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 المحتويات:قائمة 

 قائمة المصطلحات

 الصندوق حقائق ملخص

 ملخص المعلومات الرئيسية

 المعلومات الرئيسية للصندوق  (1

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب  (2

 إضافية معلومات  (3

 معلومات مدير الصندوق  (4

 معلومات أمين الحفظ (5

  



 

  

 Page 4 of 61 صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولة

 

 قائمة المصطلحات: 

 االستثمار العقارية المتداولة.  صندوق األهلي القابض لصناديق الصندوق

مدير الصندوق أو الشركة 

 SNB كابيتالأو 

 (، والتي يقع مقرها المسجل في طريق الملك1010231474شركة األهلي المالية )سجل تجاري رقم 

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

 من مذكرة المعلومات. 10ي الفقرة المبين فمجلس إدارة الصندوق، على النحو  المجلس

 سعودية.مة لعمل السوق المالية الهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية وهي الجهة المنظ الهيئة

يخ ، وتار(30نظام السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/ النظام

 م(.2003يونيو  16هـ )2/6/1424

 2006-219-1الئحة صناديق االستثمار، الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  الالئحة

-61-1م المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 24/12/2006هـ الموافق 3/12/1427وتاريخ 

 م.23/5/2016هـ الموافق 16/8/1437وتاريخ  2016

 ة السعودية والالئحة المتعلقة بهنظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربي القيمة المضافةنظام ضريبة 

 ام الموضوعة خصيصاً لهذا للصندوقالشروط واألحك الشروط واألحكام

 ودية مؤشر األهلي كابيتال المتوافق مع الشريعة للصناديق االستثمارية العقارية المتداولة السع المؤشر

NCB Capital Saudi REITs Shariah Index 

 المملكة العربية السعودية المملكة

لكة يعمل فيه األشخاص المرخص لهم وتكون فيه البنوك مفتوحة بصورة عادية للعمل في المم أي يوم يوم عمل بالمملكة

 سمية بالمملكة العربية السعودية.العربية السعودية، وال يشمل ذلك أية عطلة ر

 مل بالمملكة.عع على أن يكون يوم أي يوم يتم فيه بيع واسترداد وحدات الصندوق، يوم الثالثاء من كل أسبو التعامليوم 

 م فيه تقويم الوحدات في الصندوق.اليوم الذي يت يوم التقويم

 تقويم الوحدات

 

عدد عملية حساب صافي قيمة أصول الصندوق، وتقسيم قيمة صافي أصول الصندوق على إجمالي 

 لوحدات لينتج عن ذلك سعر الوحدة.ا

 ج المستخدم لالشتراك في الصندوق.النموذ نموذج االشتراك

 موذج المستخدم السترداد الوحدات.الن نموذج االسترداد

صم رسوم ختعني مجموع المبالغ المدفوعة من المستثمر لمدير الصندوق ألجل االستثمار في الصندوق بعد  مبالغ االشتراك

 االشتراك.

 بعض صناديق األهلي االستثمارية. النموذج المستخدم لتحويل الوحدات بين نموذج تحويل الوحدات

 "ثمار". هي برامج ينظمها مدير الصندوق تتيح للمشتركين االشتراك بمبالغ ثابتة وعلى أساس شهري مثل برامج االشتراك المنتظم 

 برنامج ثمار 

 

واستثمارها  ريـال كحد أدنى( 100الصندوق، يتم فيه استقطاع مبالغ ثابتة شهرياً )برنامج مقدم من مدير 

 باختيار العميل.  في الصناديق االستثمارية المتوفرة
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 في الذي يتم بعد االشتراك األولياالشتراك اإلضا االشتراك اإلضافي

كل  الوحدة، وتعامل في ذلك أجزاءحصة مالكي الوحدات في أي صندوق استثمار يتكون من وحدات بما  الوحدات

 تمثل حصة مشاعة في أصول الصندوق.وحدة على أنها 

 ام بنشاطات حفظ األوراق المالية.شخص مرخص له بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم للقي   أمين الحفظ

 السنة المالية للصندوق. السنة المالية

 ومالك للوحدات.ستثمر في الصندوق أي م المستثمر/ مالك الوحدات

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

المدرة  تشمل النقد وحدات صناديق االستثمار العقارية المتداولة، وحدات صناديق االستثمار العقاري االستثمارات

رات، ستهدف الشركات المدرجة في قطاع إدارة وتطوير العقاللدخل، وحدات صناديق االستثمار التي ت

 واق النقد المتوافقة مع الشريعة.ووحدات صناديق أس

األهلي  شركة ق االستثمار لدىحساب صناديق االستثمار الذي يحتفظ فيه المستثمرون بوحداتهم في صنادي حساب االستثمار

 المالية.

 ق االستثمار ناقصاً منها الخصوم.الي قيمة األصول لصندوالقيمة النقدية إلجم صافي قيمة األصول

ظ ذلك نه مدير الصندوق لحفتعني سجل مالكي الوحدات والذي يحتفظ به مدير الصندوق، أو أي طرف يعي السجل

 السجل.

 شركة السوق المالية السعودية. تداول

خارج بورصة التداول 

(OTC) 

 سواق األوراق المالية أو السنداتسوق ال مركزي لألسهم غير المدرجة في أ

أو مذكرة م الصندوق و/تعليق جميع طلبات االشتراك واالسترداد وفقا للحاالت المذكورة في شروط وأحكا تعليق التعامل

 المعلومات.

معايير ال موضح في ملحق المعايير التي تحددها الهيئة الشرعية لالستثمار في األوراق المالية كما هو المعايير الشرعية

 الشرعية.

 .السعوديالشرعية للبنك األهلي  اللجنة الشرعية اللجنة

 ة المضافة.فقا لنظام ضريبة القيمضريبة القيمة المضافة و/أو الضرائب المماثلة األخرى المعمول بها و ضريبة القيمة المضافة

 صندوق أسواق النقد

 

 النقد واقوصفقات أسصندوق استثمار يتمثل هدفه الوحيد في االستثمار في األوراق المالية قصيرة األجل 

 وفقاَ لالئحة صناديق االستثمار.

ى وفقا لالئحة صناديق ميع أصوله في صناديق استثمار أخرج -شكل أساسيب-صندوق استثمار يستثمر  صندوق قابض

 االستثمار.

 صندوق استثمار عقاري

 مدر للدخل

 صندوق استثماري عقاري يهدف إلى تحقيق الدخل دوري على حاملي وحداته.
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صندوق االستثمار العقاري 

 REIT المتداول

ي الرئيسي صندوق استثمار عقاري مطروح طرحاً عاماً تُتداول وحداته في السوق، ويتمثل هدفه االستثمار

 ٪90نسبة  إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتوّزعفي االستثمار في عقارات مطورة تطويراً 

، وذلك كحد أدنى من صافي أرباح الصندوق نقداً على مالكي الوحدات في هذا الصندوق خالل فترة عمله

 ي بحد أدنى.بشكل سنو

 قرار صندوق عادي

 

لوحدات من مجموع ا ٪50 يعني قراراً يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من

ً أم وكالة أ ئل م بواسطة وساالحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواًء أكان حضورهم شخصيا

 التقنية الحديثة.

الئحة األشخاص المرخص 

 لهم 

 درة عن مجلس هيئة السوق المالية.الئحة األشخاص المرخص لهم الصا

 هـ.1424\6\25وتاريخ ( 39\نظام مكافحة غسل األموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م نظام مكافحة غسل األموال 

 عضو مجلس إدارة مستقل 

 

مين أعضو مجلس إدارة صندوق ال يكون موظفا أو عضو مجلس إدارة لدى مدير الصندوق أو تابع له أو 

 أو أي مدير صندوق منحفظ الصندوق وليس لديه عمل جوهري أو عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق 

 الباطن أو أمين حفظ ذلك الصندوق.
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 ملخص الصندوق:

 ريـال سعودي عملة الصندوق

 عالي المخاطر درجة المخاطرة

 سعودية مؤشر األهلي كابيتال المتوافق مع الشريعة للصناديق االستثمارية العقارية المتداولة ال المؤشر اإلرشادي

NCB Capital Saudi REITs Shariah Index 

 أهداف الصندوق

 

 قاريةتوزيع الدخل على مالكي الوحدات من خالل االستثمار بشكل أساسي في صناديق االستثمار الع

 المتداولة المعروفة باسم )ريت( 

 ريـال سعودي10,000  الحد األدنى لالشتراك

 ريـال سعودي 5,000 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

  لالشتراكالحد األدنى 

 االشتراك المنتظمبرامج ل

 ريـال سعودي 100الحد األدنى لالشتراك في هذه البرامج هو 

 ريـال سعودي5,000  الحد األدنى للمبلغ المسترد

 متركين في برامج االشتراك المنتظويستثنى من ذلك المش ريـال سعودي 5,000 مة الوحداتالحد األدنى لرصيد قي

 عمل في المملكة العربية السعوديةمن األحد إلى الخميس على أن تكون أيام  أيام التقويم

 عمل في المملكة العربية السعوديةالثالثاء على أن يكون يوم  أيام التعامل

االشتراك أيام تقديم طلبات 

 واالسترداد

 عمل في المملكة العربية السعوديةمن األحد إلى الخميس على أن تكون أيام 

خر موعد الستالم طلبات آ

 االشتراك 

سابق ليوم ( في يوم العمل ال12تدفع االشتراكات بحد أقصى قبل أو عند الساعة الثانية عشرة ظهراً )

 التعامل المستهدف

ل السابق العم( في يوم 12تقدم طلبات االسترداد بحد أقصى قبل أو عند الساعة الثانية عشرة ظهراً ) ت االستردادآخر موعد لتقديم طلبا

 ليوم التعامل المستهدف

رسوم االشتراك واالسترداد 

 والنقل

 ال يوجد

 في الذي يتم بعد االشتراك األولياالشتراك اإلضا االشتراك اإلضافي

 سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق ٪0.5 رسوم اإلدارة

 تحت الصندوق أصول قيمة من( أساس نقطة 2) ٪0.02 تبلغ سنوية حفظ أتعاب الحفظ أمين يتقاضى رسوم الحفظ

 الحفظ

يتم تحميل الصندوق مصروفات أخرى كأتعاب مراجع الحسابات، وأتعاب الرقابة واالستشارات  الرسوم والمصاريف األخرى

زيد هذه تالشرعية ومعالجة البيانات والعمليات الخاصة، وأية مصروفات أخرى مسموح بها نظاميا ولن 

 من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق٪ سنويا 1المصاريف مجتمعة عن 

 اعها خالل خمسة أيام عمل بعد يوم التعامل الذي يحدد فيه سعر االسترداديتم إيد مبالغ االسترداد

 أيام من إقفال الطرح  10خالل  تاريخ بدء تشغيل الصندوق

 ريـال سعودي واحد سعر الوحدة عند بداية الطرح
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 االستثمار: صندوق حول الرئيسة المعلومات (1

 الصندوق اسم .أ

 (.ومفتوحصندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولة، )صندوق استثماري قابض عام 

 الصندوق أهداف .ب

عقارية يهدف إلى توزيع الدخل على مالكي الوحدات من خالل االستثمار بشكل أساسي في صناديق االستثمار ال

عقارية مة األولية لوحدات صناديق االستثمار الالمتداولة المعروفة باسم )ريت( ويشمل ذلك الطروحات العا

ل المفتوحة أو المتداولة. باإلضافة إلى ذلك يمكن للصندوق االستثمار في صناديق االستثمار العقاري المدرة للدخ

ورة في هذه المغلقة وصناديق االستثمار التي تستثمر في الشركات العقارية المدرجة حسب قيود االستثمار المذك

 واألحكام ومذكرة المعلومات.الشروط 

 وممارساته الصندوق استثمار سياسات .ج

لعامة ايستثمر الصندوق بشكل أساسي في وحدات صناديق االستثمار العقارية المتداولة ويشمل ذلك الطروحات 

مفتوحة للدخل ال األولية لوحدات صناديق االستثمار العقارية المتداولة، ووحدات صناديق االستثمار العقاري المدرة

أصوله  أو المغلقة ووحدات صناديق استثمار تستثمر في شركات عقارية مدرجة. يمكن للصندوق استثمار جزء من

  والفائض النقدي في وحدات صناديق أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة.

ً اه منيحتفظ مدير الصندوق بالحق في توزيع وتركيز استثمارات الصندوق محليا و/أو خليجيا حسب ما ير . اسبا

 بحد أقصى.  ٪35كما لن تتجاوز نسبة االستثمارات في الصناديق المرخصة من هيئات خليجية عن 

  :سياسة تركيز االستثمار 

 الحد األقصى الحد األدنى فئة األصول 

 ٪5 ٪0 النقد وما في حكمه

 ٪50 ٪0 صناديق أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة

ت صناديق االستثمار العقارية المتداولة والطروحات األولية لوحدا

 صناديق االستثمار العقارية المتداولة
50٪ 100٪ 

 ٪10 ٪0 صناديق االستثمار العقاري المدرة للدخل المفتوحة أو المغلقة

 ٪10 ٪0 عقارية مدرجةصناديق استثمار تستثمر في شركات 

 

 الصندوق: في رباالستثما المرتبطة المخاطر .د

الستثمارات ايعتبر الصندوق عالي المخاطر وال تستطيع شركة األهلي المالية التأكيد بأن زيادة ستحدث في قيمة  (1

ت مرتفعة، في الصندوق. إن قيمة االستثمارات في الصندوق والدخل الناتج عنها يمكن أن تهبط أو تتعرض لتقلبا

 لصندوق. اأن تحقيق أهداف االستثمار التي وضعها وليس هناك من ضمان يمكن أن تقدمه شركة األهلي المالية بش

المستقبل، وذلك  في الصندوق أداء على مؤشراً  يُعد للمؤشر ال السابق األداء أو االستثمار لصندوق السابق األداء إن (2

ألن أداء الصندوق عرضة للتذبذبات بحسب أوضاع السوق المالية، لذا من الممكن أن تقل قيمة الوحدات أو أن 
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يخسر مالكو الوحدات بعض أو جميع رأس المال الذي استثمروه. لعدم وجود ضمان بتكرر أداء الصندوق السابق 

 .أو أن أداء المؤشر ممثل ألداء الصندوق المتوقع

يرة. كما ال يعد الصندوق ال يضمن تكرر أدائه السابق نظراً لتذبذب أوضاع السوق المالية وتأثرها بعدة عوامل متغ  (3

 ء المؤثر ممثالً ألداء الصندوق وذلك لعدم تطابق المجالين االستثماريين تماماً.أدا

صندوق االستثمار، ال يعد االستثمار في الصندوق إيداعاً لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع األوراق المالية أو تابع ل (4

 الصندوق. لذا فإن مالكي الوحدات معرضين لخسارة جزء أو كامل رأس مالهم المستثمر في

ستثمار في قد ال يتمكن المستثمرين من استعادة بعض أو كل مبالغ استثماراتهم ويجب على األشخاص القيام باال (5

 الصندوق فقط إذا كانوا قادرين على تحمل الخسارة والتي قد تكون كبيرة أحياناً.

 الصندوق اله المعرض الصندوق، والمخاطر في باالستثمار المرتبطة المحتملة الرئيسية للمخاطر فيما يلي قائمة (6

  وعائداته: الصندوق صافي أصول في قيمة تؤثر أن المحتمل من ظروف وأي

 

ناديق هي مخاطر التركيز على قطاع معين من السوق، حيث أن وحدات الص مخاطر القطاع وتركيز االستثمارات:

عرضة للتقلب  " التي يستثمر فيها الصندوق قد تكونREITsالعقارية بما فيها الصناديق العقارية المدرجة "ريت" "

اولة صغير السلبي نتيجة للتغيير في صناعة العقار بصفة خاصة. ومن المعلوم أن حجم الصناديق العقارية المتد

ر أعلى من نسبياً مقارنة بالقطاعات األخرى. ولذا، فقد تتعرض استثمارات الصندوق إلى تذبذب أكبر في األسعا

لوحدات ندوق آخر يستثمر في السوق بشكل عام والذي قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الوحدات وتأثر مالكي اأي ص

 سلبا.

قارية : يستثمر الصندوق في وحدات صناديق االستثمار العمخاطر االستثمار في الصناديق العقارية المدرجة

ك الصناديق ، كما قد تواجه أسعار وحدات تلالمتداولة، وقد يواجه الصندوق سوقاً غير نشطة وذات سيولة محدودة

لى ذلك، ال إتذبذباً في األسعار نتيجة اتجاه حركة األسواق بشكل عام واألسواق العقارية بشكل خاص. باإلضافة 

ر التوزيع يوجد ضمان أن يقوم الصندوق العقاري المتداول بتوزيع األرباح على المستثمرين بشكل سنوي ألن قرا

لصناديق ايخضع االستثمار في وحدات  .الصندوق العقاري المتداول وقدرته على سداد التزاماتهقد يخضع ألداء 

ة السيولة العقارية المتداولة لمخاطر ذو عالقة بملكية األصول العقارية والتي قد تنخفض بسبب عوامل مثل قل

ق انخفاض ثمار في هذه الصناديوالكوارث الطبيعية ووضع المستأجرين المالي. بناء على ما ورد قد يسبب االست

 عوائد الصندوق وسعر الوحدة.

