على بيع بعض  الصندوق. كما أن سيولة السوق المنخفضة قد تؤثر سلبا

  لتلبية متطلباته من السيولة. استثماراته 

  : تضارب المصالحمخاطر  -ك
على  تنشأ ھذه المخاطر في الحاالت التي تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بسبب مصلحة شخصية قد تؤثر

  قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق. اتخاذ القرارات االستثمارية مماقرارات مدير الصندوق في 
  : االعتماد على موظفي مدير الصندوقمخاطر  -ل

عند  بشكل كبير أداء الصندوق مما يؤدي إلى تأثر، موظفي مدير الصندوق قدرات ومھاراتيعتمد أداء الصندوق بشكل كبير على 
  وعدم وجود بديل مناسب. أحدھم استقالة أو غياب 

  : األسواق الناشئةمخاطر  - م
قد ينطوي على مخاطر مرتبطة باإلخفاق أو واالستثمار في السوق الناشئة  ،لناشئةسوق األسھم السعودي يعتبر من األسواق ا

االستثمار في مثل ھذه األسواق قد يحمل بين طياته كما أن التأخر في تسوية صفقات السوق وتسجيل وأمانة حفظ األوراق المالية. 
ة المتاجر بھا في األسواق الناشئة محدودة نسبياً حيث أن الكم أعلى من المتوسط والمعتاد. إن القيمة السوقية لألوراق المالي امخاطر

في  استثمارات الصندوقأصول و فإن ،األكبر من أحجام القيمة السوقية والمتاجرة متركزة في عدد محدود من الشركات. و لذلك
  .افي أسواق أكثر تطورستثمار يولة أقل بشكل ملحوظ مقارنةً باالوس ،أكبر من تقلبات األسعار اقدر تواجهقد  السوق الناشئة

  : العملةمخاطر   -ن
مكن أن يؤدي االختالف في سعر الصرف إلى الخسائر عند االستثمار بعملة تختلف عن عملة الصندوق، حيث أن أسعار الصرف ي

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

  : يةاالستثمار في الطروحات األولمخاطر  -س
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ندوق تقييم أداء الشركة بشكل كافي، كما يتيح لمدير الصوال تملك تاريخ تشغيلي  ھي مخاطر االستثمار في شركات حديثة اإلنشاء
سلبا على أداء  ذلك ينعكس قدأن الشركات التي تطرح أوراقھا المالية قد تمثل قطاعات جديدة أو تكون في مرحلة نمو وتطوير و

  ت.الصندوق وأسعار الوحدا

  : تأخر اإلدراجمخاطر  -ع
فإن إدراج أسھم الشركات المكتتب فيھا في السوق قد يتأخر مما يؤدي  للشركات، في حال اكتتاب الصندوق في الطروحات األولية

أداء من الفرص االستثمارية المتاحة للصندوق األمر الذي قد يؤثر سلبا على  ذلك ويحد ،به إلى احتجاز المبلغ الذي تمت المشاركة
  الصندوق وسعر الوحدة.

  : مخاطر االقتراض -ف
في حال اقتراض مدير الصندوق لغرض االستثمار قد يتأخر الصندوق عن سداد المبالغ المقترضة في الوقت المحدد ألسباب 

ع بعض خارجة عن إرادة مدير الصندوق، مما قد يترتب على ھذا التأخير رسوم تأخير السداد أو أن يضطر مدير الصندوق لبي
  استثماراته مما قد يؤثر على أصول الصندوق والذي سينعكس سلبا على أسعار الوحدات.

  : مخاطر االستثمار في صناديق أخرى -ص
لتلك الواردة في ھذه الفقرة يستھدف الصندوق االستثمار بھا إلى مخاطر مماثلة  قد من الممكن أن تتعرض الصناديق األخرى التي

  .تثمار في الصندوق" مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة"المخاطر الرئيسة لالس

  : مخاطر تعليق التداول -ق
بما في  ولوائحة التنفيذية في المملكة العربية السعودية المالية بنظام السوق إن عدم التزام الشركات المدرجة في السوق السعودي

ت المدرجة األمر الذي قد يؤثر على قيمة أصول الصندوق أسھم الشركا داولت قد يؤدي إلى تعليق ذلك قواعد التسجيل واإلدراج
  .سلبا وبالتالي سعر الوحدة

  : مخاطر عمليات االسترداد الكبيرة -ر
ً مما مالكي الوحداتھي مخاطر قيام  دوق إلى تسييل يتسبب في أن يضطر مدير الصن قد بعمليات استرداد كبيرة ومتتابعة أحيانا
  .األمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة أصول الصندوق وانخفاض سعر الوحدة ،بأسعار قد ال تكون األنسبأصول الصندوق 

  : المخاطر االئتمانية -ش
المخاطر التي تتعلق باحتمال إخفاق الجھة أو الجھات المتعاقد معھا في الوفاء بالتزاماتھا التعاقدية مع مدير الصندوق وفقا ھي 

قوم بصفقات تي صناديق المرابحة والتوتنطبق ھذه المخاطر على الصندوق في حال االستثمار في  .ينھماللعقود أو االتفاقيات ب
  المرابحة مع أطراف أخرى والتي في حال إخفاقھا ستؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.