ستثمار في هي مخاطر االمخاطر االستثمار في الطروحات األولية لوحدات صناديق االستثمار العقارية المتداولة: 

ء ملك مدرايصناديق تدرج وحداتها في السوق ألول مرة وال يوجد لها أداء سابق كوحدات مدرجة في السوق وقد ال 

 وائده.تلك الصناديق الخبرة الكافية إلدارتها والذي من شأنه أن يؤثر على أداء الصندوق سلبا وانخفاض ع

لبات سوقية عالية. ينبغي معرفة أن االستثمار في األوراق المالية المدرجة والمتداولة يرتبط عادة بتق مخاطر السوق:

حات واألدوات من مخاطر االستثمار في أسواق النقد والمرابوبالتالي فإن المخاطرة في تلك استثمارات تكون أعلى 

ق المالية أو االستثمارية قصيرة األجل األخرى. كما أن األوضاع القانونية والسياسية قد تؤثر على قيمة األورا

 ماالستثمار، وبالتالي فإن تلك التقلبات من شأنه أن تؤثر سلبا على مالكي الوحدات بانخفاض عوائده

قتصادي تتصف سوق العقارات التجارية بطبيعتها الدورية وتتأثر بالوضع االوق العقارات التجارية: مخاطر س

ً في قيمة األصول العقارية التجارية وس يولتها. بصفة عامة. هذا وتؤثر الظروف االقتصادية المتدهورة سلبا

ى العوائد ير سلبي جوهري على مستووباإلضافة إلى ذلك، فإن الظروف االقتصادية السلبية كان، وسيظل لها، تأث

 واإليجارات والتحصيل الفعال.

ال يوجد ضمان لقيمة التوزيعات المستقبلية من جانب الصندوق أو ضمان لدفعها  مخاطر التقلب في قيمة التوزيعات:

من عدمه وذلك ألسباب مختلفة مثل التعثر في توزيعات الصناديق العقارية المتداولة المستثمر بها أو ارتفاع 

وزيعات مصاريف الصندوق أو مصاريف العقارات التشغيلية. وباإلضافة إلى ذلك، يخضع اإلعالن عن أي ت
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مستقبلية لألرباح وسدادها وقيمتها لتوصية مدير الصندوق وتعتمد على عوامل متغيرة مثل أداء الصندوق والوضع 

المالي للصندوق، والمتطلبات النقدية، وقدرة الصندوق على االلتزام بالمتطلبات القانونية المعمول بها والخاصة 

 بدفع التوزيعات.

لقدرة في إيفاء اوهي مخاطر التغيير في كفاءة أو األوضاع المالية أو  لطرف النظير:المخاطر المتعلقة بالُمصدر وا

دة التي تؤثر أي من االلتزامات للُمصدر أو الطرف النظير، والتغيير في األوضاع االقتصادية أو السياسية المحد

اطر أيضا المخ وتنطبق هذه لتغيير في االقتصاد عامة.على نوع خاص من األوراق المالية أو الُمصدّر، وكذلك ا

ى، والتي على الصندوق في حال االستثمار في صناديق أسواق النقد والتي تقوم بصفقات المرابحة مع أطراف أخر

 ستؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة. إخفاقهافي حال 

لسعودي امقومة بغير الريـال يمكن للصندوق أن يتعرض للخسارة في حال خسارة االستثمارات ال مخاطر العملة:

 مقابل الريـال السعودي، بالتالي فإن اختالفات سعر الصرف قد تؤثر سلباً على أداء الصندوق. 

ر الفائدة. ولذا فإن هي المخاطر التي تتقلب فيها قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيير في أسعا مخاطر أسعار الفائدة:

لبي بتقلبات سعقارية وأسهم الشركات العقارية وعوائدها يمكن أن تتأثر بشكل قيمة األوراق المالية للصناديق ال

 أسعار الفائدة.

ل استثمارات قد تكون السيولة االستثمارية في بعض الفترات متدنية مما قد يزيد من صعوبة تسيي مخاطر السيولة:

قدرته على وية الستثمارات الصندوق الصندوق. كما أن سيولة السوق المنخفضة قد تؤثر سلباً على األسعار السوق

نقد المتوفر بيع بعض استثماراته لتلبية متطلباته من السيولة. وتتم محاولة الحد من هذه المخاطر باستخدام ال

 بالصندوق. وقد يتعرض الصندوق للخسائر نتيجة كثرة طلبات االسترداد.

ي ضاع االقتصادية كاالنكماش االقتصادهي مخاطر التغيير في األو مخاطر اقتصادية وتشريعية وسياسية:

أسواقها بالتي يهدف الصندوق إلى االستثمار  أو األسواق أو السياسيةومعدالت التضخم وانخفاض أسعار النفط 

ظمة المحاسبة والتي قد تؤثر على أداء الصندوق سلباً، كذلك فإن التغيرات في البيئة التنظيمية والتشريعات وأن

 الحكومية التي قد يكون لها تأثير سلبي على أداء الصندوق وقيمة وحداته.واللوائح المحلية، و

ستثمار ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر ضريبية متنوعة، بعضها ينطبق على اال مخاطر ضريبة الدخل:

 في الصندوق نفسه والبعض اآلخر ينطبق على ظروف معينة قد تكون ذات صلة بمستثمر معين. ويؤدي تكبد

عات المحتملة الصندوق لمثل هذه الضرائب إلى تخفيض المبالغ النقدية المتاحة لعمليات الصندوق فضالً عن التوزي

لمرتبطة للمالكي الوحدات. وسوف تؤدي الضرائب التي يتكبدها مالكو الوحدات بالضرورة إلى تخفيض العوائد ا

لضرائب تشاور مع مستشاريهم الضريبيين بشأن اباالستثمار في الصندوق. ويجب على المستثمرين المحتملين ال

 المترتبة على االستثمار في الوحدات وتملكها وبيعها.

جم عن أحداث غالبا ما تُعرف المخاطر الجيوسياسية بأنها مخاطر اآلثار السلبية التي تن المخاطر الجيوسياسية:

باشرة على ميكون لها آثار مباشرة أو غير سياسية غير متوقعة في المنطقة أو المناطق المحيطة والتي يمكن أن 

لى االستثمار. عالصندوق، ذلك أن الطبيعة غير المتوقعة للحدث تزيد من حالة عدم االطمئنان وبالتالي تشكل مخاطر 

مر الذي يمكن كما يخلق المناخ السياسي مخاطر على القطاعات االقتصادية والتجارية، بما فيها العقارات، وهو األ

 سلبا في أداء الصندوق.أن يؤثر 

استثماراته الشرعية للصندوق هي التي تقرر أن الصندوق و اللجنة مخاطر متعلقة بالتوافق مع الضوابط الشرعية:

الستثمار امتوافقة مع الشريعة االسالمية، ولكن هناك احتمال أن تقرر أن بعض االستثمارات ال يجوز استمرار 

لعائد المتوقع افي تلك االستثمارات أو التخلص منها وبالتالي عدم الحصول على فيها مما قد يؤدي إلى عدم الدخول 

 لتلك االستثمارات وقد ينتج عن ذلك انخفاض في سعر الوحدة.

ليس هناك ضمان بأن الصندوق سيتمكن من تحقيق عوائد دورية أو المستهدفة  عدم وجود ضمان لعوائد االستثمار:

تكون متناسبة مع مخاطر االستثمار في الصندوق وطبيعة المعامالت المبينة في هذه لمالك الوحدات أو أن العوائد س

الشروط واألحكام. ومن الممكن أن تقل قيمة الوحدات أو أن يخسر مالكو الوحدات بعض أو جميع رأس المال الذي 
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لشروط واألحكام هي استثمروه. وجميع األرقام واإلحصائيات المتعلقة باألرباح والعوائد التي وردت في هذه ا

 ألغراض التوضيح فقط وال تمثل تأكيداً لألرباح المستقبلية والتي قد تختلف عن الموضحة في الشروط واألحكام.

 موظفي مهاراتيعتمد أداء الصندوق بشكل كبير على قدرات و مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق:

 .ديل مناسببوعدم وجود  أحدهمبشكل كبير عند استقالة أو غياب مدير الصندوق، مما يؤدي إلى تأثر أداء الصندوق 

ر الصندوق تنشأ هذه المخاطر في الحاالت التي تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مدي مخاطر تضارب المصالح:

ى سلبا عل بسبب مصلحة شخصية قد تؤثر على قرارات مدير الصندوق في اتخاذ القرارات االستثمارية مما قد يؤثر

 أداء الصندوق وسعر الوحدة.

ال يمكن  تتمثل في البراكين، والزالزل، واألعاصير والفيضانات وأي ظاهرة طبيعية مخاطر الكوارث الطبيعية:

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

 اض أسعار وحدات الصندوق.واالستثمارية مما قد يؤدي إلى انخف

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

صندوق" مما قد االستثمار بها إلى مخاطر مماثلة لتلك الواردة في هذه الفقرة "المخاطر الرئيسة لالستثمار في ال

 ة.يؤثر سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحد

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

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

 إلى انخفاض قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة.

، إال أن أنظمة يعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية في إدارة عمليات الصندوق وحفظ أصولهقنية: المخاطر الت

نية العالية المعلومات قد تتعرض لعمليات اختراق أو فيروسات أو تعطل جزئي أو كلي بالرغم من االحتياطات األم

ن الممكن أن استثمارات الصندوق بشكل فعال ومالمتوفرة األمر الذي قد يحد من إمكانية مدير الصندوق في إدارة 

 يؤثر حدوث ذلك سلبا على أداء الصندوق.

غرض إذا حصل الصندوق على تمويل لغرض االستثمار أو لالمخاطر المترتبة على حصول الصندوق على تمويل: 

ب على هذا قد يترت تلبية طلبات االسترداد فقد يتأخر الصندوق عن سداد التمويل ألسباب خارجة عن إرادته، مما

با على التأخير رسوم إضافية أو يؤدي ذلك إلى بيع الصندوق الستثماراته مما يؤثر على الصندوق وينعكس سل

 أسعار الوحدات. 

لسلطات اقد يؤدي االستثمار في الصندوق إلى تحمل الزكاة أو ضرائب معينة تفرضها مخاطر الضريبة والزكاة: 

ستثماراته المضافة على سبيل المثال ال الحصر، بعضها قد ينطبق على الصندوق واذات الصالحية كضريبة القيمة 

ار والبعض اآلخر قد ينطبق على المستثمر. إذا تم فرض ضريبة على الصندوق فستنخفض أصول الصندوق وأسع

 وحداته.

 

 المخاطر المتعلقة باستثمارات الصناديق العقارية المتداولة المستثمر فيها: 

اضا نتيجة تقلبات قد تشهد أسعار الوحدات وأداء الصناديق التي يستثمر بها الصندوق انخفالمخاطر العقارية العامة: 

لسوق واالقتصاد اقيمة أصولها، وقد تتأثر العقارات التابعة لها والمشاريع التي يستثمر فيها بالتغيرات في أوضاع 

من قبل الجهات  ت التنظيمية الحكومية. كما قد تنزع أصول الصناديقوأسعار العقارات والقرارات التي تتخذها الجها

 ذات الصالحية أو قد تتخذ الحكومة أي إجراء على تلك األصول لمصلحة المنفعة العامة.

ره على التغيرات تعتمد عوائد االستثمار في القطاع العقاري سواء السكني أو التجاري أو غيمخاطر القطاع العقاري: 

عوامل اإلقليمية ت العرض والطلب، والتي تتأثر بشكل كبير بالعوامل االقتصادية والسياسية واألمنية، والفي مستويا

يق التي تستثمر في والمحلية بما في ذلك زيادة في المنافسة التي تفرضها تلك القطاعات. لذا فقد تتأثر عوائد الصناد

 القطاع مما يتسبب في انخفاض قيمة وسعر الوحدات.
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ها ستتمكن من بال يمكن تقديم ضمان بأن الصناديق المستثمر : االستثمارات المناسبة للصناديق المستثمر بهاتوفر 

تحديد فرص  تحديد استثمارات أخرى تتماشى مع أهداف االستثمار الخاصة بها، وقد يعتمد نجاح تلك الصناديق على

 دائها.دم الحصول عليها قد يؤثر سلبيا في أشراء عقارات مناسبة أو تطويرها، لذا فإن عدم وجود فرص أو ع

متداولة تتعرض صناديق االستثمار العقارية ال مخاطر تخلف الطرف اآلخر عن االلتزام والمخاطر االئتمانية:

نة، لمخاطر لمخاطر ائتمانية تتعلق باألطراف األخرى التي تتعامل معهم، لذا قد تتعرض الصناديق، في ظروف معي

أو البنوك /تخلف الطرف اآلخر عن االلتزام بما في ذلك مالك األراضي و/أو مديرو العقارات و/أو المستأجرون و

اد أي مستحقات و المقاولون. وقد يؤدي إخالل أي طرف خارجي متعاقد معه عن الوفاء بااللتزامات أو سدالممولة و/أ

 تعاقدية إلى انخفاض دخل تلك الصناديق وبالتالي التأثير السلبي على عوائد مالكي الوحدات.

قتصاد السعودي في مؤشرات االتشهد قيمة العقارات تقلبات وتغيرات، وقد يؤدي التغير التقلبات في قيمة العقارات: 

ة دون نجاح جزء إلى انخفاض القيمة السوقية الستثمارات الصناديق، مما قد يقود بدوره إلى تقلص العوائد والحيلول

االستثمار، أو  أو كل الصناديق في تنفيذ استراتيجية االستثمار ويدفع ذلك مدراء الصناديق إلى تغيير استراتيجية

والسكنية  ثمارات بخسارة. باإلضافة إلى ذلك، تتعرض االستثمارات في العقارات التجاريةإلى التخلص من االست

، ورغبة للمخاطر التي تؤثر في القطاع العقاري التجاري والسكني بشكل عام، بما في ذلك التغيرات الموسمية

ك، قد يكون التجارية. لذلالمشترين في شراء عقار معين، والتغيرات في الظروف االقتصادية والثقة في األعمال 

سعار وحداته أو لعامل واحد أو أكثر من هذه العوامل تأثيرا سلبيا في نتائج عمليات الصندوق أو وضعه المالي أو أ

 جميعها.

لى قيم عقد تستحوذ الصناديق المستثمر بها على استثمارات بناًء  مخاطر االعتماد على إيرادات اإليجارات:

المساحات  من مستأجري العقارات. وال يوجد ضمان بأنا المتوقعة التي يتم الحصول عليهاإليرادات الفعلية أو 

فضل أو أالشاغرة سوف يتم تأجيرها أو أن اإليجارات المنتهية سوف يتم تجديدها بنفس الشروط فضال عن شروط 

له أو ركود في أعماأنه سوف تكون هناك زيادة في اإليجارات بمرور الوقت. وفي حال تعرض أحد المستأجرين ل

لمناسب أو تجديد أي نوع آخر من أنواع األزمات المالية، فقد يصبح عندها غير قادر على سداد التزاماته في الوقت ا

الوضع المالي  عقد إيجاره. وقد يشغل بعض المستأجرين أجزاء كبيرة من المساحات التأجيرية، وبالتالي، فقد يتأثر

شكل كبير بأي اته النقدية وقدرته على تقديم توزيعات أرباح للمستثمرين سلبياً بللصندوق ونتائج عملياته وتدفق

عسار أو ظروف سلبية تؤثر على هؤالء المستأجرين الرئيسيين. كما أن لجوء مستأجر إلى أنظمة اإلفالس أو اإل

في حال وجود لصندوق. وأية أنظمة مماثلة، قد يجيز له إنهاء عقد اإليجار الخاص وينتج عن ذلك نقصان في أرباح ا

صناديق النقدية عدد كبير من حاالت اإلخالل بااللتزامات و/ أو حاالت اإلفالس من المستأجرين، فإن تدفقات تلك ال

 وكذلك قدرة الصندوق على تنفيذ توزيعات أرباح لمالكي الوحدات قد تتأثر سلباً.

ا يرتبط ة التسييل وتشهد سيولتها عموما تقلبتمثل العقارات فئة أصول صعبمخاطر سيولة األًصول األساسية: 

اتها العقارية بمستوى الطلب واإلقبال على هذه االستثمارات. وإذا كان على بعض أو جميع الصناديق تصفية استثمار

ته أو القيمة في وقت غير مناسب، فإن حصيلة التصفية قد تكون أقل بكثير من القيمة الدفترية اإلجمالية لممتلكا

ي عقاراتها لوحدات الصندوق. ومن هنا، فإن أي تأخير أو صعوبة قد تواجهها تلك الصناديق في التصرف ف السوقية

 .سيؤثر بشكل كبير في قيمة وسعر تداول الوحدات وعوائدها، إن وجدت، التي يحصل عليها المستثمرون

ناديق كن بعض أو جميع الصقد ال يتممخاطر عدم قدرة الصناديق على التخارج من استثماراتها بشروط جيدة: 

لبيع. إن قدرة من التخارج من العقارات واألصول األخرى الخاصة به في الوقت الذي يراه مدراء الصندوق مناسباً ل

 الصندوق على التصرف في العقارات بناء على شروط مواتية يعتمد على عوامل خارج سيطرته بما في ذلك

الصناديق من  حلول تمويل تجذب المشترين المحتملين. وإذا لم تتمكن تلكالمنافسة من جانب بائعين آخرين وتوافر 

تصرف في التصرف في أصولها بناًء على الشروط التي يفضلها أو في التوقيت الذي يقوم فيه مدير الصندوق بال

لوحدات قد ا األصول، فإن وضعها المالي ونتائج العمليات والتدفق النقدي وقدرته على توزيع األرباح على مالكي

 تتأثر سلباً.