  : مخاطر نتائج التخصيص -ت
وذلك بسبب ازدياد الشركات والصناديق التي تشارك  دد أسھم كافيفي الحصول على ع الصندوق ةتتمثل في مخاطر تضاؤل فرص

اإلصدارات األولية  في لمشاركةحق افي عملية بناء سجل األوامر ومن ثم االكتتاب في الصندوق، كما ال يستطيع الصندوق ضمان 
والتي دي إلى قلة إيردات الصندوق بناء سجل األوامر، وذلك قد يؤلى طرح اإلصدارات بطريقة أو استمرار ھيئة السوق المالية ع

  على سعر الوحدة. سلبا ستنعكس

  إال إذا كانت ناتجة عن إھمال أو تقصير  عن أي خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في الصندوق مسؤوليةالالوحدات  ومالكيتحمل   2.10
  .من مدير الصندوق

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

 الرسوم والمصاريف  .11
 رسوم االشتراك: 1.11

وتدفع عند كل عملية اشتراك في الصندوق. ويتم استثمار صافي االشتراك من قيمة  ٪2بحد أقصى   ايستقطع مدير الصندوق رسوم
  ك.المبلغ في الصندوق بعد اقتطاع رسوم االشترا

 :رسوم اإلدارة 2.11
سيتم  تحسب من صافي قيمة أصول الصندوق. ٪1.75  أتعاب إدارة سنوية تقويملمدير من الصندوق في كل يوم ا يحتسب ويستقطع

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

 :المصاريف األخرى 3.11
وھي على سبيل المثال: مصاريف مراجعة  مصاريف أخرى مسموح بھا نظاميا أيةالصندوق لمدير الصندوق الحق في تحميل 

، ورسوم تداول، رقابيةيف مكافآت الھيئة الشريعة، والرسوم الرالحسابات ، ومصاريف مجلس إدارة الصندوق المستقلين، ومصا
ً مثل لل . بالنسبةلجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندوقباإلضافة إلى مصاريف معا مصاريف األخرى التي يمكن تحديدھا مسبقا

مصاريف مجلس ل بالنسبةوغيرھا ستحمل مباشرة على الصندوق.و  الرقابية، ورسوم تداولصاريف مراجعة الحسابات، والرسوم م
. لمدارة من قبل مدير الصندوقوا التي تقع تحت إشراف مجلس اإلدارة الصناديق فسيتم تحميلھا بالتساوي حسب عدد إدارة الصندوق

أما المصاريف العامة الغير ثابتة وعرضة للتغيير مثل مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندوق يتم تحميلھا على 
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 ،افة إلى عدد أيام التقويم خالل الفترةحجم أصول كل صندوق، عدد عمليات االشتراك واالسترداد، باإلض التالية:معايير الأساس 
    والعمليات الخاصة بالصندوق. لمصاريف معالجة البيانات (كل ثالثة اشھر) وسيقوم مدير الصندوق بعملية مراجعة ربع سنوية

  .خالل السنة المالية سنويا من متوسط قيمة أصول الصندوق ٪ 1 يتجاوز إجمالي تلك المصاريف ولن
 ،يوم 365على أساس  تقويم وخصمھا من أصول الصندوق بعد تخصيصھا كوحدات في كل يوم   الفعلية صاريفالم جميع يتم حساب

  .ملخص اإلفصاح المالي) من ھذه الشروط واألحكام، 36الفقرة (وللمزيد من اإليضاح يرجى قراءة 
  

 التعامل مصاريف .12
ق مباشرة بمستويات تحددھا األنظمة المحلية أو وسيط التعامل في تدفع مصاريف الوساطة أو أية رسوم نظامية أخرى من قبل الصندو

  الصندوق وحجم العمليات. على معدل تداول أصولستناداً افيھا. وتتفاوت تلك المبالغ  بيعالأو  شراءالاألسواق التي يقوم الصندوق ب
  

 التصفية وتعيين مصف .13
من الئحة صناديق الثانية والعشرين لمادة و اتخاذ أي تدبير تراه مناسباً وذلك وفقاً للھيئة السوق المالية صالحية تعيين مدير بديل أو مصف أ

 ."تعيين مصف أو مدير بديل للصندوق" االستثمار
 

  مجلس إدارة الصندوق  .14
كون مجلس إدارة ويت تجديدقابلة لل ھيئة السوق المالية وتمتد لمدة ثالث سنوات مجلس تبدأ مدة عضوية المجلس من تاريخ موافقة  1.14

 الصندوق من األعضاء التالية أسماؤھم: 

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

 في المنتجات لتطوير  مديرا عمل  ،المالية األھلي شركة إلى انضمامه قبل .ر والطرحمدير وحدة مخالفات صناديق االستثماخرھا آ
 على حصل. المالي القطاع في الخبرة من عاما 12 من أكثر لديه. في مجموعة سامبا الماليةئتمان ا ومدير لالستثمار جدوى شركة
 المتحدة الواليات فرانسيسكو، سان جامعة من األعمال إدارة في ماجستيرال شھادة ويحمل ،CFAالمعتمد  المالي المحلل شھادة

  .األمريكية

  )غير مستقل السقاف (عضو جعفر . محمد2
في  الشركة تأسيسمنذ  المالية األھلي شركة إلى انضم المالية. األھلي شركة العمالء األفراد فيمبيعات  رئيسيشغل حالياً منصب   

 الخبرة من عاما 23 من أكثر لديه .وإدارة الفروعإدارة االستثمار  في عدة إدارات منھا التجاري يھلألاالبنك  عمل في ،م2006عام 
دبلوم التخطيط المالي الشخصي وإدارة الثروات من المعھد المصرفي من دلھاوسي،  شھادة على حاصل وھو .المالي القطاع في

  كندا.

  (عضو مستقل)دكتور/ عبدالرؤوف سليمان باناجه . ال3
حصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا عام كمستشار مستقل لعدة شركات، يعمل حاليا 

العربي  في كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد عمل مستشارا كما ،مساعد في جامعة الملك سعود م، عمل كأستاذ1981
 .يليج الدولي والبنك األھلي التجارساب وبنك الخ بنك في عليا اوظائف تبوأو المصرفيةل أيضا في الصناعة .عمالسعودي

 (عضو مستقل)عالء الدين رياض سامي . 4
كما أنه عضو بمجلس إدارة  م،2005منذ العام  زاھد القابضةاللالستثمار لمجموعة  الرئيس التنفيذي و مجلس اإلدارة نائب رئيس

صناعات المواصالت  شركة، والفنادق العربية الدوليةشركة ني، ولوطالبنك الدولي اخدمات العجيل المالية، و شركة كل من
االقتصاد من جامعة القاھرة، و درجة الماجستير في في  البكالوريوس أخرى. يحمل درجة شركات  عدةالعربية وشركة ستالوب و

م 1979، وفي عام القاھرة اركليزع بنك بم م1977اإلدارة المالية الدولية من الجامعة األمريكية في القاھرة. بدأ حياته الوظيفية عام 
 .القابضة زاھدالانضمامه لمجموعة  إلى البنك السعودي الھولندي قبلانضم 

 
  تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي:   2.14

  ق طرفا فيھا.الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوھرية التي يكون الصندو .1
اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق  .2

 االستثمار.
سنويا على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام (لجنة المطابقة وااللتزام) لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ ن امرتاالجتماع  .3

 المتبعة. نظمةألاوتمويل اإلرھاب لديه،  للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح عن غسل األموال و
) من الئحة صناديق االستثمار "تعيين مصف أو مدير 22بموجب المادة ( إقرار أي توصية يرفعھا المصفي في حالة تعيينه .4

 .بديل للصندوق"
ي مستند آخر يتضمن إفصاحات تتعلق أو أ صناديق االستثمار الصندوق بالئحةالتأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام  .5

 بالصندوق أو مدير الصندوق وإدارته للصندوق.
التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام الئحة  .6

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

 العامة بالتساوي حسب عدد الصناديق المستقلين  المجلس أعضاء ھذا وسوف يتم تحميل الصندوق باألتعاب المالية الخاصة بخدمات
. وللمزيد من اإليضاح يرجى قراءة ملخص اإلفصاح المالي ير الصندوقالتي تقع تحت إشراف مجلس اإلدارة والمدارة من قبل مد

 المرفق.

  في الصناديق التالية:يضا أمعينون  المعينون للصندوق دارةإلامجلس عضاء أجميع   3.14 
  صندوق األھلي الخليجي للنمو والدخل  .1
 صندوق األھلي العالمي للنمو والدخل  .2
 صندوق األھلي سدكو للتطوير السكني  .3
  المتوسطة السعودية الصغيرة و ندوق األھلي ألسھم الشركاتص .4
 صندوق األھلي لألسھم العالمية .5
   للطروحات األوليةصندوق األھلي  .6
  صندوق األھلي للعقار العالمي  .7
  صندوق األھلي للمتاجرة بأسھم الرعاية الصحية  .8
 صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم الخليجية  .9

  السعودية صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم .10
  لمؤشر أسھم آسيا والباسيفيكصندوق األھلي  .11
   لمؤشر أسھم األسواق الناشئةصندوق األھلي  .12
   لمؤشر أسھم أمريكا الشماليةصندوق األھلي  .13
  مؤشر أسھم أوروباھلي لصندوق األ .14

ق األھلي للضيافة وصندو، الدكتور عبدالرؤوف باناجة ھو عضو مستقل في مجلس إدارة صندوق النخبة المرن لألسھم السعودية
  .بمكة المكرمة

  
  مدير الصندوق  .15

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

  +. 966114060049+، فاكس:  966 920000232ھاتف: 
  .www.ncbc.com: االلكترونيقع عنوان المو

يجوز لمدير الصندوق والشركات األخرى ضمن مجموعة األھلي المالية القيام من حين آلخر بالتصرف كمدراء صناديق، أو   2.15
ً استثمارية مماثلة لتلك الخاصة بالصندوق. ولذلك، فمن  مستشارين للصناديق، أو الصناديق الفرعية األخرى التي تنشد أھدافا

لممكن أن يجد مدير الصندوق، في نطاق ممارسته ألعماله، أنه في موقف ينطوي على تعارضات محتملة في الواجبات أو ا
المصالح مع واحد أو أكثر من الصناديق. وعلى أي حال، ففي تلك الحاالت سوف يراعي مدير الصندوق التزاماته بالتصرف 

ى أقصى درجة ممكنة عملياً، وعدم إغفال التزاماته تجاه عمالئه اآلخرين بما يحقق أقصى مصالح مالكي الوحدات المعنيين إل
عند االطالع بأي استثمار قد ينطوي على تعارضات محتملة في المصالح. حتى كتابة ھذه الشروط واألحكام، ال يوجد أي نشاط 

  عارضھا مع مصالح الصندوق.عمل أو مصلحة أخرى مھمة ألعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق أو مدير الصندوق يُحتمل ت

تعد الصفقات بين مالك الوحدات والصندوق ومدير الصندوق وأي صندوق آخر يدار من قبل مدير الصندوق منطوية على   3.15
  ) من الئحة صناديق االستثمار "القيود على المستثمر".50احتمالية تضارب مصالح وفقا للفقرة (د) من المادة (

  ي مھام خاصة بمدير الصندوق تم تفويضھا إلى طرف ثالث للقيام بھا.ال يوجد حالياً أ  4.15

م، 24/12/2006ھـ، الموافق 3/12/1427، المؤرخ 2006-219-7 الھيئة مدير الصندوق بموجب قرارھا رقمرخص مجلس   5.15
اإلدارة والترتيب، ، كأصيل ووكيل، والتعھد بالتغطية، وأعمال بالتعامل، وذلك للقيام  06046-37 بموجب الترخيص رقم

  .وتقديم المشورة والقيام بأعمال أمين الحفظ، بخصوص األوراق المالية
  

  أمين الحفظ  .16
وعنوانه: المملكة العربية السعودية، الرياض،  ،واألوراق المالية الخاصة بالمحفظة مالية ھي أمين حفظ وحدات الصندوقاألھلي ال شركة إن