جرين من قد ال يتمكن بعض أو جميع المستأمخاطر عدم قدرة المستأجرين على الوفاء بالتزاماتهم اإليجارية: 

لصناديق وتوزيعات ا كالوفاء بالتزاماتهم اإليجارية تجاه الصناديق العقارية المتداولة، بالتالي يؤثر ذلك على دخل تل

 أو ساإلفال أنظمة بموجب المتوفرة إلى الحماية ما مستأجر لجوء حال ففي ذلك، إلى مالكي الوحدات. إضافة

 لنقديا التدفق في نقصان عن ذلك وينتج الخاص اإليجار عقد إنهاء له فيجوز مماثلة، أنظمة أية أو اإلعسار

 للصناديق.
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 عقارية المتداولةاالستثمار الستمد صناديق تمخاطر احتمالية عدم القدرة على تجديد عقد اإليجار عند انتهاء العقد: 

ضع المالي لتلك معظم دخلها من مبالغ اإليجار التي يسددها مستأجرو العقارات. وبناًء عليه، فإن سعر الوحدة والو

وحدات قد تتأثر الصناديق ونتائج العمليات والتدفق النقدي وكذلك أدائها وقدرتها على تنفيذ التوزيعات لمالكي ال

قود اإليجار عا سلباً في حال عدم تمكن الصندوق أو المشغل من إعادة تأجير العقارات بشكل فوري أو تجديد جميعه

هاء أي عقد إيجار، أو في حال كون القيمة اإليجارية عند التجديد أو إعادة التأجير أقل بكثير من المتوقع. وعند انت

عقد إيجار  ستأجر سوف يتم استبداله. وقد تكون شروط أيال يوجد أي ضمان بأن العقد سوف يتم تجديده أو أن الم

انب أي الحق أقل منفعة أو أضعف )من جهة أحكامه( للصندوق من عقد اإليجار الحالي. وفي حال التقصير من ج

ق. ة استثمارات الصندومستأجر، قد يواجه المؤجر تأخيراً أو قيوداً عند تنفيذ الحقوق وقد يتم تكبد تكاليف عالية لحماي

إليجارات التي اباإلضافة إلى ذلك، فإن قدرة الصندوق أو المشغل على تأجير المساحة القابلة للتأجير وكذلك قيمة 

افس عقارات يتقاضاها تتأثران ليس فقط بالطلب من جانب المستأجرين ولكن أيضاً بعدد العقارات األخرى التي تن

 الصندوق في اجتذاب المستأجرين.

جب اللوائح قد يتوقف تداول وحدات أحد أو جميع الصناديق في السوق بموول وإلغاء اإلدراج: مخاطر تعليق التدا

ات. وفي حال والتعليمات ذات الصلة، وهو األمر الذي قد يترتب عليه آثار سلبية على ذلك الصندوق ومالكي الوحد

ول، يجوز عه كصندوق عقاري متداتعثر الصندوق عن الوفاء بأي من المتطلبات التنظيمية الالزمة لالحتفاظ بوض

لى تداول وحدات لهيئة السوق المالية تعليق تداول الوحدات أو إلغاء إدراج الصندوق. ويمكن أن يؤدي عدم القدرة ع

  الصندوق في تداول إلى نتائج سلبية على إمكانية تسويق الوحدات وعلى سيولتها وقيمتها.

ون قبول طلب إدراج وحدات الصندوق في تداول على أنه سوف تكال ينبغي النظر إلى مخاطر سيولة السوق: 

ونشطة لوحدات الصندوق. وفي حال عدم وجود سوق تداول ذات سيولة أو المحافظة عليها،  هناك سوق ذات سيولة

ود من قد تتأثر سيولة الوحدات وأسعار تداولها على نحو سلبي. وقد يؤدي امتالك الوحدات من قبل عدد محد

  إلى محدودية السيولة مما قد يؤثر سلباً في سعر الوحدة.األشخاص 

قلبا يرتبط ت: تمثل العقارات فئة أصول صعبة التسييل وتشهد سيولتها عموما صعوبة تسييل االستثمارات العقارية

 ي وقت غيرفبمستوى الطلب واإلقبال على هذه االستثمارات. وإذا كان على الصندوق تصفية استثماراته العقارية 

القيمة السوقية  مناسب، فإن حصيلة تصفية الصندوق قد تكون أقل بكثير من القيمة الدفترية اإلجمالية لممتلكاته أو

تي يتألف لوحدات الصندوق. ومن هنا، فإن أي تأخير أو صعوبة قد يواجهها الصندوق في التصرف في العقارات ال

 وحدات وعوائدها، إن وجدت، التي يحصل عليهامنها الصندوق سيؤثر بشكل كبير في قيمة وسعر تداول ال

 المستثمرون

( 1إن مخاطر االستثمار في بناء وتسويق مشروع عقاري جديد تشمل، دون حصر، ما يلي: )مخاطر التطوير: 

( عدم 3ا، و)( تجاوز التكاليف المحددة المتوقعة مسبق2التأخير في االنتهاء من األعمال في الوقت المناسب، و)

ارج سيطرة ( القوة القاهرة الناتجة عن عوامل تقع خ4ى تحقيق عقود إيجار بالمستويات المتوقعة، و)القدرة عل

واد البناء في الصندوق والتي تتعلق بقطاع التشييد )بما في ذلك األحوال الجوية والظروف البيئية السيئة ونقص م

ء في مشروع اء من مشاريع التطوير. إن البدالسوق وارتفاع أجور األيدي العاملة( وهو األمر الذي يعوق االنته

م األراضي جديد ينطوي أيضاً على مخاطر أخرى منها الحصول على الموافقات والتصاريح الحكومية الالزمة لتقسي

لمشاريع التي وغيرها من الموافقات والتصاريح الحكومية األخرى المطلوبة، وتكاليف التطوير العقاري المتصلة با

كبير على السعر . إن اإلنجاز الناجح لمشاريع التطوير العقاري إن وجدت سوف يكون له تأثير مباشر ولم يتم توقعها

صافي والسوقي واالسترشادي للوحدة وأي إخفاق في ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض التوزيعات للمستثمرين 

 قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة.

ويم أصول صناديق االستثمار العقارية المتداولة الذي يجريه اثنان من باإلضافة إلى تق مخاطر تقويم العقارات:

المثمنين المستقلين، قد يستخدم مدراء الصناديق عمليات تقويم داخلية من وقت آلخر ألغراض مختلفة. وقد ال تكون 

 ً  للقيمة التي يمكن عمليات التقويم التي يقوم بها مدير الصندوق لغرض تقدير قيمة أي أصل من أصوله مقياساً دقيقا

الحصول عليها عند بيع ذلك األصل، إذ قد يعتمد ذلك على التفاوض بين المشتري والبائع، ذلك أن التحقق النهائي 

من قيمة األصول يعتمد إلى حد كبير على الظروف االقتصادية، وغيرها من الظروف األخرى الخارجة عن سيطرة 

ظروف دون حصر، ظروف السوق بشكل عام. باإلضافة إلى ذلك، فإن الصندوق ومدير الصندوق، ومن بين تلك ال

التقييمات ال تعبّر بالضرورة عن السعر الذي يمكن بيع األصل مقابله. وإذا قرر الصندوق تصفية أصوله، فإن القيمة 

تصادية التي يزيد المحققة قد تكون أكثر من قيمة التقويم المقدرة لهذه األصول أو أقل منها. وفي فترات التقلبات االق
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فيها عدم اليقين بالنسبة إلى تقديرات القيمة، وتقل العمليات المماثلة التي يمكن في مقابلها قياس القيمة، فإن الفارق 

يزيد ما بين القيمة المقدرة ألصل عقاري معين والقيمة السوقية النهائية لذلك األصل. وعالوة على ذلك، فإن عدم 

فقات النقدية في السوق المتعثرة يمكن أن يؤثر سلباً في دقة تقديرات قيمة أصول الصندوق اليقين النسبي بشأن التد

 وفي المفاوضات بين المشتري والبائع، وبالتالي في أداء الصندوق وسعر الوحدة.

 األداء السابق للصندوق 

 سنوات:، وعشرة العائد اإلجمالي للصندوق لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنواتنسبة  - 

 

سنوات 3 سنة الفترة سنوات 5  سنوات 10   

 ال ينطبق ال ينطبق 6.29 10.56 عائد الصندوق

 ال ينطبق ال ينطبق 7.00 11.60 عائد المؤشر
 

 :منذ إطالقه للصندوق مقارنة بالمؤشر العائد اإلجمالينسبة  - 

 

 2020 2019 2018 السنة

 10.56 30.42 -16.73 الصندوق

 11.6 26.53 13.24- المؤشر
 

 www.alahlicapital.comتتاح تقارير الصندوق من خالل الموقع االلكتروني لمدير الصندوق  

 واألتعاب والعموالت الخدمات مقابل (2

قيمة أصول  ٪ من صافي0.5يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق رسوم إدارة سنوية تبلغ أتعاب اإلدارة: 

ركة الصندوق تحسب وتخصم في كل يوم تقويم. في حال استثمر في أي صندوق آخر من الصناديق المدارة من ش

خضع أتعاب تاألهلي المالية في هذا الصندوق، سيتم إعادة دفع رسوم اإلدارة لتجنب ازدواج تقاضي الرسوم، كما 

ا في قانون صندوق بشكل منفصل وفقا للنسب المنصوص عليهاإلدارة لضريبة القيمة المضافة، ويتم تحميلها على ال

 ضريبة القيمة المضافة.

ق نقطة أساس( من قيمة أصول الصندو 2) ٪0.02يتقاضى أمين الحفظ أتعاب حفظ سنوية تبلغ : رسوم الحفظ

لسوق تحت الحفظ تحسب عند كل يوم تقويم وتخصم شهريا. كما يستحق أمين الحفظ رسوم عن كل صفقة تتم في ا

 ة.ريـال عن كل صفقة ال تتم بطريقة الكتروني 10ريـال، باإلضافة الى رسوم بمبلغ  20السعودي بمبلغ 

تدفع مصاريف الوساطة أو أية رسوم تداول أخرى من قبل الصندوق  مصاريف ورسوم التعامل )الوساطة(:

ء أو البيع فيها. مباشرة بمستويات تحددها األنظمة المحلية أو وسيط التعامل في األسواق التي يقوم الصندوق بالشرا

 وتتفاوت تلك المبالغ استناداً على معدل تداول أصول الصندوق وحجم العمليات.

 تم تحميلها على الصندوق حال وجودها حسب أسعار السوق السائدة.يمصاريف التمويل: 

ابة يتم تحميل الصندوق مصروفات أخرى كأتعاب مراجع الحسابات، وأتعاب الرقالرسوم والمصاريف األخرى: 

لن تزيد وواالستشارات الشرعية ومعالجة البيانات والعمليات الخاصة، وأية مصروفات أخرى مسموح بها نظاميا 

 ٪ سنويا من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق، وهي على النحو التالي:1المصاريف مجتمعة عن  هذه

 ألف ريـال سنويا. 30أتعاب مراجع حسابات الصندوق: 

نويا ألف ريـال س 140يتقاضى عضو مجلس إدارة الصندوق المستقل  مكافآت مجلس إدارة الصندوق المستقلين:

دوق، صندوق عام غير هذا الصن 15يشرف عليها. وحالياً، يشرف كل عضو على  مقسمة على عدد الصناديق التي

لالجتماع في  ريـال 4,375ريـال سنوياً، بواقع  8,750وعليه، فإن مكافأة العضو المستقل على هذا الصندوق تبلغ 

  حال ُعقد اجتماعين خالل السنة.

http://www.alahlicapital.com/
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 سنوياً. ألف ريـال 27أتعاب خدمات الرقابة واالستشارات الشرعية: 

 ريـال سنوياً. 7,500رسوم هيئة السوق المالية: 

 آالف ريـال سنوياً. 5رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول: 

دوق تشمل مصاريف الشؤون اإلدارية الخاصة بالصن مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندوق:

ي قيمة والبرامج المستخدمة في معالجة البيانات. ويتم تحميلها على الصندوق بشكل يومي على أساس حجم صاف

يتم واألصول تحت اإلدارة لجميع الصناديق. ويقوم مدير الصندوق بمراجعة تلك المصاريف بشكل ربع سنوي، 

 كسها في تقدير مصروفات الربع التالي.وع تعديل أية فروقات

 ي.يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن جميع الرسوم والمصاريف الفعلية المتعلقة بالصندوق بشكل ربع سنو

رى ال تشمل ألهلي المالية أو األطراف األخشركة اإن جميع الرسوم المذكورة والعموالت والمصروفات المستحقة ل

بة وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقا للنسب المنصوص عليها في قانون ضريضريبة القيمة المضافة، 

سؤولية أو مالقيمة المضافة. ويلتزم المستثمر بتعويض مدير الصندوق عن كامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة وأي 

ع ضريبة القيمة ميل بدفعتكلفة أو مبلغ )بما في ذلك العقوبات والفائدة والنفقات( والتي تنشأ نتيجة لعدم قيام ال

 المضافة.

 ومستنداته صندوقال حول إضافية معلومات (3

و الموقع  www.alahlicapital.comيتم توفير معلومات حول الصندوق و مستنداته على موقع مدير الصندوق 

  www.tadawul.com.saاإللكتروني للسوق 

 الصندوق معلومات مدير (4

 (SNB شركة األهلي المالية )كابيتال

 ، المملكة العربية السعودية11495، الرياض 22216طريق الملك سعود، ص.ب. 

 +966118747106هاتف: 

 +966114060049فاكس: 

   www.alahlicapital.comالموقع اإللكتروني:

 الحفظ أمين معلومات (5

 شركة البالد لالستثمار )البالد المالية(

 ، المملكة العربية السعودية11411، الرياض 140طريق الملك فهد، ص.ب. 

 +966 92000 3636هاتف:

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 

 

  

http://www.alahlicapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alahlicapital.com/
http://www.albilad-capital.com/
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 مذكرة المعلومات

 

 صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولة

SNB Capital Fund of REITs Fund 

 صندوق استثماري قابض مفتوح

 

 اسم مدير الصندوق

 شركة األهلي المالية

 

أمين الحفظاسم   

لالستثمارالبالد شركة   

م01/11/2017هـ الموافق  12/02/1439صدرت مذكرة المعلومات بتاريخ   

 م.2021ديسمبر  1هـ الموافق 1443ربيع الثاني  26وتم إشعار الهيئة بتحديثها بتاريخ 

األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولة خاضعة جميع محتويات مذكرة المعلومات الخاصة بصندوق 

 ادرة عن مجلس هيئة السوق الماليةألحكام الئحة صناديق االستثمار الص

 

 ننصح المستثمرين بقراءة محتويات مذكرة المعلومات وفهمها. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات،

 ننصح باألخذ بمشورة مستشار مهني
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ر هامإشعا  

اء روجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعض -

لمعلومات. امجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة 

لمعلومات، اوق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصند

 كما يقرون ويؤكدون على أن المعلومات والبيانات الواردة في مذكرة المعلومات غير مضللة.

 

طرح وحداته. وافقت هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولة و -

تمالها، وتخلي ئة أَي مسؤولية عن محتويات مذكرة المعلومات، وال تعطي أَي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكال تتحمل الهي

تماد على نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت، ومن أَي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االع

 تعني ى االستثمار في الصندوق من عدمه والأَي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق المالية أَي توصية بشأن جدو

ألحكام ومذكرة موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة المعلومات الواردة في الشروط وا

 المعلومات، وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.

 

فق مع المعايير صناديق االستثمار العقارية المتداولة على أنه صندوق استثمار متواتم اعتماد صندوق األهلي القابض ل -

 الشرعية المعينة لصندوق االستثمار. اللجنةالشرعية المجازة من قِبل 
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 مذكرة المعلومات:

 صندوق االستثمار (1

 اسم الصندوق أ(

 صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولة.  

 تاريخ إصدار الشروط واألحكام ب(

 
ربيع  26 وتم إشعار الهيئة بتحديثها بتاريخ ،م2017نوفمبر  01هـ الموافق  1439صفر  12صدرت شروط وأحكام الصندوق 

 م.2021ديسمبر  1هـ الموافق 1443الثاني 

 موافقة الهيئة على تأسيس الصندوقتاريخ  ج(

 م.01/11/2017هـ الموافق  12/02/1439تمت موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته بتاريخ  

 مدة الصندوق د(

 
وجد تاريخ هو صندوق قابض مفتوح غير محدد المدة وال يصندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولة 

 استحقاق للصندوق.

 عملة الصندوق هـ(

 
 ريـالرى غير الالسعودي والتي يتم تقويم أصول الصندوق بها، ولن يتم قبول أي اشتراك بعملة أخ ريـالعملة الصندوق هي ال

 السعودي.

 سياسات االستثمار وممارساته (2

 لصندوقأهداف ا أ(

 

ى توزيع هو صندوق استثماري قابض عام مفتوح يهدف إلصندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولة 

وفة باسم )ريت( على مالكي الوحدات من خالل االستثمار بشكل أساسي في صناديق االستثمار العقارية المتداولة المعر الدخل

كن للصندوق ويشمل ذلك الطروحات العامة األولية لوحدات صناديق االستثمار العقارية المتداولة. باإلضافة إلى ذلك يم

ثمر في الشركات درة للدخل المفتوحة أو المغلقة وصناديق االستثمار التي تستاالستثمار في صناديق االستثمار العقاري الم

 العقارية المدرجة حسب قيود االستثمار المذكورة في هذه الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات.

 المؤشر اإلرشادي للصندوق

 اولة السعوديةمؤشر األهلي كابيتال المتوافق مع الشريعة للصناديق االستثمارية العقارية المتد

 (NCB Capital Saudi REITs Shariah Index)  

وي على الموقع يتم تزويد خدمة بيانات المؤشر من ستاندرد آند بورز، ويمكن للمستثمرين متابعة أداء المؤشر بشكل ربع سن

 اإللكتروني الخاص بشركة األهلي المالية.

 الصندوقبها مر ثيست األوراق المالية التي ب(

 

ألولية ايستثمر الصندوق بشكل أساسي في وحدات صناديق االستثمار العقارية المتداولة ويشمل ذلك الطروحات العامة 

أو المغلقة  لوحدات صناديق االستثمار العقارية المتداولة، ووحدات صناديق االستثمار العقاري المدرة للدخل المفتوحة

قدي في ية مدرجة. يمكن للصندوق استثمار جزء من أصوله والفائض النووحدات صناديق استثمار تستثمر في شركات عقار

  وحدات صناديق أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة.