األوراق المالية من قبل  وحيثما كان ذلك منطبقاً، تجوز حيازة تلك .11495الرمز البريدي  22216 البرج ب، ص.ب. ،طريق الملك سعود
  بعد تعيينه من مدير الصندوق. المرخص لھم من الھيئةأمناء حفظ األوراق المالية  واحد أو أكثر من
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  مراجع الحسابات .17
، السعودية العربية المملكة 21534 جدة ،55078 ب.ص سلطان األمير عشار – لألعمال زھران مركز وشركاه، الفوزان جي ام بي كي

  9494 698 12 966+ :فاكس   9595 698 12 966+: تلفون
www.kpmg.com.sa  

  
  السنوية المراجعة القوائم المالية  .18

ً يوم )90( تسعين تتم مراجعة البيانات والقوائم المالية للصندوق بصفة مستقلة خالل وسيتم توفير  نھاية السنة المالية للصندوقمن  تقويميا ا
وسيتم فحص القوائم المالية من قبل المراجعين الخارجيين  ،م2015في نھاية عام  نھاية السنة المالية للصندوق مراجعة بعدمالية  قوائمأول 

ً 45خالل خمسة وأربعين ( نسخة من البيانات المالية السنوية  حتملينالحاليين والم للمستثمرين وتتاح. من نھاية كل نصف سنة تقويميا ) يوما
أو  الصندوق مدير إلى يقدم بناء على طلب المراجعين الخارجيينالنصف سنوية المفحوصة من قبل  القوائم المالية إلىباإلضافة  المراجعة،

  .مجانا ،"تداول" السوق المالية السعودية شركة من خالل زيارة موقع
  

  خصائص الوحدات .19
  .متساوية جميعا في الحقوق والواجبات ك نوع واحد من الوحدات في الصندوقسيكون ھنا

  
  معلومات أخرى  .20

  سرية معلومات الصندوق 1.20
تدار أعمال الصندوق واستثمارات المشاركين فيه بأقصى درجات السرية في جميع األوقات، وال ينبغي تفسير ذلك بأنه يحد من 

  ھيئة السوق المالية) على سجالت الصندوق ألغراض اإلشراف النظامي.طالع السلطة التنظيمية للصندوق (ا

  وفاة مالك الوحدات 2.20
لن تنتھي بشكل تلقائي في حال وفاته أو عجزه، حيث تكون ھذه الشروط واألحكام   إن موافقة المستثمر على ھذه الشروط واألحكام

صيين وأمنائه وخلفائه في حال كان المستثمر فردا. أما اذا كان ملزمة لورثته ولمديري تركته و لمنفذي وصيته ولممثليه الشخ
المستثمر شخصية قانونية، فإن ھذه اإلتفاقية لن تنتھي في حال حدوث شيء مماسبق ألي شريك أو مساھم فيھا. وعليه فإن لمدير 

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

 
  صناديق االستثمار المطابقة للشريعة اإلسالمية  .21

  :أسماؤھم ةمن األعضاء التاليتم تعيين ھيئة شرعية تتألف ، والشريعة اإلسالمية بمعايير يتقيد الصندوق   1.21
  (رئيساً للھيئة)لشيخ/ عبدهللا بن سليمان المنيع ا .1

اجستير من المعھد العالي ، يحمل درجة المعضو مجلس ھيئة كبار العلماء و رئيس محكمة التمييز في مكة المكرمة سابقا
 .التابع لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةللقضاء 

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

 .ن سعود اإلسالمية، نال درجة الدكتوراه من كلية الشريعة في جامعة االمام محمد بالنبوية والسنة الكريم العلمي في القرآن
  القري  (عضواً بالھيئة) يالشيخ الدكتور/ محمد عل .3

، يحمل أستاذ االقتصاد اإلسالمي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة سابقا ومن أشھر العلماء في العالم في االقتصاد اإلسالمي
  .درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا

  لایر سعودي على الصندوق.  )27,000(بمبلغ  تعاب المالية الخاصة بخدمات الھيئة الشرعيةالصندوق باألسيتم تحميل   2.21

  طالع على الضوابط الشرعية التي استخدمھا أعضاء الھيئة الشرعية في إصدار الفتوى التي تجيز االستثمار في الصندوق يرجى لال  3.21
  الشرعية. المعايير  ملحققراءة 

  
  العالمية  صناديق االستثمار  .22

  ال تنطبق ھذه الفقرة على الصندوق.
  

  الطرح األولي   .23
   . ال يوجد حد أدنى لحجم أصول الصندوق لبدء االستثمار 

في مالكي الوحدات  ولصالح  ، وإضافة أرباحھا إلى مبالغ االشتراكات األصليةت مؤقتاتم استثمار مبالغ االشتراكا، ياألولي طرحخالل فترة ال
   .ة وفقا للمعايير الشرعيةمرابح صندوق
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  استثمار مدير الصندوق في الصندوق  .24
وسيتم اإلفصاح عن إجمالي قيمة  .عند أو بعد تأسيس الصندوق يمكن لمدير الصندوق، وفقاً لتقديره الخاص المشاركة في الصندوق كمستثمر

 ھذه االستثمارات إن وجدت في نھاية كل سنة مالية.
  

 واالسترداد إجراءات االشتراك  .25
  أيام بيع واسترداد وحدات الصندوق:   1.25

 تعامل. كل يوم الصندوق في  واالسترداد في طلبات االشتراكوتنفيذ يتم قبول  

 في الصندوق: االسترداد الموعد النھائي لتقديم طلبات االشتراك و  2.25
التعامل في يوم صباحا   العاشرةأن تدفع قبل أو عند الساعة كل االشتراكات التي تتم بالريال السعودي يجب : االشتراكتقديم طلبات 

 العاشرةلكي تبدأ المشاركة في الصندوق في نفس  يوم التعامل الذي تم االشتراك فيه، أما الطلبات التي يتم تقديمھا بعد الساعة 
ي المملكة العربية السعودية، صباحا أو إذا صادف يوم االشتراك المستھدف عطلة رسمية للبنوك أو لألشخاص المرخص لھم ف

يحتفظ مدير الصندوق بالحق في تمديد وقت االشتراك إلى بعد الساعة  فسوف يتم تنفيذ طلبات االشتراك في يوم التعامل التالي.
 صباحا في يوم التعامل. العاشرة

أو توقيع النموذج الخاص  داد: يجوز االسترداد في أي يوم تعامل بشرط استالم إشعار خطي باالسترتقديم طلبات االسترداد
 العاشرةفي يوم التعامل، أما الطلبات التي يتم تقديمھا بعد الساعة   صباحا العاشرةعند الساعة قبل أو عن طريق الفروع باالسترداد

ة، صباحا أو إذا صادف يوم االسترداد المستھدف عطلة رسمية للبنوك أو لألشخاص المرخص لھم في المملكة العربية السعودي
فسوف يتم تنفيذ طلبات االسترداد في يوم التعامل التالي. يحتفظ مدير الصندوق بالحق في تمديد وقت االسترداد إلى بعد الساعة 

  .صباحا في يوم التعامل العاشرة

  :واالسترداد والتحويلشتراك الاإجراءات  3.25 
كما  ،عن طريق الفروع  الشروط واألحكامو وذج االشتراكنم العميل على يوقع في الصندوق عند االشتراك :شتراكالاجراءات إ

بلغ يتم خصم مو، من مدير الصندوق عتمدمالھاتف الأو لكتروني إلا موقعال عن طريقيمكنه إجراء ذلك من خالل القنوات البديلة 
بطاقة الھوية الوطنية الصالحية مثل  فرد إبراز إثبات شخصية غير منتھيويجب على المستثمر ال .االشتراك من حساب العميل

من  امختوم اخطاب (الشركات والمؤسسات) االعتبارية الشخصية  وذويجب أن يقدم المستثمر ، وديين) أو اإلقامة (للمقيمين)(للسع
ويحتفظ  .أو المؤسسة باإلضافة إلى أي مستندات أخرى حسب نوع الشركة الشركة باإلضافة إلى نسخة من السجل التجاري للشركة

  صندوق بالحق في اعتماد االشتراك بمجرد استالم االستمارات فقط.مدير ال
بتسليم إشعار خطي  طلبا السترداد قيمة الوحدات كليا أو جزئيا في أي وقت وذلك مالك الوحدات يمكن أن يقدم  :إجراءات االسترداد 
. يجب أن والھاتف)االنترنت القنوات البديلة (أو من خالل فروع البتعبئة وتسليم نموذج االسترداد الذي يمكن الحصول عليه من  أو

. كما في حال رغبته باالسترداد عن طريق الفروع قامة غير منتھية الصالحية وذلكاإل أو اقة الھوية الوطنيةيقوم المستثمر بإبراز بط
م مالك الوحدات طلب استرداد تقدي  وفي حالته كليا أو جزئيا. تحديد ما إذا كان يرغب في استرداد قيمة وحدا مالك الوحدات على 

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

  الالحق. تقويمذه في يوم اليثمر تقديم طلب استرداد جديد ليتم تنفعلى المست
بمثابة عملية واحدة تتركب  الماليةاألھلي  شركة عملية التحويل بين صندوقين من صناديقر تعتب إجراءات التحويل بين صندوقين:

" أعاله، ثم االسترداد تقديم طلبات طبقا لبند "جزئين منفصلين: استرداد واشتراك. وعلى ھذا األساس، يتم تنفيذ عملية االسترداد  من
 ةتعبئ" الخاص بالصندوق اآلخر. وعند طلب التحويل، يجب على المستثمر تقديم طلبات االشتراكتتم عملية االشتراك طبقا لبند "

من خالل القنوات  أو نموذج التحويل وتقديمه إلى ممثل خدمات العمالء بالفرع مصحوبا بھويته الشخصية غير منتھية الصالحية
 البديلة.

 لذي يتم فيه تحديد سعر االسترداد.ا تقويمال التالي لنقطةالرابع قبل إقفال العمل في اليوم  بحد أقصى للمستثمر  االستردادمبالغ   تتاح   4.25
 
ألوقات االحتفاظ بوحدات ال تقل لایر، كما يجب على مالك الوحدات في جميع ا 2000يجب أال تقل قيمة المبلغ المراد استرداده عن   5.25

 .نتظمامتالك الوحدات عن  طريق برامج االشتراك المو استرداد باستثناء لایر.  2000قيمتھا عن 

 
 ولوائح إلى خرق أنظمة تؤدي الحاالت التيويشمل ذلك  في رفض أي طلب اشتراك المطلق لمدير الصندوق الحق رفض الطلبات:  6.25

وعلى المستثمر أن يدرك أنه في  . .و األنظمة السارية على الصندوق بما في ذلك شروط وأحكام الصندوقأو/ھيئة السوق المالية 
شتراك الوحدات الصندوق فإن أيام ا أوالمستحيل استرداد أوتقويمر سواق المالية تجعل من المتعسحالة حدوث صعوبات في األ

ً حسبما يراه مدير الصندوق مواالسترداد قد تتغير مؤقتاَ  وفي حالة تجاوز إجمالي  ھيئة السوق المالية. مجلس بعد موافقة ناسبا
تأجيل االسترداد إلى يوم  مدير الصندوقمة أصول الصندوق، فإنه يحق لأو أكثر من إجمالي قي ٪ 10االستردادات من  الصندوق 

  التالي وسيتم التعامل مع طلبات االسترداد المؤجلة بالنسبة والتناسب. تقويمال
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 صندوق االستثمارأصول  تقويم .26
مضافا إليھا األرباح  تقويمجمالي قيمة أصول الصندوق بناء على أسعار إغالق األسھم التي يملكھا الصندوق في يوم اليتم احتساب إ   1.26

م تقويم األسھم وسيت .من قبل الصندوق ، وفي حالة االستثمار في صناديق استثمارية فسيتم احتساب آخر سعر وحدة معلنالمستحقة
 التي تمت المشاركة بھا في الطروحات األولية في الفترة ما بين االكتتاب وتداول الورقة المالية بناء على سعر االكتتاب.