 

 سياسة تركيز استثمارات الصندوق ج(

 

 ً ما لن تتجاوز ك. يحتفظ مدير الصندوق بالحق في توزيع وتركيز استثمارات الصندوق محليا و/أو خليجيا حسب ما يراه مناسبا

 . حد أقصىصافي قيمة أصول الصندوق ب ٪35نسبة االستثمارات في صناديق االستثمار المرخصة من هيئات خليجية أكثر من 
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في كل  يدار الصندوق بشكل نشط ويتراوح توزيع األصول كنسبة مئوية من صافي قيمة أصول صندوق )في وقت االستثمار(

 فئة من فئات األصول واألوراق المالية على النحو التالي:

 الحد األقصى الحد األدنى فئة األصول

 ٪5 ٪0 النقد وما في حكمه

 ٪50 ٪0 الشريعةصناديق أسواق النقد المتوافقة مع 

ت صناديق االستثمار العقارية المتداولة والطروحات األولية لوحدا

 صناديق االستثمار العقارية المتداولة
50٪ 100٪ 

 ٪10 ٪0 صناديق االستثمار العقاري المدرة للدخل المفتوحة أو المغلقة

 ٪10 ٪0 صناديق استثمار تستثمر في شركات عقارية مدرجة
 

 األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراتهأسواق  د(

 

لفقرة الثانية من يستثمر الصندوق في صناديق استثمارية تستثمر في فئات األصول التي تم ذكرها في الفقرة الفرعية )ج( من ا

خضع إلشراف المالية أو في صناديق ت مذكرة المعلومات والتي تمت الموافقة على طرح وحداتها طرحا عاما من هيئة السوق

 يئة السوق المالية.هيئة رقابية في دول الخليج العربي تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على األقل لتلك التي تطبقها ه

 المتبعة في اتخاذ القرارات االستثماريةالمعامالت واألساليب  هـ(

 

ل االستثمار بها بناء على معايير تشمل: الفحص الكمي، وجودة األصول في حايختار مدير الصندوق الصناديق التي يستثمر 

ستثمارات بالمعايير في الصناديق العقارية المتداولة، وتقييم جودة اإلدارة، ومستوى المخاطر، والعائد المتوقع، والتزام اال

 الشرعية.

 تابعيه وفقا ألهداف الصندوق.قد يستثمر الصندوق في أوراق مالية أصدرها مدير الصندوق أو أي من 

 األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق و(

 
ذكرة معلومات ( في م2لن يقوم مدير الصندوق باالستثمار في أوراق مالية عدا التي تم ذكرها في الفقرة )ج( من الفقرة )

 الصندوق.

 قيود االستثمار ز(

 

صندوق بالقيود بالقيود التي تنطبق على الصندوق الواردة في الئحة صناديق االستثمار، كما يلتزم اليلتزم مدير الصندوق 

 ( من الئحة صناديق االستثمار "الصندوق القابض".50الواردة في المادة )

 

 استثمار أصول الصندوق في وحدات صناديق استثمار يديرها المدير أو مدير صناديق آخرون ح(

 

ثمار مطروحة الصندوق االستثمار إجمالي أصول الصندوق في صناديق استثمار يديرها نفس المدير أو صناديق استيحق لمدير 

جي على أن طرحا عاما يديرها أشخاص مرخص لهم من هيئة السوق المالية أو من هيئة رقابية من دول مجلس التعاون الخلي

 التي تفرضها الهيئة.تكون خاضعة لمتطلبات تنظيمية مماثلة على األقل لتلك 

 االقتراض صالحيات ط(

 
 ٪ من صافي قيمة أصوله ألغراض االستثمار، ويستثنى من هذه10يحق للصندوق الحصول على تمويل )إسالمي( حتى 

 النسبة التمويل لغرض تغطية طلبات االسترداد وال يجوز لمدير الصندوق رهن أصول الصندوق.

 نظير طرف أي مع للتعامل األعلى الحد ي(

 ال تنطبق هذه الفقرة على الصندوق. 

 مخاطرال دارةات إسياس ك(

 

حقق األهداف تكون قرارات االستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات االستثمار الجيدة والحكيمة التي ت

ل ما في وسعه فيما يتعلق، ويشمل ذلك بذاالستثمارية للصندوق المحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وذلك 

 للتأكد من اآلتي:
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اساته أن استثمارات الصندوق تقوم على توزيع المخاطر بشكل حذر وحكيم مع عدم اإلخالل بأهداف االستثمار وسي -

 وشروط وأحكام الصندوق. 

 صندوق االستثمار.توافر السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد متوقع بالنسبة إلى  -

 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق على شكل نقد لتلبية طلبات االسترداد.5االحتفاظ بنسبة  -

 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق على شكل نقد في الظروف االستثنائية.5االحتفاظ بنسبة تزيد على  -

لتشغيلية ومخاطر ، مناقشاً فيه المخاطر ايقدم قسم إدارة المخاطر لمجلس إدارة الصندوق تقارير دورية عن أداء الصندوق -

مة لتحقيق مصلحة االئتمان ومخاطر مخالفة قيود االستثمار، وبناء عليه يتم تقدير هذه المخاطر واتخاذ اإلجراءات الالز

 مالكي الوحدات يما يتماشى مع األنظمة واللوائح المطبقة.

 االسترشادي المؤشر ل(

 

 مع الشريعة للصناديق االستثمارية العقارية المتداولة السعوديةمؤشر األهلي كابيتال المتوافق 

 (NCB Capital Saudi REITs Shariah Index) 

 المؤشر.  استخدام المؤشر ألغراض مقارنة أداء الصندوق بأداءويتم ويتم حساب المؤشر بناء على طريقة كامل األسهم، 

 المشتقات عقود م(

 المشتقات.لن يستثمر الصندوق في عقود  

 االستثمار على حدود أو قيود أي بشأن المالية السوق هيئة عليها توافق إعفاءات أي ن(

 ال تنطبق هذه الفقرة على الصندوق. 

 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق (3

ارات في الصندوق. يعتبر الصندوق عالي المخاطر وال تستطيع شركة األهلي المالية التأكيد بأن زيادة ستحدث في قيمة االستثم أ(

من ضمان  إن قيمة االستثمارات في الصندوق والدخل الناتج عنها يمكن أن تهبط أو تتعرض لتقلبات مرتفعة، وليس هناك

 أن تحقيق أهداف االستثمار التي وضعها الصندوق. يمكن أن تقدمه شركة األهلي المالية بش

قبل، وذلك ألن أداء المست في الصندوق أداء على مؤشراً  يُعد للمؤشر ال السابق األداء أو االستثمار لصندوق السابق األداء إن ب(

و الوحدات يخسر مالكالصندوق عرضة للتذبذبات بحسب أوضاع السوق المالية، لذا من الممكن أن تقل قيمة الوحدات أو أن 

مثل ألداء بعض أو جميع رأس المال الذي استثمروه. لعدم وجود ضمان بتكرر أداء الصندوق السابق أو أن أداء المؤشر م

 .الصندوق المتوقع

أداء المؤثر ا ال يعد الصندوق ال يضمن تكرر أدائه السابق نظراً لتذبذب أوضاع السوق المالية وتأثرها بعدة عوامل متغيرة. كم  ج(

 ممثالً ألداء الصندوق وذلك لعدم تطابق المجالين االستثماريين تماماً.

الستثمار، لذا فإن ال يعد االستثمار في الصندوق إيداعاً لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع األوراق المالية أو تابع لصندوق ا د(

 في الصندوق. مالكي الوحدات معرضين لخسارة جزء أو كامل رأس مالهم المستثمر

ي الصندوق فقط فقد ال يتمكن المستثمرين من استعادة بعض أو كل مبالغ استثماراتهم ويجب على األشخاص القيام باالستثمار  هـ(

 إذا كانوا قادرين على تحمل الخسارة والتي قد تكون كبيرة أحياناً.

 ظروف وأي وقالصند لها المعرض الصندوق، والمخاطر في رباالستثما المرتبطة المحتملة الرئيسية للمخاطر فيما يلي قائمة و(

  وعائداته: الصندوق صافي أصول في قيمة تؤثر أن المحتمل من

 

لعقارية هي مخاطر التركيز على قطاع معين من السوق، حيث أن وحدات الصناديق ا مخاطر القطاع وتركيز االستثمارات:

لبي نتيجة " التي يستثمر فيها الصندوق قد تكون عرضة للتقلب السREITsبما فيها الصناديق العقارية المدرجة "ريت" "

ً مقا رنة بالقطاعات للتغيير في صناعة العقار بصفة خاصة. ومن المعلوم أن حجم الصناديق العقارية المتداولة صغير نسبيا

ي السوق ندوق آخر يستثمر فاألخرى. ولذا، فقد تتعرض استثمارات الصندوق إلى تذبذب أكبر في األسعار أعلى من أي ص

 بشكل عام والذي قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الوحدات وتأثر مالكي الوحدات سلبا.

: يستثمر الصندوق في وحدات صناديق االستثمار العقارية المتداولة، وقد مخاطر االستثمار في الصناديق العقارية المدرجة

، كما قد تواجه أسعار وحدات تلك الصناديق تذبذباً في األسعار نتيجة يواجه الصندوق سوقاً غير نشطة وذات سيولة محدودة

اتجاه حركة األسواق بشكل عام واألسواق العقارية بشكل خاص. باإلضافة إلى ذلك، ال يوجد ضمان أن يقوم الصندوق العقاري 
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الصندوق العقاري المتداول وقدرته المتداول بتوزيع األرباح على المستثمرين بشكل سنوي ألن قرار التوزيع قد يخضع ألداء 

يخضع االستثمار في وحدات الصناديق العقارية المتداولة لمخاطر ذو عالقة بملكية األصول العقارية  .على سداد التزاماته

والتي قد تنخفض بسبب عوامل مثل قلة السيولة والكوارث الطبيعية ووضع المستأجرين المالي. بناء على ما ورد قد يسبب 

 ثمار في هذه الصناديق انخفاض عوائد الصندوق وسعر الوحدة.االست

ر في صناديق هي مخاطر االستثمامخاطر االستثمار في الطروحات األولية لوحدات صناديق االستثمار العقارية المتداولة: 

لصناديق اء تلك تدرج وحداتها في السوق ألول مرة وال يوجد لها أداء سابق كوحدات مدرجة في السوق وقد ال يملك مدرا

 الخبرة الكافية إلدارتها والذي من شأنه أن يؤثر على أداء الصندوق سلبا وانخفاض عوائده.

قية عالية. وبالتالي ينبغي معرفة أن االستثمار في األوراق المالية المدرجة والمتداولة يرتبط عادة بتقلبات سو مخاطر السوق:

ستثمارية قصيرة من مخاطر االستثمار في أسواق النقد والمرابحات واألدوات االفإن المخاطرة في تلك استثمارات تكون أعلى 

بالتالي فإن تلك التقلبات األجل األخرى. كما أن األوضاع القانونية والسياسية قد تؤثر على قيمة األوراق المالية أو االستثمار، و

 من شأنه أن تؤثر سلبا على مالكي الوحدات بانخفاض عوائدهم

صفة عامة. بتتصف سوق العقارات التجارية بطبيعتها الدورية وتتأثر بالوضع االقتصادي وق العقارات التجارية: مخاطر س

لى ذلك، فإن الظروف إهذا وتؤثر الظروف االقتصادية المتدهورة سلباً في قيمة األصول العقارية التجارية وسيولتها. وباإلضافة 

 ير سلبي جوهري على مستوى العوائد واإليجارات والتحصيل الفعال.االقتصادية السلبية كان، وسيظل لها، تأث

دفعها من عدمه ال يوجد ضمان لقيمة التوزيعات المستقبلية من جانب الصندوق أو ضمان ل مخاطر التقلب في قيمة التوزيعات:

ف الصندوق أو ارتفاع مصاريوذلك ألسباب مختلفة مثل التعثر في توزيعات الصناديق العقارية المتداولة المستثمر بها أو 

وقيمتها  مصاريف العقارات التشغيلية. وباإلضافة إلى ذلك، يخضع اإلعالن عن أي توزيعات مستقبلية لألرباح وسدادها

نقدية، وقدرة لتوصية مدير الصندوق وتعتمد على عوامل متغيرة مثل أداء الصندوق والوضع المالي للصندوق، والمتطلبات ال

 لتزام بالمتطلبات القانونية المعمول بها والخاصة بدفع التوزيعات.الصندوق على اال

ي إيفاء أي من فوهي مخاطر التغيير في كفاءة أو األوضاع المالية أو القدرة  المخاطر المتعلقة بالُمصدر والطرف النظير:

لى نوع خاص من عمحددة التي تؤثر االلتزامات للُمصدر أو الطرف النظير، والتغيير في األوضاع االقتصادية أو السياسية ال

ي حال االستثمار فالمخاطر أيضا على الصندوق  هذه األوراق المالية أو الُمصدّر، وكذلك التغيير في االقتصاد عامة. وتنطبق

لى استثمارات ستؤثر سلبا ع قهافي صناديق أسواق النقد والتي تقوم بصفقات المرابحة مع أطراف أخرى، والتي في حال إخفا

 الصندوق وسعر الوحدة.

 ريـالقابل المالسعودي  ريـاليمكن للصندوق أن يتعرض للخسارة في حال خسارة االستثمارات المقومة بغير ال مخاطر العملة:

 السعودي، بالتالي فإن اختالفات سعر الصرف قد تؤثر سلباً على أداء الصندوق. 

دة. ولذا فإن قيمة األوراق مة األدوات المالية نتيجة للتغيير في أسعار الفائهي المخاطر التي تتقلب فيها قي مخاطر أسعار الفائدة:

 لفائدة.المالية للصناديق العقارية وأسهم الشركات العقارية وعوائدها يمكن أن تتأثر بشكل سلبي بتقلبات أسعار ا

ارات الصندوق. ن صعوبة تسييل استثمقد تكون السيولة االستثمارية في بعض الفترات متدنية مما قد يزيد م مخاطر السيولة:

عض استثماراته كما أن سيولة السوق المنخفضة قد تؤثر سلباً على األسعار السوقية الستثمارات الصندوق وقدرته على بيع ب

تعرض الصندوق يلتلبية متطلباته من السيولة. وتتم محاولة الحد من هذه المخاطر باستخدام النقد المتوفر بالصندوق. وقد 

 لخسائر نتيجة كثرة طلبات االسترداد.ل

ت التضخم هي مخاطر التغيير في األوضاع االقتصادية كاالنكماش االقتصادي ومعدال مخاطر اقتصادية وتشريعية وسياسية:

 على أداء الصندوق األسواق التي يهدف الصندوق إلى االستثمار بأسواقها والتي قد تؤثر السياسية أو وانخفاض أسعار النفط أو

ية التي قد يكون لها سلباً، كذلك فإن التغيرات في البيئة التنظيمية والتشريعات وأنظمة المحاسبة واللوائح المحلية، والحكوم

 تأثير سلبي على أداء الصندوق وقيمة وحداته.

في  ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر ضريبية متنوعة، بعضها ينطبق على االستثمار مخاطر ضريبة الدخل:

الصندوق نفسه والبعض اآلخر ينطبق على ظروف معينة قد تكون ذات صلة بمستثمر معين. ويؤدي تكبد الصندوق لمثل هذه 

الضرائب إلى تخفيض المبالغ النقدية المتاحة لعمليات الصندوق فضالً عن التوزيعات المحتملة للمالكي الوحدات. وسوف 



 

  

 Page 23 of 61 صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولة

 

بالضرورة إلى تخفيض العوائد المرتبطة باالستثمار في الصندوق. ويجب على  تؤدي الضرائب التي يتكبدها مالكو الوحدات

 المستثمرين المحتملين التشاور مع مستشاريهم الضريبيين بشأن الضرائب المترتبة على االستثمار في الوحدات وتملكها وبيعها.

حداث سياسية غير ار السلبية التي تنجم عن أغالبا ما تُعرف المخاطر الجيوسياسية بأنها مخاطر اآلث المخاطر الجيوسياسية:

، ذلك أن الطبيعة متوقعة في المنطقة أو المناطق المحيطة والتي يمكن أن يكون لها آثار مباشرة أو غير مباشرة على الصندوق

اسي مخاطر لسياغير المتوقعة للحدث تزيد من حالة عدم االطمئنان وبالتالي تشكل مخاطر على االستثمار. كما يخلق المناخ 

 صندوق.على القطاعات االقتصادية والتجارية، بما فيها العقارات، وهو األمر الذي يمكن أن يؤثر سلبا في أداء ال

اته متوافقة الشرعية للصندوق هي التي تقرر أن الصندوق واستثمار اللجنة مخاطر متعلقة بالتوافق مع الضوابط الشرعية:

ما قد يؤدي إلى ماحتمال أن تقرر أن بعض االستثمارات ال يجوز استمرار االستثمار فيها مع الشريعة االسالمية، ولكن هناك 

رات وقد ينتج عن عدم الدخول في تلك االستثمارات أو التخلص منها وبالتالي عدم الحصول على العائد المتوقع لتلك االستثما

 ذلك انخفاض في سعر الوحدة.

ة لمالك هناك ضمان بأن الصندوق سيتمكن من تحقيق عوائد دورية أو المستهدفليس  عدم وجود ضمان لعوائد االستثمار:

الشروط واألحكام.  الوحدات أو أن العوائد ستكون متناسبة مع مخاطر االستثمار في الصندوق وطبيعة المعامالت المبينة في هذه

ع األرقام المال الذي استثمروه. وجميومن الممكن أن تقل قيمة الوحدات أو أن يخسر مالكو الوحدات بعض أو جميع رأس 

تمثل تأكيداً  واإلحصائيات المتعلقة باألرباح والعوائد التي وردت في هذه الشروط واألحكام هي ألغراض التوضيح فقط وال

 لألرباح المستقبلية والتي قد تختلف عن الموضحة في الشروط واألحكام.

لصندوق، اموظفي مدير  مهاراتأداء الصندوق بشكل كبير على قدرات ويعتمد  مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق:

 .وعدم وجود بديل مناسب دهممما يؤدي إلى تأثر أداء الصندوق بشكل كبير عند استقالة أو غياب أح

وق بسبب تنشأ هذه المخاطر في الحاالت التي تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مدير الصند مخاطر تضارب المصالح:

اء الصندوق صلحة شخصية قد تؤثر على قرارات مدير الصندوق في اتخاذ القرارات االستثمارية مما قد يؤثر سلبا على أدم

 وسعر الوحدة.