 ويتم اإلعالن عن سعر الوحدة بنھاية اليوم ،تعامل اليوم  في في تمام الساعة الخامسة مساء كما أصول الصندوق قيمة تقويميتم    2.26
 .لي ليوم التقويمالتا

األرباح المستحقة وأي أرباح  شامالً  )1.26المذكورة في الفقرة ( الصندوق أصولقيمة  إجمالي  بحسابسعر الوحدة  يتم احتساب  3.26
ً أتعاب إدارة الصندوق بعد خصم جميع  واألرباح الموزعة مستحقة تحت التحصيل التي سيعاد استثمارھا في الصندوق، ناقصا

في و على إجمالي عدد الوحدات القائمة في ذلك الوقت.ثم قسمة الناتج  االلتزامات الثابتة وأية مصروفات مستحقة،المصاريف و
التي يقرر فيھا مدير الصندوق بشكل معقول عدم إمكانية تقويم جزء كبير من أصول الصندوق بشكل الحاالت االستثنائية أو الطارئة 

سبيل المثال ال الحصر، الظروف التي يقفل فيھا سوق األسھم السعودي في وقت التقويم) يجوز يمكن التعويل عليه (بما في ذلك على 
على أن تأخير تقويم أصول الصندوق لمدة ال تتجاوز يومين من الموعد النھائي لتقديم التعليمات الخاصة بعمليات الشراء واالسترداد 

  .ندوقمدير الصتم مراجعة ھذا اإلجراء المؤقت الحقا من قبل ت
  صافي أصول الصندوق كالتالي: قيمة تُحسب

ويتم خصمھا  م األصولحج إجمالي من يوميعلى أساس  جميع المصاريف والرسوم الثابتة والمصاريف التشغيلية حسابيتم  )1
 .التقويميوم  في

  ناتج ھو صافي قيمة أصول الصندوق.الويكون  من ناتج الخطوة السابقة رسوم اإلدارة تحسب وتخصم )2
  : يمكن تلخيص الخطوتين السابقتين في المعادلة التاليةو                      

  (مصاريف اإلدارة) –) الفعلية الرسوم الثابتة والمصاريف التشغيلية –صافي قيمة أصول الصندوق= (إجمالي حجم األصول                       
  

  رسوم االسترداد المبكر .27
  .  يوجد رسوم استرداد مبكرال

  
 إنھاء الصندوق  .28

، دون تحمل ) من الئحة صناديق االستثمار "إنھاء صندوق االستثمار"17بناء على المادة ( صندوقاليحتفظ مدير الصندوق بحقه في إنھاء 
ً 60غرامة تجاه أي طرف معني، وذلك بتقديم إخطار كتابي للمستثمرين، ال تقل مدته عن ستين ( موافقة ، بعد الحصول على تقويميا ) يوما

من  ملكهمستثمرين، كل منھم بنسبة ما ي، وتوزع صافي العائدات على الي تلك الحالة، تتم تصفية الصندوقكتابية من الھيئة على ذلك. وف
  وحدات.

  
  رفع التقارير لمالكي الوحدات.   29

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

أو  نوان البريديوترسل الكشوفات واإلشعارات على الع يملكھا مالك الوحدات وصافي قيمتھا، وسجل بصفقات كل مالك وحدات على حدة.
، إال إذا تم إشعار الشركة كتابيا بأي تغير في العنوان. ويجب السجالت لدى مدير الصندوقفي  للمستثمر كما ھو موضح اإللكترونيالبريد 

ً بأي أخطاء خالل  الصندوق إخطار مدير بر من تاريخ إصدار تلك الكشوفات واإلشعارات. وبعد ذلك تعت تقويميا ) يوما60( ستين يوما
يتعلق بأي مسؤوال تجاه المستثمر فيما  الصندوق نھائية وحاسمة وال يكون مدير الصندوق مديرلكشوفات واإلشعارات الصادرة عن ا

  .بالكشوفات واإلشعارات بناء على تعلميات المستثمر همسؤوال عن أية نتائج تنشأ عن احتفاظ الصندوق مديراختالف. كما لن يكون 
  

 تضارب المصالح  .30
  عند طلبھا. مجانا يقوم مدير الصندوق بتقديم اإلجراءات التي ستتبع لمعالجة تضارب المصالحس

 
  سياسات حقوق التصويت .31

تصويت الممنوحة بعد التشاور مع مسؤول المطابقة وااللتزام، يوافق مجلس إدارة الصندوق على السياسات العامة المتعلقة بممارسة حقوق ال
مارسة أي حقوق من أصوله. ويقرر مدير الصندوق طبقا لتقديره ممارسة أو عدم م اً المالية التي تشكل جزء وراقللصندوق بموجب األ
أو حسب ما تنص عليه سياسات وإجراءات التصويت التي تم اعتمادھا من أعضاء  مع مسؤول المطابقة وااللتزامر تصويت بعد التشاو

  .مجلس إدارة الصندوق
  

  صندوقتعديل شروط وأحكام ال  .32
ً ويخضع ذلك لموافقة ھيئة السوق المالية،  الصندوق مدير سارية المفعول إلى أن يجري عليھاتبقى ھذه الشروط واألحكام  تعديالً جوھريا

  .تقويميا يوما 60ويتم إشعار المستثمرين خطياً بذلك قبل 
  

  



 

16 
 

  إجراءات الشكاوى .33
من خالل موقع مدير الصندوق على  ينبغي عليه إرسالھا إلى شركة األھلي المالية، أية شكوى متعلقة بالصندوق مالك الوحدات إذا كان لدى 

كما يقدم مدير الصندوق نسخة من ). 920000232( أو عن طريق االتصال الھاتفي على ھاتف رقم  www.ncbc.comشبكة اإلنترنت: 
على  لم يتم الرد حالفي و .دون أي مقابل لجة شكاوي العمالء عند طلبھا خطيا من مدير الصندوقسياسات وإجراءات مدير الصندوق لمعا

يحق للمشترك إيداع  اإدارة شكاوى المستثمرين، كم -، يحق للمشترك إيداع شكواه لدى ھيئة السوق المالية يوم عمل) 14خالل ( الشكوى
) يوم تقويمي من تاريخ إيداع الشكوى لدى الھيئة، إال إذا 90بعد مضي مدة ( الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية

 .اخطرت الھيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعھا لدى اللجنة قبل انقضاء المدة
  

  النظام المطبق   .34
خاضعا لقوانين سلطة غير  مالك الوحدات . وإذا كان السارية المفعول تخضع ھذه الشروط واألحكام ألنظمة المملكة العربية السعودية

  . الصندوق مدير ن ھناك أي التزام على الصندوق أوأن يخضع لتلك القوانين دون أن يكوعليه المملكة العربية السعودية فإنه يتعين 
  

  االلتزام بالئحة صناديق االستثمار .35
ھيئة السوق  مجلس اديق االستثمار الصادرة منألحكام الئحة صن ووثائق الصندوق األخرى تخضع الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق

 الحقائق الجوھرية للصندوق. جميعل والصحيح المالية كما تحتوي على اإلفصاح الكامل
 

  ملخص اإلفصاح المالي .36
  الخاصة بالصندوق بالريال السعودي والرسوم السنوية لمصاريفا  تقديري يوضح جميع ملخص 1.36

   2016سوم السنوية الفعلية الخاصة بالصندوق للفترة المالية المنتھية في ديسمبر ) ملخص للمصاريف والر1جدول (

  نوع الرسوم / المصاريف
المبلغ بآالف 

  الريال

  123  ٪2رسوم االشتراك 

 2,254  ٪ (من صافي قيمة أصول الصندوق)1.75أتعاب إدارة الصندوق السنوية 

تدفع  لصندوقوأنشطة ا ٪ (حسب حجم التداول0.29مصاريف التعامل 
  374  مباشرة من الصندوق)

  0  *رسوم الحفظ

  17 *تكاليف مكافآت جميع  أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين سنويا

  24 *تكاليف مراجعة الحسابات النظامية

  0 مصاريف التمويل* 

  27 تكاليف الرقابة الشرعية *

  7.5 *رسوم رقابية لھيئة السوق المالية

ت والعمليات الخاصة بالصندوق وتشمل رسوم نشر مصاريف معالجة البيانا
  172 التقارير الدورية للصندوق في موقع تداول*

ً من متوسط قيمة أصول الصندوق، وقد بلغت المصاريف األخرى الفعلية 1* لن تزيد المصاريف األخرى مجتمعة عن  ٪ سنويا
جعة المصاريف التي تم تحميلھا على الصندوق بشكل ربع ٪ من متوسط قيمة أصول الصندوق. ھذا ويقوم مدير الصندوق بمرا0.19

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

  ھذا الصندوق.
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  قبالصندو ةنصيب المستثمر من المصاريف الخاص مثال على 2.36
  :لایر 10,000الجدول التالي يوضح استثمارا افتراضيا لمالك الوحدات بافتراض أن  قيمة استثمار مالك الوحدات 

  بالريال) استثمار افتراضي لمالك الوحدات وحصته من المصاريف السنوية 2جدول (

 المبلغالوصف

10,000استثمار مالك الوحدات االفتراضي

29  )٪0.29(مصاريف التعامل     

19  )٪0.19(المصاريف األخرى  

174 )٪1.75(رسوم اإلدارة         

9,778صافي قيمة وحدات المستثمر

  
  أساس احتساب الرسوم وطريقة تحصيلھا ووقت دفعھا 3.36

سب من صافي تح ٪1.75تبلغ  تحسب على أساس سنويرسوم اإلدارة: يتقاضى المدير من الصندوق في كل يوم تعامل أتعاب إدارة 
  .قيمة أصول الصندوق

المصاريف األخرى: المصاريف األخرى التي يمكن تحديدھا مسبقاً مثل مصاريف مراجعة الحسابات، والرسوم  الرقابية وغيرھا 
ستحمل مباشرة على الصندوق بقيمتھا الفعلية. ويتم تحميل مصاريف مجلس إدارة الصندوق على جميع الصناديق بالتساوي التي تقع 
تحت إشراف نفس المجلس والمدارة من قبل مدير الصندوق. أما المصاريف العامة الغير ثابتة وعرضة للتغيير مثل مصاريف معالجة 

   .البيانات والعمليات الخاصة بالصندوق يتم تحميلھا على أساس حجم أصول كل صندوق
ا حسب المعادلة التالية، وقد يوم 365على أساس  قويمتوخصمھا من أصول الصندوق في كل يوم  الفعلية المصاريفجميع  يتم حساب

  يوما.  365تم تعديل أساس االحتساب إلى 
٪) * (عدد األيام بين يوم التقويم الحالي ويوم 1.75المصاريف األخرى) * ( –أتعاب إدارة الصندوق=  (أصول الصندوق 