ن السيطرة عليها تتمثل في البراكين، والزالزل، واألعاصير والفيضانات وأي ظاهرة طبيعية ال يمك مخاطر الكوارث الطبيعية:

ا قد يؤدي إلى لكات واألصول، وقد توثر سلباً على مختلف القطاعات االقتصادية واالستثمارية مموتسبب دمارا كبيرا للممت

 انخفاض أسعار وحدات الصندوق.

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

لى أداء الصندوق عمخاطر مماثلة لتلك الواردة في هذه الفقرة "المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق" مما قد يؤثر سلباً 

 وسعر الوحدة.

مما قد يتسبب في  الوحدات بعمليات استرداد كبيرة ومتتابعة أحياناهي مخاطر قيام مالكي  مخاطر عمليات االسترداد الكبيرة:

يمة أصول قأن يضطر مدير الصندوق إلى تسييل أصول الصندوق بأسعار قد ال تكون األنسب، األمر الذي يؤدي إلى انخفاض 

 الصندوق وسعر الوحدة.

ن أنظمة المعلومات مليات الصندوق وحفظ أصوله، إال أيعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية في إدارة عالمخاطر التقنية: 

فرة األمر الذي قد تتعرض لعمليات اختراق أو فيروسات أو تعطل جزئي أو كلي بالرغم من االحتياطات األمنية العالية المتو

با على أداء سل قد يحد من إمكانية مدير الصندوق في إدارة استثمارات الصندوق بشكل فعال ومن الممكن أن يؤثر حدوث ذلك

 الصندوق.

ية إذا حصل الصندوق على تمويل لغرض االستثمار أو لغرض تلبالمخاطر المترتبة على حصول الصندوق على تمويل: 

تأخير رسوم طلبات االسترداد فقد يتأخر الصندوق عن سداد التمويل ألسباب خارجة عن إرادته، مما قد يترتب على هذا ال

 . يع الصندوق الستثماراته مما يؤثر على الصندوق وينعكس سلبا على أسعار الوحداتإضافية أو يؤدي ذلك إلى ب

ذات  قد يؤدي االستثمار في الصندوق إلى تحمل الزكاة أو ضرائب معينة تفرضها السلطاتمخاطر الضريبة والزكاة: 

البعض اآلخر صندوق واستثماراته والصالحية كضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال ال الحصر، بعضها قد ينطبق على ال

 قد ينطبق على المستثمر. إذا تم فرض ضريبة على الصندوق فستنخفض أصول الصندوق وأسعار وحداته.
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 المخاطر المتعلقة باستثمارات الصناديق العقارية المتداولة المستثمر فيها: 

جة تقلبات قيمة التي يستثمر بها الصندوق انخفاضا نتيقد تشهد أسعار الوحدات وأداء الصناديق المخاطر العقارية العامة: 

صاد وأسعار العقارات أصولها، وقد تتأثر العقارات التابعة لها والمشاريع التي يستثمر فيها بالتغيرات في أوضاع السوق واالقت

حية أو قد تتخذ ذات الصالوالقرارات التي تتخذها الجهات التنظيمية الحكومية. كما قد تنزع أصول الصناديق من قبل الجهات 

 الحكومة أي إجراء على تلك األصول لمصلحة المنفعة العامة.

لتغيرات في اتعتمد عوائد االستثمار في القطاع العقاري سواء السكني أو التجاري أو غيره على مخاطر القطاع العقاري: 

ليمية والمحلية بما ياسية واألمنية، والعوامل اإلقمستويات العرض والطلب، والتي تتأثر بشكل كبير بالعوامل االقتصادية والس

قطاع مما يتسبب في في ذلك زيادة في المنافسة التي تفرضها تلك القطاعات. لذا فقد تتأثر عوائد الصناديق التي تستثمر في ال

 انخفاض قيمة وسعر الوحدات.

مكن من تحديد بأن الصناديق المستثمر بها ستت ال يمكن تقديم ضمان: توفر االستثمارات المناسبة للصناديق المستثمر بها

اء عقارات استثمارات أخرى تتماشى مع أهداف االستثمار الخاصة بها، وقد يعتمد نجاح تلك الصناديق على تحديد فرص شر

 مناسبة أو تطويرها، لذا فإن عدم وجود فرص أو عدم الحصول عليها قد يؤثر سلبيا في أدائها.

لمخاطر ائتمانية  تتعرض صناديق االستثمار العقارية المتداولة ر عن االلتزام والمخاطر االئتمانية:مخاطر تخلف الطرف اآلخ

آلخر عن تتعلق باألطراف األخرى التي تتعامل معهم، لذا قد تتعرض الصناديق، في ظروف معينة، لمخاطر تخلف الطرف ا

قاولون. وقد يؤدي المستأجرون و/أو البنوك الممولة و/أو المااللتزام بما في ذلك مالك األراضي و/أو مديرو العقارات و/أو 

الصناديق  إخالل أي طرف خارجي متعاقد معه عن الوفاء بااللتزامات أو سداد أي مستحقات تعاقدية إلى انخفاض دخل تلك

 وبالتالي التأثير السلبي على عوائد مالكي الوحدات.

لسعودي إلى ات تقلبات وتغيرات، وقد يؤدي التغير في مؤشرات االقتصاد تشهد قيمة العقاراالتقلبات في قيمة العقارات: 

زء أو كل الصناديق جانخفاض القيمة السوقية الستثمارات الصناديق، مما قد يقود بدوره إلى تقلص العوائد والحيلولة دون نجاح 

خلص من االستثمارات االستثمار، أو إلى الت في تنفيذ استراتيجية االستثمار ويدفع ذلك مدراء الصناديق إلى تغيير استراتيجية

قطاع العقاري بخسارة. باإلضافة إلى ذلك، تتعرض االستثمارات في العقارات التجارية والسكنية للمخاطر التي تؤثر في ال

ظروف ات في الالتجاري والسكني بشكل عام، بما في ذلك التغيرات الموسمية، ورغبة المشترين في شراء عقار معين، والتغير

يا في نتائج عمليات االقتصادية والثقة في األعمال التجارية. لذلك، قد يكون لعامل واحد أو أكثر من هذه العوامل تأثيرا سلب

 الصندوق أو وضعه المالي أو أسعار وحداته أو جميعها.

اإليرادات الفعلية  ناًء على قيمقد تستحوذ الصناديق المستثمر بها على استثمارات ب مخاطر االعتماد على إيرادات اإليجارات:

تأجيرها أو  من مستأجري العقارات. وال يوجد ضمان بأن المساحات الشاغرة سوف يتما أو المتوقعة التي يتم الحصول عليه

اإليجارات  أن اإليجارات المنتهية سوف يتم تجديدها بنفس الشروط فضال عن شروط أفضل أو أنه سوف تكون هناك زيادة في

قد يصبح فوقت. وفي حال تعرض أحد المستأجرين لركود في أعماله أو أي نوع آخر من أنواع األزمات المالية، بمرور ال

جزاء كبيرة من عندها غير قادر على سداد التزاماته في الوقت المناسب أو تجديد عقد إيجاره. وقد يشغل بعض المستأجرين أ

ته على تقديم توزيعات لمالي للصندوق ونتائج عملياته وتدفقاته النقدية وقدرالمساحات التأجيرية، وبالتالي، فقد يتأثر الوضع ا

ً بشكل كبير بأي ظروف سلبية تؤثر على هؤالء المستأجرين الرئيسيين. كما أن لجوء مستأجر إلى  أرباح للمستثمرين سلبيا

ان في أرباح لخاص وينتج عن ذلك نقصأنظمة اإلفالس أو اإلعسار أو أية أنظمة مماثلة، قد يجيز له إنهاء عقد اإليجار ا

ن تدفقات تلك الصندوق. وفي حال وجود عدد كبير من حاالت اإلخالل بااللتزامات و/ أو حاالت اإلفالس من المستأجرين، فإ

 الصناديق النقدية وكذلك قدرة الصندوق على تنفيذ توزيعات أرباح لمالكي الوحدات قد تتأثر سلباً.

بمستوى الطلب  تمثل العقارات فئة أصول صعبة التسييل وتشهد سيولتها عموما تقلبا يرتبطمخاطر سيولة األًصول األساسية: 

غير مناسب،  واإلقبال على هذه االستثمارات. وإذا كان على بعض أو جميع الصناديق تصفية استثماراتها العقارية في وقت

ات الصندوق. ومن هنا، من القيمة الدفترية اإلجمالية لممتلكاته أو القيمة السوقية لوحدفإن حصيلة التصفية قد تكون أقل بكثير 

داول الوحدات تفإن أي تأخير أو صعوبة قد تواجهها تلك الصناديق في التصرف في عقاراتها سيؤثر بشكل كبير في قيمة وسعر 

 .وعوائدها، إن وجدت، التي يحصل عليها المستثمرون
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ن التخارج قد ال يتمكن بعض أو جميع الصناديق ممخاطر عدم قدرة الصناديق على التخارج من استثماراتها بشروط جيدة: 

دوق على التصرف من العقارات واألصول األخرى الخاصة به في الوقت الذي يراه مدراء الصندوق مناسباً للبيع. إن قدرة الصن

خرين وتوافر د على عوامل خارج سيطرته بما في ذلك المنافسة من جانب بائعين آفي العقارات بناء على شروط مواتية يعتم

وط التي يفضلها حلول تمويل تجذب المشترين المحتملين. وإذا لم تتمكن تلك الصناديق من التصرف في أصولها بناًء على الشر

دفق النقدي مالي ونتائج العمليات والتأو في التوقيت الذي يقوم فيه مدير الصندوق بالتصرف في األصول، فإن وضعها ال

 وقدرته على توزيع األرباح على مالكي الوحدات قد تتأثر سلباً.

الوفاء بالتزاماتهم  قد ال يتمكن بعض أو جميع المستأجرين منمخاطر عدم قدرة المستأجرين على الوفاء بالتزاماتهم اإليجارية: 

 الصناديق وتوزيعات مالكي الوحدات. إضافة بالتالي يؤثر ذلك على دخل تلكاإليجارية تجاه الصناديق العقارية المتداولة، 

 له فيجوز ماثلة،م أنظمة أية أو اإلعسار أو اإلفالس أنظمة بموجب المتوفرة إلى الحماية ما مستأجر لجوء حال ففي ذلك، إلى

 للصناديق. النقدي التدفق في نقصان عن ذلك وينتج الخاص اإليجار عقد إنهاء

معظم  المتداولة االستثمار العقاريةستمد صناديق تمخاطر احتمالية عدم القدرة على تجديد عقد اإليجار عند انتهاء العقد: 

لك الصناديق ونتائج دخلها من مبالغ اإليجار التي يسددها مستأجرو العقارات. وبناًء عليه، فإن سعر الوحدة والوضع المالي لت

لباً في حال عدم تمكن لك أدائها وقدرتها على تنفيذ التوزيعات لمالكي الوحدات قد تتأثر جميعها سالعمليات والتدفق النقدي وكذ

يجارية عند الصندوق أو المشغل من إعادة تأجير العقارات بشكل فوري أو تجديد عقود اإليجار أو في حال كون القيمة اإل

د سوف يتم تجديده أو اء أي عقد إيجار، ال يوجد أي ضمان بأن العقالتجديد أو إعادة التأجير أقل بكثير من المتوقع. وعند انته

لصندوق من أن المستأجر سوف يتم استبداله. وقد تكون شروط أي عقد إيجار الحق أقل منفعة أو أضعف )من جهة أحكامه( ل

الحقوق وقد يتم  عند تنفيذ عقد اإليجار الحالي. وفي حال التقصير من جانب أي مستأجر، قد يواجه المؤجر تأخيراً أو قيوداً 

ر المساحة القابلة تكبد تكاليف عالية لحماية استثمارات الصندوق. باإلضافة إلى ذلك، فإن قدرة الصندوق أو المشغل على تأجي

ً ب عدد العقارات للتأجير وكذلك قيمة اإليجارات التي يتقاضاها تتأثران ليس فقط بالطلب من جانب المستأجرين ولكن أيضا

 ى التي تنافس عقارات الصندوق في اجتذاب المستأجرين.األخر

ائح والتعليمات قد يتوقف تداول وحدات أحد أو جميع الصناديق في السوق بموجب اللومخاطر تعليق التداول وإلغاء اإلدراج: 

صندوق عن ر الذات الصلة، وهو األمر الذي قد يترتب عليه آثار سلبية على ذلك الصندوق ومالكي الوحدات. وفي حال تعث

مالية تعليق تداول الوفاء بأي من المتطلبات التنظيمية الالزمة لالحتفاظ بوضعه كصندوق عقاري متداول، يجوز لهيئة السوق ال

ئج سلبية على الوحدات أو إلغاء إدراج الصندوق. ويمكن أن يؤدي عدم القدرة على تداول وحدات الصندوق في تداول إلى نتا

  دات وعلى سيولتها وقيمتها.إمكانية تسويق الوح

سوق  ال ينبغي النظر إلى قبول طلب إدراج وحدات الصندوق في تداول على أنه سوف تكون هناكمخاطر سيولة السوق: 

ونشطة لوحدات الصندوق. وفي حال عدم وجود سوق تداول ذات سيولة أو المحافظة عليها، قد تتأثر سيولة  ذات سيولة

دية السيولة لى نحو سلبي. وقد يؤدي امتالك الوحدات من قبل عدد محدود من األشخاص إلى محدوالوحدات وأسعار تداولها ع

  مما قد يؤثر سلباً في سعر الوحدة.

رتبط بمستوى : تمثل العقارات فئة أصول صعبة التسييل وتشهد سيولتها عموما تقلبا يصعوبة تسييل االستثمارات العقارية

سب، فإن حصيلة ثمارات. وإذا كان على الصندوق تصفية استثماراته العقارية في وقت غير مناالطلب واإلقبال على هذه االست

لصندوق. ومن هنا، فإن تصفية الصندوق قد تكون أقل بكثير من القيمة الدفترية اإلجمالية لممتلكاته أو القيمة السوقية لوحدات ا

ر في قيمة رات التي يتألف منها الصندوق سيؤثر بشكل كبيأي تأخير أو صعوبة قد يواجهها الصندوق في التصرف في العقا

 وسعر تداول الوحدات وعوائدها، إن وجدت، التي يحصل عليها المستثمرون

( التأخير في 1إن مخاطر االستثمار في بناء وتسويق مشروع عقاري جديد تشمل، دون حصر، ما يلي: )مخاطر التطوير: 

( عدم القدرة على تحقيق عقود 3( تجاوز التكاليف المحددة المتوقعة مسبقا، و)2ب، و)االنتهاء من األعمال في الوقت المناس

( القوة القاهرة الناتجة عن عوامل تقع خارج سيطرة الصندوق والتي تتعلق بقطاع التشييد 4إيجار بالمستويات المتوقعة، و)

في السوق وارتفاع أجور األيدي العاملة( وهو األمر  )بما في ذلك األحوال الجوية والظروف البيئية السيئة ونقص مواد البناء

ً على مخاطر أخرى منها الحصول على  الذي يعوق االنتهاء من مشاريع التطوير. إن البدء في مشروع جديد ينطوي أيضا

وبة، الموافقات والتصاريح الحكومية الالزمة لتقسيم األراضي وغيرها من الموافقات والتصاريح الحكومية األخرى المطل
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وتكاليف التطوير العقاري المتصلة بالمشاريع التي لم يتم توقعها. إن اإلنجاز الناجح لمشاريع التطوير العقاري إن وجدت 

سوف يكون له تأثير مباشر وكبير على السعر السوقي واالسترشادي للوحدة وأي إخفاق في ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض 

 ة أصول الصندوق وسعر الوحدة.التوزيعات للمستثمرين وصافي قيم

ن من المثمنين باإلضافة إلى تقويم أصول صناديق االستثمار العقارية المتداولة الذي يجريه اثنا مخاطر تقويم العقارات:

ليات التقويم المستقلين، قد يستخدم مدراء الصناديق عمليات تقويم داخلية من وقت آلخر ألغراض مختلفة. وقد ال تكون عم

عليها عند بيع  وم بها مدير الصندوق لغرض تقدير قيمة أي أصل من أصوله مقياساً دقيقاً للقيمة التي يمكن الحصولالتي يق

عتمد إلى حد كبير يذلك األصل، إذ قد يعتمد ذلك على التفاوض بين المشتري والبائع، ذلك أن التحقق النهائي من قيمة األصول 

ك روف األخرى الخارجة عن سيطرة الصندوق ومدير الصندوق، ومن بين تلعلى الظروف االقتصادية، وغيرها من الظ

لذي يمكن الظروف دون حصر، ظروف السوق بشكل عام. باإلضافة إلى ذلك، فإن التقييمات ال تعبّر بالضرورة عن السعر ا

مقدرة لهذه األصول التقويم ال بيع األصل مقابله. وإذا قرر الصندوق تصفية أصوله، فإن القيمة المحققة قد تكون أكثر من قيمة

تقل العمليات المماثلة التي وأو أقل منها. وفي فترات التقلبات االقتصادية التي يزيد فيها عدم اليقين بالنسبة إلى تقديرات القيمة، 

هائية لذلك األصل. ة النيمكن في مقابلها قياس القيمة، فإن الفارق يزيد ما بين القيمة المقدرة ألصل عقاري معين والقيمة السوقي

ي دقة تقديرات قيمة فوعالوة على ذلك، فإن عدم اليقين النسبي بشأن التدفقات النقدية في السوق المتعثرة يمكن أن يؤثر سلباً 

 أصول الصندوق وفي المفاوضات بين المشتري والبائع، وبالتالي في أداء الصندوق وسعر الوحدة.

 معلومات عامة (4

 لالستثمارالفئة المستهدفة  أ(

 
ل الخليج العربي يستهدف الصندوق المستثمرين الراغبين في االستثمار في القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية ودو

 ن في المملكة.الذين يرغبون في الحصول على عوائد على استثماراتهم. من السعوديين، والخليجيين وغير السعوديين المقيمي

 األرباح توزيع سياسة ب(

 

لدورية المستلمة من امن األرباح  -حة مالكي الوحداتبما يحقق مصل-يحتفظ مدير الصندوق بحق إقرار توزيع كامل أو جزء 

قرره مدير ياستثمارات الصندوق حال وجودها و/أو توزيع األرباح الرأسمالية المحققة إن وجدت من قبل الصندوق وفق ما 

افقة مجلس لصندوق، ويتم توزيع تلك األرباح مرتين في السنة وذلك بعد الحصول على موالصندوق على حملة الوحدات في ا

دات في التاريخ إدارة الصندوق. تجدر اإلشارة على أنه من المحتمل أال يتمكن الصندوق من توزيع أي أرباح على مالكي الوح

 مستثمر بها.المحدد بسبب عدم إقرار أو تأخير أو قلة التوزيعات من قبل الصناديق ال

به االستثماري أو حسا السعودييتم توزيع األرباح على كل مالك وحدات بإيداعها في حسابه الجاري النشط لدى البنك األهلي 

 لدى مدير الصندوق، ويمكن إيداع األرباح في حساب آخر بعد موافقة مدير الصندوق.

 األداء السابق للصندوق  ج(

 ، وعشرة سنوات:لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات العائد اإلجمالي للصندوقنسبة  - 

 

سنوات 3 سنة الفترة سنوات 5  سنوات 10   

 ال ينطبق ال ينطبق 6.29 10.56 عائد الصندوق

 ال ينطبق ال ينطبق 7.00 11.60 عائد المؤشر
 

  

 :منذ إطالقه للصندوق مقارنة بالمؤشر العائد اإلجمالينسبة  -

 

 2020 2019 2018 السنة

 10.56 30.42 -16.73 الصندوق

 11.6 26.53 13.24- المؤشر
 

 www.alahlicapital.comتتاح تقارير الصندوق من خالل الموقع االلكتروني لمدير الصندوق  

http://www.alahlicapital.com/
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 حقوق مالكي الوحدات د(

 

 ؛الصندوق ومذكرة المعلومات باللغة العربية بدون مقابلالحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام  -

لصندوق االحصول على التقارير والبيانات الخاصة بالصندوق حسب ما ورد في الفقرة الحادية عشر من شروط وأحكام  -

 ؛"( من الئحة صناديق االستثمار "تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات71ووفقا للمادة الحادية والسبعين )

إرسال ومالكي الوحدات بأي تغييرات مهمة أو واجبة اإلشعار في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات  إشعار -

 ؛ملخص بهذا التغيير قبل سريانه وفقا لنوعه وحسب المدة المحددة في الئحة صناديق االستثمار

دوق في شروط وأحكام الصن الحصول على موافقة مالكي الوحدات من خالل قرار صندوق عادي على أي تغيير أساسي -

 ؛ومذكرة المعلومات

 ؛إدارة أصول الصندوق بما يحقق أقصى مصلحة لهم وفقا لشروط الصندوق وأحكامه والئحة صناديق االستثمار -

 ؛وضع إجراءات اتخاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ الجوانب اإلدارية للصندوق  -

ن حق ميه بأقصى درجات السرية في جميع األوقات، وذلك ال يحد إدارة أعمال الصندوق واستثمارات المشاركين ف  -

 مي. كماالنظاالسلطة التنظيمية للصندوق )هيئة السوق المالية( في االطالع على سجالت الصندوق ألغراض اإلشراف 

لياته وااللتزام معلن تتم مشاركة معلومات مالكي الوحدات إال في الحاالت الضرورية الالزمة لفتح حساب المستثمر وتنفيذ 

 ؛ي الوحداتعلومات ما يحقق مصلحة لمالكمباألنظمة المطبقة مع الجهات الرقابية المختصة أو إذا كان في مشاركة ال

ية الحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات سنويا تظهر الرسوم واألتعاب الفعل -

 ؛ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها

ما من التاريخ ( يو21مالكي الوحدات كتابيا في حال رغبة مدير الصندوق في إنهاء الصندوق قبل مدة ال تقل عن ) إشعار -

 ؛المزمع إنهاء الصندوق فيه دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق

 ؛الستثمارادفع عوائد االسترداد خالل الفترة الزمنية المنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق وفي الئحة صناديق  -

 ؛يحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير مهم دون فرض أي رسوم استرداد -

ة والتعليمات أي حقوق أخرى لمالكي الوحدات تقرها األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالي -

 السارية بالمملكة العربية السعودية ذات العالقة.

 الوحدات مالكي مسؤوليات  هـ(

 

 :يقر ويوافق مالكو الوحدات بشكل واضح على اآلتي

دير الصندوق ال يقدم مدير الصندوق أي تعهد أو ضمان ألداء أو ربحية ألي استثمار مدار في الصندوق ولن يكون على م -

استثناء تلك أصول الصندوق ب أي مسؤولية قانونية أو تبعية ألي انخفاض في قيمة االستثمارات المدارة أو انخفاض في

 الحاالت الناتجة عن اإلهمال الجسيم أو التعدي أو التقصير؛

ون والتزامات فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه، ال يكون مالك الوحدات مسؤوال عن دي -

 الصندوق؛

تصال األخرى ن البريدي و/أو االلكتروني وبيانات االفي حال عدم قيام مالكي الوحدات بتزويد مدير الصندوق بالعنوا -

ة على تجنيب الصحيحة، بما فيها اإلشعارات و كشوفات الحساب المتعلقة باستثماراتهم فبموجب هذا يوافق مالكو الوحد

 ل مباشرمدير الصندوق وإعفائه من أي مسؤولية ويتنازل عن جميع حقوقه وأي مطالبات من مدير الصندوق ناشئة بشك

ثمارات أو أو غير مباشر عن عدم تزويد مالك الوحدات بكشف الحساب واإلشعارات أو أية معلومات أخرى تتعلق باالست

مزعومة في  تلك التي تنشأ عن عدم قدرة مالكي الوحدات على الرد أو التأكد من صحة المعلومات أو تصحيح أية أخطاء

 كشف الحساب أو اإلشعارات أو أية معلومات أخرى؛

تلك القوانين دون ذا كان مالك الوحدات خاضعا لقوانين سلطة غير المملكة العربية السعودية فإنه يتعين عليه أن يخضع لإ -

 الصندوق. أن يكون هناك أي التزام على الصندوق أو مدير
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 إنهاء الصندوق و(

 

 الحاالت التي تستوجب إنهاء صندوق االستثمار: 

 الصندوق وعدم استمراره؛رغبة مدير الصندوق في إنهاء  -

من هيئة  انخفاض صافي قيمة أصول الصندوق عن الحد األدنى المحدد في اللوائح والتعليمات والتعاميم الصادرة -

 السوق المالية.

 ( الئحة صناديق االستثمار:37اإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق بموجب أحكام المادة ) -

رغبته في ذلك العام، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا بإذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق  -

دارة إ( يوما من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه بعد الحصول على موافقة مجلس 21قبل مدة ال تقل عن )

 الصندوق، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق؛

صادية الصندوق بشكل كبير وعدم وجود الجدوى االقت يحق لمدير الصندوق إنهاء الصندوق في حال انخفاض أصول -

ير في األنظمة لتشغيل الصندوق أو في أي حالة يرى مدير الصندوق أنها تمثل سببا وجيها إلنهاء الصندوق مثل: التغ

ستثمارات اواللوائح التي يخضع لها الصندوق، تركز استثمارات الصندوق في عدد قليل من المستثمرين، عدم وجود 

 ئمة للصندوق، تأسيس صناديق بديلة يديرها مدير الصندوق تنشد نفس األهداف؛مال

تبقية )إن على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع المبالغ الم المستحقةسيقوم مدير الصندوق بسداد االلتزامات  -

يملكه  نسبة ماوجدت( على مالكي الوحدات المسجلين في تاريخ التصفية على أساس تناسبي على مالكي الوحدات ب

 كل منهم من وحدات؛

 تصفيته.يعلن مدير الصندوق في موقع اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام و -

 يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق. ز(

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب (5

 صندوقال أصول من المدفوعات أنواع أ(

 

ق تحسب ٪ من صافي قيمة أصول الصندو0.5يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق رسوم إدارة سنوية تبلغ  أتعاب اإلدارة:

ي هذا وتخصم في كل يوم تقويم. في حال استثمر في أي صندوق آخر من الصناديق المدارة من شركة األهلي المالية ف

يمة المضافة، كما تخضع أتعاب اإلدارة لضريبة الق الصندوق، سيتم إعادة دفع رسوم اإلدارة لتجنب ازدواج تقاضي الرسوم،

 ويتم تحميلها على الصندوق بشكل منفصل وفقا للنسب المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة المضافة.

 

لحفظ نقطة أساس( من قيمة أصول الصندوق تحت ا 2) ٪0.02يتقاضى أمين الحفظ أتعاب حفظ سنوية تبلغ  رسوم الحفظ:

 20غ تحسب عند كل يوم تقويم وتخصم شهريا. كما يستحق أمين الحفظ رسوم عن كل صفقة تتم في السوق السعودي بمبل

 ريـال عن كل صفقة ال تتم بطريقة الكترونية. 10ريـال، باإلضافة الى رسوم بمبلغ 

 

مستويات بتدفع مصاريف الوساطة أو أية رسوم تداول أخرى من قبل الصندوق مباشرة : مصاريف ورسوم التعامل )الوساطة(

مبالغ استناداً على تحددها األنظمة أو وسيط التعامل في األسواق التي يقوم الصندوق بالشراء أو البيع فيها. وتتفاوت تلك ال

 معدل تداول أصول الصندوق وحجم العمليات.

 
حسب في يتم تحميلها على الصندوق حال وجودها حسب أسعار السوق السائدة وتمع الشريعة:  مصاريف التمويل المتوافق

 كل يوم تقويم وتدفع حسب متطلبات البنك الممول.

 

ستشارات : يتم تحميل الصندوق مصروفات أخرى كأتعاب مراجع الحسابات، وأتعاب الرقابة واالالرسوم والمصاريف األخرى

يف مجتمعة ات والعمليات الخاصة، وأية مصروفات أخرى مسموح بها نظاميا ولن تزيد هذه المصارالشرعية ومعالجة البيان

 ٪ سنويا من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق، وهي على النحو التالي:1عن 

 سنوياً.  ريـالألف  30 أتعاب مراجع حسابات الصندوق: 

 

مة على سنويا مقس ريـالألف  140يتقاضى عضو مجلس إدارة الصندوق المستقل  مكافآت مجلس إدارة الصندوق المستقلين:

كافأة صندوق عام غير هذا الصندوق، وعليه، فإن م 15عدد الصناديق التي يشرف عليها. وحالياً، يشرف كل عضو على 

ماعين خالل حال ُعقد اجت لالجتماع في ريـال 4,375سنوياً، بواقع  ريـال 8,750العضو المستقل على هذا الصندوق تبلغ 

 السنة.



 

  

 Page 29 of 61 صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولة

 

 سنوياً. ريـالألف  27أتعاب خدمات الرقابة واالستشارات الشرعية:  

 سنوياً.  ريـال 7,500رسوم هيئة السوق المالية:  

 سنوياً.  ريـالآالف  5رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول:  

 

برامج تشمل مصاريف الشؤون اإلدارية الخاصة بالصندوق وال بالصندوق:مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة 

ت اإلدارة المستخدمة في معالجة البيانات. ويتم تحميلها على الصندوق بشكل يومي على أساس حجم صافي قيمة األصول تح

ا في تقدير وعكسه فروقاتلجميع الصناديق. ويقوم مدير الصندوق بمراجعة تلك المصاريف بشكل ربع سنوي، ويتم تعديل أية 

 مصروفات الربع التالي.

 يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن جميع الرسوم والمصاريف الفعلية المتعلقة بالصندوق بشكل ربع سنوي.

 والمصاريف الخاصة بالصندوق الرسوم جميع يوضح الجدول التالي ب(

 

ريـالرسوم ومصاريف الصندوق بآالف ال  

 نوع الرسم المفروض المبلغ/النسبة طريقة الحساب تكرار دفع الرسم

 رسوم اإلدارة ٪0.5 من صافي أصول الصندوق تخصم بشكل شهري

 تخصم بشكل شهري
أصول الصندوق تحت من 

 الحفظ
 رسوم الحفظ 0.02٪

 تخصم بشكل شهري
تحسب بشكل يومي من 

 أصول الصندوق
 أتعاب مراجع الحسابات 30

 تخصم بشكل شهري
يومي من تحسب بشكل 

 أصول الصندوق
8.75 

مكافآت أعضاء مجلس 

 إدارة الصندوق المستقلين

 تخصم بشكل شهري
تحسب بشكل يومي من 

 أصول الصندوق
27 

أتعاب الرقابة واالستشارات 

 الشرعية

 تخصم بشكل شهري
تحسب بشكل يومي من 

 أصول الصندوق
 رسوم هيئة السوق المالية 7.5

 تخصم بشكل شهري
يومي من تحسب بشكل 

 أصول الصندوق
5 

رسوم نشر المعلومات على 

 موقع تداول

 تخصم بشكل شهري
تحسب بشكل يومي من 

 أصول الصندوق

الفقرة يرجى مراجعة 

 (5الفرعية )هـ( من الفقرة )

مصاريف معالجة البيانات 

والعمليات الخاصة 

 بالصندوق

تحدد وتحسب بحسب أسعار التمويل السائدة وشروط الجهة 

 الممولة

بحسب أسعار التمويل 

 السائدة

مصاريف التمويل المتوافق 

 مع الشريعة

 

شمل ضريبة ألهلي المالية أو األطراف األخرى ال تشركة اإن جميع الرسوم المذكورة والعموالت والمصروفات المستحقة ل

ضافة. ويلتزم قانون ضريبة القيمة المالقيمة المضافة، وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقا للنسب المنصوص عليها في 

ي ذلك العقوبات فالمستثمر بتعويض مدير الصندوق عن كامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة وأي مسؤولية أو تكلفة أو مبلغ )بما 

 والفائدة والنفقات( والتي تنشأ نتيجة لعدم قيام العميل بدفع ضريبة القيمة المضافة.

سؤولية مأي رسوم أو مصاريف أخرى غير ما تم ذكره أعاله وأن مدير الصندوق سيتحمل  يقر مدير الصندوق أنه ال توجد

 أي رسم آخر لم يتم اإلفصاح لمالكي الوحدات.

 الصفقات مقابل ج(

 

 ال يوجد مقابل للصفقات يفرضها مدير الصندوق على االشتراك واالسترداد.
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 خاصةال التعموال د(

 

على  يحق لمدير الصندوق أن يبرم ترتيبات عمولة خاصة تكون محصورة في سلع وخدمات قد يحصل عليها مدير الصندوق

ألشخاص المرخص أن تكون متعلقة بتنفيذ صفقات نيابة عن صندوق االستثمار أو بتقديم أبحاث لمصلحة الصندوق وفقا لالئحة ا

 لهم. 

 أصول الصندوق من لمصاريفوا الرسوم جميع يوضح افتراضي مثال هـ(

 

شتراك ابافتراض مبلغ نسبة الرسوم والمصاريف المحملة لمالك الوحدات، دون احتساب العوائد، الجدول التالي يوضح 

 :مليون ريـال 10، وحجم الصندوق ريـال ولم يتغير خالل السنة آالف 10المستثمر 

 المبلغ التقديري/االفتراضي الوصف

 ريـال آالف 10 المستثمرمبلغ اشتراك 

 30 أتعاب مراجع الحسابات

 8.75 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

 27 رقابة واستشارات شرعية

 7.5 رسوم هيئة السوق المالية

 5 رسوم تداول

 0.88 مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندوق*

 50 من صافي قيمة األصول ٪0.5رسوم اإلدارة السنوية 

 2 رسوم الحفظ

 4 من الرسوم والمصاريف( ٪5ضريبة القيمة المضافة )

 9,862.3135 صافي قيمة وحدات المستثمر

 

يق يبلغ كيفية احتساب مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندوق، بافتراض أن مدير الصندوق يدير صناد*

 :ريـالمليون  3سعودي، وميزانية مصاريفها  ريـالمليار  34إجمالي قيمة أصولها 

 

 الوصف
صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار 

 العقارية

 ريـالمليون  10 ريـالإجمالي قيمة األصول بال

نسبة أصول الصندوق من إجمالي قيمة أصول 

 الصناديق العامة تحت إدارة مدير الصندوق
0.03٪ 

 المصاريف السنوية

إجمالي مصاريف × )نسبة أصول الصندوق 

 معالجة البيانات وعمليات الصندوق(

 ريـال 882

 المصاريف الربع السنوية

 (4)المصاريف السنوية / 
 ريـال 220

 المصاريف اليومية

عدد األيام في ربع ÷ )المصاريف الربع سنوية 

 السنة(

 ريـال 3.20
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 التقويم والتسعير (6

 تقويم أصول الصندوق أ(

 

يملكها داولة التي يتم احتساب إجمالي قيمة أصول الصندوق بناء على أسعار إغالق وحدات الصناديق االستثمارية العقارية المت

خر سعر وحدة آيوم التقويم، وفي حال االستثمار في صناديق استثمارية غير متداولة فسيتم تقويمها بناء على الصندوق في 

ولية في الفترة معلن من قبل الصندوق المستثمر به. وسيتم تقويم وحدات الصناديق التي تمت المشاركة بها في الطروحات األ

 ى سعر االكتتاب.ما بين االكتتاب وتداول الورقة المالية بناء عل

 عدد نقاط التقويم وتكرارها ب(

 يتم تقويم أصول الصندوق خمسة أيام في األسبوع وذلك في كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية. 