 )365÷ التقويم السابق 
  :التالية المعطيات فإذا افترضنا

 لایر 100,500دوق= أصول الصن  
  =لایر 500إجمالي المصاريف األخرى والمطلوبات من الصندوق 
  =لایر 100,000صافي قيمة أصول الصندوق 
 1.75٪دارة السنوية= إلأتعاب ا 
 األربعاءتقويميوم ال :  

  لایر 4.8) = 365÷  1٪ * (1.75*  100,000رسوم اإلدارة = 
 

  األداء السنوي السابق 4.36
  2016يقارن بين األداء السنوي للصندوق والمؤشر اإلرشادي إلى نھاية ديسمبر  الجدول التالي

  2016  2015 الوصف
 13.55 9.93- الصندوق ٪ 

 10.57 16.00- المؤشر االرشادي ٪
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  :2016التاريخي للصندوق إلى نھاية ديسمبر األداء  5.36

سنوات 5 سنوات 10 سنوات 3    الوصف سنة 

طبقال ين ال ينطبق  ٪ الصندوق 13.55 ال ينطبق 

 المؤشر االرشادي ٪ 10.57 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

 
ال يعتبر األداء السابق لصندوق االستثمار أو أداء المؤشر مؤشرا ألداء الصندوق في المستقبل، وال يضمن الصندوق لمالكي الوحدات  6.36

  و يكون مماثال لألداء السابق.أن أداء الصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر سيتكرر أ
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  الشرعية المعايير ملحق 
  على جميع االستثمارات واستراتيجيات االستثمار المطبقة من قبل مدير الصندوق أن تكون معتمدة من الھيئة الشرعية.

 طبيعة النشاط و الصناعة
  راء أسھم الشركات المساھمة ذات األغراض التالية:رأت الھيئة الشرعية عدم جواز بيع و ش

 ة ممارسة األنشطة المالية التي ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية مثل المصارف التقليدية التي تتعامل بالفائدة أو األدوات المالي
 ).شرعيةالھيئة الالمخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية و(شركات التأمين باستثناء ما توافق عليه 

 .إنتاج وتوزيع الخمور أو الدخان وما في حكمھما  
 .إنتاج وتوزيع لحم الخنزير و مشتقاته 
 .إنتاج وتوزيع اللحوم غير المذكاة 
 . إدارة صاالت القمار وإنتاج أدواته 
 .إنتاج و نشر أفالم الخالعة و كتب المجون والمجالت والقنوات الفضائية الماجنة ودور السينما 
 فنادق وأماكن اللھو التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غيره.المطاعم وال 

  
  المؤشرات المالية

  في أسھم شركات ستثمار الاال يجوز 
 ) من القيمة السوقية ألسھم الشركة .٪ 49يزيد فيھا مجموع الديون (على الغير) عن ( 
 ) لشركة ) من القيمة السوقية ألسھم ا٪ 33يزيد مجموع النقد والودائع فيھا عن. 
 )من القيمة السوقية ألسھم الشركة .٪ 33تكون القروض الربوية وفقاً لميزانيتھا أكثر من ( 
 )من الدخل الكلي للشركة سواًء كانت ھذه المصادر من فوائد ربوية أم من ٪ 5يزيد فيھا الدخل غير المشروع من مختلف المصادرعن (

 غير مباحة.خرى أمصادر 
زويد المستثمرين في الصندوق بآلية حساب القيمة السوقية ألسھم الشركات والدخل غير المشروع عند الطلب وبدون سوف يقوم مدير الصندوق بت

  أي رسوم.
  

  التطھير
ويتم التطھيركل ربع سنة وفق في حساب خاص لصرفه في األعمال الخيرية.  إيداعهومدير الصندوق تحديد الدخل غير المشروع  ىعليجب 

  .ة الشرعيةقبل الھيئ نالضوابط المعتمدة م
 

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

  
 .عقود المستقبليات 
 العقود اآلجلة. 
 األسھم الممتازة.  
 .عقود الخيارات 
  عقود المناقلةswap. 
 البيع على المكشوف.  
  تتعلق بدفع أو استالم الفوائدخرى أأدوات. 

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

  
 المراجعة الدورية

لضوابط وفي حال عدم موافقة إحدى الشركات المملوكة في الصندوق ل ،ة مع الضوابط الشرعية كل ربع سنةيتم دراسة توافق الشركات المساھم
 يوما من تاريخ الدراسة. 90الشرعية فسيتم بيعھا في مدة ال تتجاوز 
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ھيئة السوق المالية، وھذه الموافقة ال تعني حماية المستثمر من الخسارة. وإذا كان لدى المستثمر  مجلس تمت الموافقة على طرح الصندوق من قبل
عليه استشارة خبير مالي مستقل. كما يعتبر اشتراك المستثمر في الصندوق من مسؤوليته أي شك في مدى مالئمة ھذا االستثمار له فإنه يجب 

  الشخصية والتامة.  
  

أرباحاً  من غير المؤكد أن يحقق المستثمرن قيمة االستثمارات في الصندوق يمكن أن تنخفض أو ترتفع وأھذا االستثمار ليس وديعة بنكية كما 
من استعادة مبلغ استثماراتھم بالكامل ويجب على ن والمستثمرواالً ويحققوا بعض الخسائر وقد ال يتمكن فالمستثمرون يمكن أن يخسروا أم

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

ما جاء بھا والموافقة عليھا، وتم الحصول  وفھم بصندوق األھلي المرن لألسھم السعوديةة الخاصروط واألحكام والمالحق لقد قمت / قمنا بقراءة الش
  على نسخة منھا والتوقيع عليھا.

  
 االسم الكامل:

  
 الجنسية:

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

  
 التوقيع:

  
 التاريخ:

  
 رقم حساب االستثمار:

  
 
 

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

       
  
  
  
  
  
  
  