 التقويم أو التسعير الخاطئ في حال المتبعةاإلجراءات  ج(

 

ر الصندوق أو االحتساب الخاطئ لسعر الوحدة سيقوم مديفي حال التقويم أو التسعير الخاطئ ألي أصل من أصول الصندوق 

 بالتالي

 توثيق أي تقويم أو تسعير خاطئ ألصل من أصول الصندوق أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ؛ -

و التسعير أتعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين بما في ذلك مالكو الوحدات السابقون عن جميع اخطاء التقويم  -

 دون تأخير؛

عر الوحدة سأو أكثر من  ٪0.5يئة السوق المالية فورا عن أي خطأ في التقويم أو التسعير بما يشكل نسبة إبالغ ه -

ر الصندوق واإلفصاح عن ذلك فورا في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني لتداول وفي تقاري

 ( من الئحة صناديق االستثمار؛71التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة )

المطلوبة وفقا وجدت( لهيئة السوق المالية ويقوم مدير الصندوق بتقديم ملخصا بجميع أخطاء التقويم والتسعير )إن  -

 ( من الئحة صناديق االستثمار.72للمادة )

 حساب سعر الوحدة د(

 

صندوق يحسب سعر الوحدة عن االشتراك واالسترداد في يوم التعامل بناء على صافي قيمة أصول كل وحدة من وحدات ال

 عند نقطة التقويم في يوم التعامل ذي العالقة.

 ساب سعر الوحدة على النحو التالي:يتم احت

 عدد الوحدات القائمة في يوم التقويم /رسوم اإلدارة( -لرسوم والمصاريف والخصوم ا –)إجمالي قيمة أصول الصندوق 

 نشر سعر الوحدة هـ(

 
يعلن مدير الصندوق عن سعر الوحدة في يوم العمل في المملكة التالي ليوم التقويم من خالل الموقع اإللكتروني الخاص بمدير 

 .om.sawww.tadawul.cوموقع تداول  www.alahlicapital.comالصندوق 

 التعامل (7

 تاريخ بدء الطرح األولي وسعر الوحدة  أ(

 
هـ، 1439 ربيع الثاني 07إلى  م2017ديسمبر  20هـ، الموافق 1439ربيع الثاني  02تبدأ فترة الطرح األولي من تاريخ 

 سعودي واحد. ريـال، ويكون سعر الوحدة عن بداية الطرح م2017ديسمبر  25الموافق 

 االشتراك واالستردادتقديم طلبات  ب(

 

 12ند الساعة يجوز تقديم طلبات االشتراك في أي يوم عمل. كل االشتراكات يجب أن تدفع قبل أو ع تقديم طلبات االشتراك:

م عمل بالمملكة( ظهراً بحد أقصى في يوم العمل في المملكة الذي يسبق يوم التعامل )الثالثاء من كل أسبوع على أن يكون يو

وم التعامل بعد الساعة يات التي يتم تقديمها في يوم العمل الذي يسبق لكي تبدأ المشاركة في الصندوق في يوم التعامل. أما الطلب

بية السعودية، ظهراً أو إذا صادف يوم التعامل المستهدف عطلة رسمية للبنوك أو لألشخاص المرخص لهم في المملكة العر 12

 فسوف يتم تنفيذ طلبات االشتراك في يوم التعامل التالي.

ز تقديم طلب االسترداد في أي يوم عمل في المملكة بشرط تسلم إشعار خطي باالسترداد أو توقيع يجو تقديم طلبات االسترداد:

ظهراً في يوم العمل بالمملكة الذي  12:00الساعة  أو القنوات البديلة قبل أو عند النموذج الخاص باالسترداد عن طريق الفروع

ن يكون يوم عمل بالمملكة(، أما الطلبات التي يتم تقديمها بعد الساعة يسبق يوم التعامل المستهدف )الثالثاء من كل أسبوع على أ

http://www.alahlicapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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ظهراً في يوم العمل بالمملكة الذي يسبق يوم التعامل أو إذا كان يوم التعامل عطلة رسمية للبنوك أو لألشخاص  12:00

 امل التالي.المرخص لهم في المملكة العربية السعودية، فسوف يتم تنفيذ طلبات االسترداد في يوم التع

 ت االشتراك واالسترداد والتحويلإجراءا ج(

 

لمعلومات اعند االشتراك في الصندوق يوقع العميل على نموذج االشتراك والشروط واألحكام ومذكرة  إجراءات االشتراك:

اتف المعتمدين عن طريق الفروع، كما يمكنه إجراء ذلك من خالل القنوات البديلة )وهي عن طريق الموقع اإللكتروني أو اله

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

ر ذو الشخصية المفعول الصالحية مثل بطاقة الهوية الوطنية )للسعوديين( أو اإلقامة )للمقيمين(، ويجب أن يقدم المستثم

عول للشركة مفاالعتبارية )الشركات والمؤسسات( خطابا مختوما من الشركة باإلضافة إلى نسخة من السجل التجاري ساري ال

 باإلضافة إلى أي مستندات أخرى حسب نوع الشركة أو المؤسسة.

ذلك بتسليم إشعار يمكن أن يقدم مالك الوحدات طلبا السترداد قيمة الوحدات كليا أو جزئيا في أي وقت و إجراءات االسترداد:

يجب أن يقوم وخطي أو بتعبئة وتسليم نموذج االسترداد الذي يمكن الحصول عليه من الفروع أو من خالل القنوات البديلة. 

ق الفروع. كما على رية المفعول وذلك في حال رغبته باالسترداد عن طريالمستثمر بإبراز بطاقة الهوية الوطنية أو اإلقامة سا

ات طلب استرداد مالك الوحدات تحديد ما إذا كان يرغب في استرداد قيمة وحداته كليا أو جزئيا. وفي حال تقديم مالك الوحد

ق مدير حئي المطلوب فإن من جزئي من الصندوق، ثم حدث انخفاض لقيمة كامل وحداته إلى أقل من مبلغ االسترداد الجز

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

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

أن تكون  ين بعض الصناديق المدارة من شركة األهلي المالية علىيمكن إجراء تحويل ب إجراءات التحويل بين صندوقين:

هلي المالية ة من شركة األرمطروحة طرحا عاما وغير محددة المدة. تعتبر عملية التحويل بين صندوقين من الصناديق المدا

رداد طبقا لبند عملية االستبمثابة عملية واحدة تتركب من جزأين منفصلين: استرداد واشتراك. وعلى هذا األساس، يتم تنفيذ 

دوق اآلخر. وعند "تقديم طلبات االسترداد" أعاله، ثم تتم عملية االشتراك طبقا لبند "تقديم طلبات االشتراك" الخاص بالصن

ويته الشخصية طلب التحويل، يجب على المستثمر تعبئة نموذج التحويل وتقديمه إلى ممثل خدمات العمالء بالفرع مصحوبا به

 هية الصالحية أو من خالل القنوات البديلة.غير منت

 الحد األدنى للملكية: 

 سعودي ريـالآالف  5الحد األدنى لملكية وحدات الصندوق: 

 سعودي ريـالآالف  10الحد األدنى لالشتراك: 

 سعودي ريـالآالف  5الحد األدنى لالشتراك اإلضافي: 

 سعودي ريـالآالف  5الحد األدنى لالسترداد: 

 ين طلب االسترداد ودفع متحصالت االسترداد:المدة ب

قويم التي حدد عندها تدفع عوائد االسترداد لمالك الوحدات بحد أقصى قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة الت

 سعر االسترداد كحد أقصى.

 سجل مالكي الوحدات  د(

 
حفظه في الوحدات، وفقا لمتطلبات الئحة صناديق االستثمار، ويعد مدير الصندوق مسؤوال عن إعداد سجل محدث لمالكي 

 حدات المثبتة فيه.المملكة ويتم التعامل مع هذا السجل بمنتهى السرية. يمثل سجل مالكي الوحدات دليال قاطعا على ملكية الو

وصفقات سوق  ي الودائع البنكيةإن أموال االشتراك المتسلمة سوف تٌستثمر في صندوق أسواق نقد متوافق مع الشريعة أو ف هـ(

ة خارج المملكة، النقد المتوافقة مع الشريعة، والمبرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسس

 إلى حين الوصول إلى الحد األدنى من المبلغ المطلوب.

يق االستثمار حد األدنى لبدء الصندوق إلى الئحة صنادال يوجد حد أدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، ويخضع ال و(

 وتعليمات الهيئة.
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ة أصول سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيم ريـالماليين  10ستيفاء متطلب جراءات التصحيحية الالزمة الاإل (ز

 الصندوق

 

علق بالحد األدنى يتبع مدير الصندوق المتطلبات الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة من الهيئة فيما يت

 ريـال ( ماليين10المتطلب استيفاؤه من صافي قيمة أصول الصندوق، وفي حال قل صافي قيمة أصول الصندوق عن عشرة )

  :ءات التاليةسعودي سيقوم مدير الصندوق باتخاذ اإلجرا

 إبالغ مجلس إدارة الصندوق بهذا الحدث، -

 متابعة أداء الصندوق ومستوى أصوله بشكل متواصل لمدة ستة أشهر، -

إلنهاء افي حال انقضت فترة الستة أشهر دون التصحيح، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق وفقاً إلجراءات  -

 الرابعة من مذكرة المعلومات،المذكورة في الفقرة الفرعية )و( من الفقرة 

ذا المتطلب هم، تم إعفاء مدراء الصناديق من 2/11/2018هـ الموافق 21/03/1440علما بأنه حسب تعميم الهيئة الصادر في 

 م.31/12/2020حتى تاريخ 

 الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق، واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت. (ح

 

 تأجيل عمليات االسترداد:

لتعامل في السوق يجوز لمدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد من الصندوق حتى يوم التعامل التالي في حال تم تعليق ا

يع األوراق المالية أو أحد األسواق التي يستثمر فيها الصندوق جزء كبير من أصوله أو في الحاالت التي يصعب فيها تقويم أو ب

٪ أو أكثر 10مل ي يستثمر فيها الصندوق أو إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لمالكي الوحدات في أي يوم تعاالت

عامل، وسيقوم من صافي قيمة أصول الصندوق. سيتم التعامل مع طلبات االسترداد المؤجلة بالنسبة والتناسب في أقرب يوم ت

 ى مالكي الوحدات في أقرب فرصة ممكنة عمليا متصرفا بحسن نية.مدير الصندوق بدفع عائدات االسترداد إل

 وحدات الصندوق في الحاالت التالية: يعلق مدير الصندوق التعامل في

 طلب من هيئة السوق المالية لتعليق االشتراك واالسترداد في الصندوق. -

 إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصلحة مالكي الوحدات. -

ي يملكها الصندوق، ذا علق التعامل في السوق الرئيسة التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو األصول األخرى التإ -

مة أصول إما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قي

 الصندوق.

ال وفاته أو حواألحكام ومذكرة المعلومات يعني موافقته أن تظل سارية المفعول في إن موافقة المستثمر على هذه الشروط 

دات المطلوبة التي ممثليه الشخصيين أو أمنائه أو خلفائه بالمستنو أو مديري تركته أو منفذي وصيته أعجزه حتى يتقدم ورثته 

لومات لن تنتهي كان المستثمر شخصية اعتبارية، فإن مذكرة المع إذايحددها مدير الصندوق في حال كان المستثمر فردا. أما 

ذكرة سبق ألي شريك أو مساهم فيها. عليه، يحق لمدير الصندوق تعليق أي معامالت تتعلق بم في حال حدوث شيء مما

ثبات صالحية إلية المعلومات لحين تسلم مدير الصندوق ألمر صادر عن محكمة مختصة أو وكالة أو غير ذلك من البيانات الكاف

 من سبق ذكرهم قبل السماح لهم بالتصرف في تلك الوحدات.

 رفض طلبات االشتراك:

لسوق المالية يمكن لمدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك في الصندوق عندما يترتب على هذا االشتراك مخالفة للوائح هيئة ا

كات في الصندوق ول طلبات االشتراك إذا كانت زيادة االشترانظام مكافحة غسل األموال. كما يمكن لمدير الصندوق وقف قبأو 

 تؤثر سلبا على مالكي الوحدات الحاليين.

 تؤجل.سإجراءات اختيار طلبات االسترداد التي  (ط

 
داد المطلوب في حال تم تأجيل عمليات االسترداد، سيتبع مدير الصندوق إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االستر

 اد". تأجيلها وذلك وفقا لمتطلبات المادة الحادية والستين من الئحة صناديق االستثمار "تأجيل عمليات االسترد

 خصائص الوحدات (8

 
 الوحدات في الصندوق متساوية في الحقوق والواجبات.سيكون هناك نوع واحد من 
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 المحاسبة وتقديم التقارير (9

 ات ذات الصلة بالتقارير الماليةالمعلوم أ(

 

 إصدارما من ( يو21يعد مدير الصندوق التقارير المالية األولية وتتاح للجمهور وذلك بنشرها خالل مدة ال تتجاوز ) -

 تقارير الصناديق التي يستثمر فيها.

زة والتقارير األولية يعد مدير الصندوق التقارير السنوية )بما في ذلك القوائم السنوية المراجعة والتقارير السنوية الموج -

 ن أي مقابل.( من الئحة صناديق االستثمار، ويحصل عليها مالك الوحدات عند الطلب بدو5وفقا لمتطلبات الملحق رقم )

ات يزود مدير الصندوق كل مالك وحدات ببيانات صافي قيمة أصول الوحدات التي يمتلكها وسجل صفقاته في وحد

 ( يوما من كل صفقة في وحدات الصندوق يقوم بها مالك الوحدات.15الصندوق خالل )

ة خالل سنة المالييرسل مدير الصندوق بيان سنوي إلى مالك الوحدات يلخص صفقاته في وحدات الصندوق على مدار ال -

صاريف واألتعاب ( يوما من نهاية السنة المالية، ويحتوي هذا البيان األرباح الموزعة وإجمالي مقابل الخدمات والم30)

ت قيود المخصومة من مالك الوحدات والواردة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، باإلضافة إلى مخالفا

ة ها في الئحة صناديق االستثمار أو في شروط وأحكام الصندوق أو في مذكراالستثمار إن وجدت المنصوص علي

 المعلومات.

 أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق ب(

 

تتاح التقارير السنوية للصندوق بما في ذلك القوائم المالية في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق: 

www.alahlicapital.com  :والموقع اإللكتروني للسوقwww.tadawul.com.sa،  ترسل اإلشعارات األخرى إن

 وجدت على العنوان البريدي و/أو البريد اإللكتروني و/أو كرسالة نصية و/أو الفاكس كما هو مبين في سجالت مدير الصندوق.

 م.2018دير الصندوق بتوفير أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية يقر م ج(

 وق.يقر مدير الصندوق بتوفير القوائم المالية المراجعة للصندوق مجانا عند طلبها من قبل مالكي وحدات الصند د(

 مجلس إدارة الصندوق (10

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق  أ(

 

ون المجلس من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية وتمتد لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ويتكتبدأ مدة عضوية المجلس من 

 األعضاء التالية أسماءهم:

 ير مستقل(غ -)رئيس مجلس إدارة الصندوق –آل سيف  لعبد الجلينايف 

 )عضو غير مستقل( – العبدالجبار عبد هللا رعبد الجبا

 (عضو مستقل) – الدكتور/ عاصم بن خالد الحميضي

 (عضو مستقل) –العييدي محمد عمر 

 مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق ب(

 

 غير مستقل( -)رئيس مجلس إدارة الصندوق –آل سيف  عبدالجليل نايف

من  سنة 15ى حاصل عل 2006انضم نايف إلى سامبا في فبراير رئيس إدارة االستثمارات الخاصة لدى شركة األهلي المالية. 

إلضافة إلى إدارة مليار لاير سعودي، با 60الخبرة في العمل في سامبا، تولى نايف إدارة محفظة الدخل الثابت والتي تتجاوز 

و عضو في لجنة مليار لاير سعودي. وهو أيضا رئيس المتداولين لفرع سامبا لندن. وه 225الميزانية العمومية التي تتجاوز 

ودي. قبل د شارك في العديد من المشاريع االستراتيجية في تطوير القطاع المصرفي السعاألصول والخصوم في سامبا. وق

نة. حصل نايف على درجة إدارة الخزي -انضمامه إلى سامبا، عمل في البنك السعودي الهولندي، قسم المشتقات المالية 

دارة األعمال / مالية عادن وشهادة الماجستير في إالبكالوريوس في العلوم المالية واالقتصاد من جامعة الملك فهد للبترول والم

 .سلطان بمرتبة الشرف من جامعة األمير

 )عضو غير مستقل( – العبدالجبار عبد هللا رعبد الجبا

رئيس إدارة عمالء النخبة واألفراد ورئيس إدارة عمالء الثروات منصب  وحالياً يشغل 2011األهلي المالية عام شركة التحق ب

األهلي المالية، شغل عدة مناصب في قطاع مصرفية األفراد في مجموعه سامبا شركة وقبل انضمامه إلى . )المكلف(الخاصة 

http://www.alahlicapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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حصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ريدنغ في بريطانيا ودرجة البكالوريوس في . سنوات 6المالية لمده 

 .إدارة األعمال من الجامعة األمريكية في دبي

 (عضو مستقل) – يدكتور/ عاصم بن خالد الحميضال

رلينز في الواليات الدكتور عاصم، أستاذ المالية واالستثمار المساعد. حصل على درجة الدكتوراه في المالية من جامعة نيو او

يات المتحدة الالمتحدة األمريكية، ودرجة الماجستير في االقتصاد المالي من جامعة نيو اورلينز ومن جامعة تامبا في الو

جامعة الملك سعود  األمريكية، ودرجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة تامبا في الواليات المتحدة األمريكية. درس في

 .وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال )تخصص المالية( بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف االولى

 (عضو مستقل) – محمد عمر العييدي

بة والمراجعة ( عام في السوق المالية والمحاس15مؤسس مكتب العييدي محاسبون ومراجعون قانونيون، يمتلك خبرة أكثر من )

ونغ ي، وارنست آند (KPMG)وإدارة المخاطر. سبق له العمل في بعض بيوت الخبرة العالمية مثل شركة كي بي إم جي 

(Ernst & Young) ة مدينة المالية السعودية. حصل على ماجستير إدارة أعمال من جامع، والبنك الدولي، وهيئة السوق

(، CPAية )أوكالهوما، وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود وزمالة المحاسبون القانونيون األمريك

 .يمين المعتمدينعودية للمق(، وهو مقيم منشآت معتمد لدى الهيئة السSOCPAوزمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيون )

 مسؤوليات مجلس إدارة الصندوق ج(

 

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

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

  اديق على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صناإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا، المصادقة

 ؛االستثمار

 ومسؤول  الصندوق االجتماع مرتين سنوياً على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام )لجنة المطابقة وااللتزام( لدى مدير

 ؛مة المتبعةجميع اللوائح واألنظالتبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق ب

 ؛إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه 

 ئحة صناديق التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالقة بال

 ؛االستثمار

  مذكرة والوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي

 ؛المعلومات، وأحكام الئحة صناديق االستثمار

 ؛العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه 

 ؛الموافقة على تعيين المحاسب القانوني بعد ترشيحه من قبل مدير الصندوق 

 تماعات والقرارات التي اتخذها المجلس.تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االج 

 مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق د(

 
( من مذكرة 5يتم تحميل الصندوق بالمكافآت الخاصة بخدمات المجلس. وللمزيد من اإليضاح يرجى مراجعة الفقرة الخامسة )

 المعلومات.

 تضارب المصالح بين عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق هـ(

 

يجوز ألعضاء مجلس إدارة الصندوق أن يكونوا أعضاء من حين آلخر لصناديق أخرى قد تنشد أهدافاً استثمارية مماثلة لتلك 

الخاصة بالصندوق. ولذلك، فمن الممكن أن يجد أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق، في نطاق ممارسته ألعماله، أنه في 

و المصالح مع واحد أو أكثر من الصناديق. وعلى أي حال، ففي تلك الحاالت موقف ينطوي على تعارض محتمل في الواجبات أ

سوف يراعي عضو مجلس اإلدارة التزاماته بالتصرف بما يحقق أقصى مصالح مالكي الوحدات المعنيين إلى أقصى درجة 

ي على تعارض محتمل في ممكنة عملياً، وعدم إغفال التزاماته تجاه عمالئه اآلخرين عند االطالع بأي استثمار قد ينطو

المصالح، وفي الحاالت التي تتطلب التصويت سوف يمتنع ذلك العضو عن ذلك. علما أنه إلى تاريخ إعداد مذكرة المعلومات، 
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ال يوجد أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أعضاء مجلس إدارة الصندوق يُحتمل 

 تعارضها مع مصالح الصندوق.

 ة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العالقةمجالس إدار و(

 

  أعضاء مجلس اإلدارة المعينون للصندوق معينون أيضا في صناديق أخرى حسب الجدول التالي:

سيفآل نايف  اسم الصندوق / العضو   
عبدالجبار 

 العبدالجبار

عاصم د. 

 الحميضي
 محمد العييدي

 ✓ ✓ ✓ ✓ األهلي الخليجي للنمو والدخلصندوق 

 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي العالمي للريت

صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار 

 العقارية المتداولة
✓ ✓ ✓ ✓ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي المرن لألسهم السعودية

صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية 

 الصغيرة والمتوسطة
✓ ✓ ✓ ✓ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ األهلي العالمي للرعاية الصحيةصندوق 

 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم الخليجية

 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية

 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك

 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة

 ✓ ✓ ✓ ✓ أمريكا الشمالية صندوق األهلي لمؤشر أسهم

 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا

 ✓  ✓  (1صندوق األهلي ريت )

 ✓ ✓   صندوق األهلي سدكو للتطوير السكني

( 1صندوق األهلي كابيتال للصكوك ذات الفئة )

 لثالثا
 ✓   

    ✓ صندوق األهلي لصكوك الشركات

   ✓  صندوق األهلي للضيافة بمكة المكرمة

 الشرعية اللجنة (11

 الشرعية، ومؤهالتهم: اللجنةأعضاء  أ(

 

 (رئيساً للجنةالشيخ/ عبدهللا بن سليمان المنيع )

عداد مدونة عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ومستشار في الديوان الملكي وعضو اللجنة الشرعية إل

هي التابع لرابطة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي والمجمع الفقاألحكام القضائية. وهو أيضا عضو في 

نائب رئيس محاكم مكة وهـ، 1391العالم إلسالمي، وكان سابقاً عضواً في اللجنة القضائية العليا للمملكة منذ تأسيسها في العام 

لشرعية اإلشرافية د هلل المنيع عضو في العديد من الهيئات االمكرمة وقاض سابق في محكمة التمييز بمكة المكرمة. والشيخ عب

لعديد من الكتب ا( وألف أيضاً AAOIFIعلى البنوك في المملكة وفي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )

حمد بن سعود ممعة اإلمام في مجال التمويل والفقه اإلسالمي. يحمل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء التابع لجا

 .اإلسالمية
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 عضواً باللجنة(الشيخ الدكتور/ عبدهللا بن عبدالعزيز المصلح )

. أنشأ فرع لجامعة الشيخ عبد هللا المصلح عالم معروف وهو األمين العام للهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

ميد كلية هـ. كما شغل منصب ع1415هـ حتى عام 1396مديراً له من عام اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في أبها وكان 

د من الهيئات الشريعة وأصول الدين في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بأبها. الشيخ المصلح أيضاً عضو في العدي

ن الكتب في مجال ومؤلف للعديد مالشرعية المشرفة على البنوك في المملكة ومتحدث دائم في البرامج التلفزيونية اإلسالمية 

 .التمويل والفقه اإلسالمي

 معالي الشيخ الدكتور/ سعد بن ناصر الشثري )عضواً باللجنة(

الدائمة للبحوث  معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري مستشار في الديوان الملكي وعضو في هيئة كبار العلماء واللجنة

لرسائل الجامعية من واشتراكه في مناقشة العديد من ا الدكتوراهرافه على العديد من رسائل العلمية واإلفتاء في المملكة، وأش

 .لعلميةاهـ. كما أن له عضوية في عدد من اللجان  1417. حاصل على درجة الدكتوراه عام والدكتوراهدرجة الماجستير 

 (باللجنةالشيخ الدكتور/ عبدهللا بن محمد المطلق )عضواً 

بية السعودية، كما يعمل بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة لإلفتاء بالمملكة العر عبد هللاالشيخ الدكتور 

سالمية في الرياض. مستشاراً في الديوان الملكي، وكان عميداً سابقاً لقسم الفقه المقارن في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإل

 .ق عضو في الهيئات الشرعية بالعديد من البنوك والمؤسسات المالية اإلسالميةوالشيخ الدكتور المطل

 (باللجنةالشيخ الدكتور/ محمد علي القري )عضواً 

ية، والمدير السابق الدكتور القري أستاذ سابق لالقتصاد اإلسالمي في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، المملكة العربية السعود

نوك والمؤسسات إلسالمي، في نفس الجامعة. وهو عضو في العديد من الهيئات الشرعية في عدد من البلمركز أبحاث االقتصاد ا

، والمجمع الفقهي المالية المحلية والدولية وخبير معروف في مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي

التمويل والفقه  تحرير العديد من المطبوعات األكاديمية في مجالالتابع لرابطة العالم اإلسالمي. وهو أيضا عضو في هيئات 

إلسالمي للتنمية اإلسالمي )مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ومجلة الدراسات االقتصادية اإلسالمية التي ينشرها البنك ا

لشريعة اإلسالمية ابلندن وسلسلة  (IAAEومجلة االقتصاد اإلسالمي التي تنشرها الرابطة الدولية لخبراء االقتصاد اإلسالمي )

قتصاد من من المجلس االستشاري بكلية الحقوق جامعة هارفارد. والدكتور محمد بن علي القري حاصل على دكتوراه في اال

المي للتنمية للعام جامعة كاليفورنيا، وحائز على الجائزة العالمية في الخدمات المصرفية والمالية اإلسالمية من البنك اإلس

و متحدث دائم عن . وقد قام بتأليف العديد من الكتب والمقاالت عن التمويل اإلسالمي باللغة العربية واإلنجليزية، وه2004

 .المصرفية اإلسالمية في المؤتمرات المالية في جميع أنحاء العالم

 الشيخ الدكتور / خالد بن محمد السياري )عضواً باللجنة(

 سعود، لهد بن الدكتور خالد السياري حاصل على الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء جامعة اإلمام محم

لمالية اإلسالمية أبحاث علمية متخصصة في المجاالت البنكية كما قام بالمشاركة والتعقيب في ندوات ومؤتمرات في الصناعية ا

لمصرفية، الدولي، ومؤتمرات هيئة المحاسبة أيوفي للهيئات الشرعية، وندوة البركة مثل دورات مجمع الفقه اإلسالمي ا

ة اإلسالمية ومؤتمرات شركة شورى لالستشارات في الكويت، وندوات قضايا الزكاة المعاصرة، بيت الزكاة، وملتقيات الهيئ

 العالمية لالقتصاد والتمويل.

 مسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية ب(

 

عديل مستندات طرح الصندوق بما في ذلك مذكرة المعلومات وشروط وأحكام الصندوق، والموافقة على أي تمراجعة  -

 ؛الحق عليها

 ؛إعداد المعايير الشرعية التي يتقيد بها الصندوق عند االستثمار -

 ؛االجتماع إن تطلب األمر لمناقشة المسائل المتعلقة بالصندوق -

الستثماري ادير الصندوق والمتعلقة باستثمارات الصندوق أو أنشطته أو الهيكل الرد على االستفسارات الموجهة من م -

 ؛والخاصة بااللتزام مع الضوابط والمعايير الشرعية

 ؛جهة أخرى اإلشراف والرقابة على أنشطة الصندوق لضمان توافقها مع الضوابط والمعايير الشرعية أو تفويض ذلك إلى -
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 ؛ورية إلصدار شهادة تؤكد التزامه بالضوابط والمعايير الشرعيةمراجعة استثمارات الصندوق بصفة د -

 مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ج(

 ل على الصندوق.( ريـا27,000سيتم تحميل الصندوق باألتعاب المالية الخاصة بخدمات الرقابة واالستشارات الشرعية بمبلغ ) 

اءات المتبعة في األصول المعدة لالستثمار والمراجعة الدورية لتلك األصول واإلجرتفاصيل المعايير المطبقة لتحديد شرعية  د(

 حال عدم التوافق مع المعايير الشرعية

 

عتمدتها اللجنة يلتزم مدير الصندوق أن تكون جميع االستثمارات واستراتيجيات االستثمار ملتزمة بالضوابط الشرعية التي ا

لشرعية فيجب الصندوق الدخول في معاملة ال تشملها الضوابط الشرعية الصادرة من اللجنة االشرعية، وفي حال أراد مدير 

 على مدير الصندوق أن يحصل على الموافقة عليها بقرار مستقل من اللجنة الشرعية.

 رأت اللجنة الشرعية عدم جواز بيع وشراء أسهم الشركات المساهمة ذات األغراض التالية:

ل بالفائدة أو األدوات الية التي ال تتوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية مثل المصارف التقليدية التي تتعامممارسة األنشطة الم -

 .المالية المخالفة لضوابط اللجنة الشرعية و)شركات التأمين باستثناء ما توافق عليه اللجنة(

 إنتاج وتوزيع الخمور أو الدخان وما في حكمهما. -

 مشتقاته.إنتاج وتوزيع لحم الخنزير و -

 إنتاج وتوزيع اللحوم غير المذكاة. -

 ادارة صاالت القمار وإنتاج أدواته. -

 إنتاج ونشر أفالم الخالعة وكتب المجون والمجالت والقنوات الفضائية الماجنة ودور السنيما. -

 المطاعم والفنادق وأماكن اللهو التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غيره. -

 المؤشرات المالية

أو  هم الشركة٪( من القيمة السوقية ألس33الربوية فيها عن ) يجوز االستثمار في أسهم شركات يزيد مجموع الودائعال  -

 إجمالي قيمة موجودات الشركة في دفاتر الشركة أيهما أكبر.

ً لميزانيتها أكثر من ) - وقية ألسهم الس٪( من القيمة 33ال يجوز االستثمار في أسهم شركة تكون القروض الربوية وفقا

 الشركة أو إجمالي قيمة موجودات الشركة في دفاتر الشركة أيهما أكبر.

كلي للشركة ٪( من الدخل ال5يجوز التعامل في أسهم شركات يزيد فيها الدخل غير المشروع من مختلف المصادر عن ) ال -

 سواًء كانت هذه المصادر من فوائد ربوية أم من مصادر أخرى غير مباحة.

 (REITsبيق المعايير التالية في حال استثمار الصندوق في شركات االستثمار العقاري )يتم تط

 لشركة.٪( من إجمالي قيمة أصول ا33ال يجوز االستثمار في أسهم شركات يزيد مجموع الودائع الربوية فيها عن ) -

يعتمد وقيمة أصول الشركة، ٪( من إجمالي 33ال يجوز االستثمار في أسهم شركات يزيد القروض الربوية فيها عن ) -

ة أو القيمة على القيمة السوقية ألصول الشركة بناًء على تقييم طرف ثالث مستقل في تحديد إجمالي قيمة أصول الشرك

 .الدفترية إلجمالي األصول عند عدم توفر القيمة السوقية

لكلي ا٪( من الدخل 5صادر عن )ال يجوز االستثمار في أسهم شركات يزيد فيها الدخل غير المشروع من مختلف الم -

 للشركة سواء كانت هذه المصادر من فوائد ربوية أم من مصادر أخرى غير مباحة.

دخل غير سوف يقوم مدير الصندوق بتزويد المستثمرين في الصندوق بآلية حساب القيمة السوقية ألسهم الشركات وال -

 المشروع عند الطلب وبدون أي رسوم.

 صناديق الريت العالميةبالنسبة لالستثمار في 

مع الضوابط  ( المتوافقةREITsإن الصندوق يستثمر في الصناديق وفقاً لمؤشر آيديال ريتينجز العالمي لصناديق الريتس ) 

 الشرعية.

 معايير االستثمار لصناديق أسواق النقد

 .اية أو من يمثلهعمليات المرابحة والمضاربة والمشاركة وغيرها الموافق على هيكلتها من اللجنة الشرع -

 .مثلهايالصكوك االستثمارية المجازة من قبل لجنة رقابة شرعية خاصة بها بعد موافقة اللجنة الشرعية أو من  -

 صفقات تمويل التجارة الموافق على هيكلتها من اللجنة الشرعية أو من يمثلها.  -
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  التطهير

لتطهير حساب خاص لصرفه في األعمال الخيرية. ويتم ايجب علي مدير الصندوق تحديد الدخل غير المشروع وإيداعه في 

 كل ربع سنة وفق الضوابط المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية.

 أدوات وطرق االستثمار

 ال يجوز بيع وشراء األسهم بأي أداة من األدوات االستثمارية التالية:

 عقود المستقبليات -

 عقود الخيارات -

 swapعقود المناقلة )سواب(  -

 الممتازةاألسهم  -

 البيع على المكشوف -

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

 الشرعية.

 المراجعة الدورية

الصندوق  لوكة فييتم دراسة توافق الصندوق مع الضوابط الشرعية كل ربع سنة. وفي حال عدم موافقة إحدى الشركات المم

 .يوما من تاريخ الدراسة 90للضوابط الشرعية فسيتم بيعها في مدة ال تتجاوز 

 مدير الصندوق (12

 اسم مدير الصندوق أ(

 شركة األهلي المالية. 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية ب(

 
تقديم خدمات اإلدارة، ل 37-06046( وهي مرخصة من هيئة السوق المالية ترخيص رقم SNB شركة األهلي المالية )كابيتال

 الحفظ، الترتيب، المشورة، التعهد بالتغطية والتعامل بصفة أصيل ووكيل في األوراق المالية.

 العنوان المسجل وعنوان العمل لمدير الصندوق ج(

 

 (SNB شركة األهلي المالية )كابيتال

 ، المملكة العربية السعودية11495، الرياض 22216سعود، ص.ب. طريق الملك 

 +966118747106هاتف: 

+966114060049فاكس:   

www.alahlicapital.com :الموقع االلكتروني 

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية د(

 م.24/12/2006هـ، الموافق 3/12/1427 

 بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق. هـ(

 ( هي شركة مساهمة سعودية برأس مال مدفوع قدره مليار ريـال سعودي.SNB شركة األهلي المالية )كابيتال 

http://www.alahlicapital.com/
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 ـال.الريملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة المالية السابقة بآالف  و(

 البند
 م2020السنة المالية المنتهية في ديسمبر 

 1,142,232 ربح التشغيليإجمالي ال

 (321,861)  التشغيلية مصروفاتإجمالي ال

 (5,582) الربح غير التشغيلي

 (62,400) الزكاة

 752,389 ربحصافي ال
 

 صندوق()بخالف األنشطة المرتبطة بأعمال مدير الأعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسة لكل عضو  ز(

 العضوية في مجالس إدارة أخرى المنصب  االسم 

 عمار الخضيري

 

رئيس مجلس اإلدارة لمدير 

 الصندوق 

 )عضو غير تنفيذي(

 .البنك األهلي السعودي 

 .شركة أموال كابيتال بارتنرز 

 الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية 

 )سبيماكو الدوائية(.

 .صندوق التنمية العقارية 

  .شركة المراعي 

 فيصل السقاف
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 )عضو غير تنفيذي(
        .شركة فاروق ومأمون محمد سيد تمر الصناعية القابضة 

راشد بن إبراهيم 

 شريف

الرئيس التنفيذي لمدير 

 الصندوق 

 )عضو تنفيذي(

  .البنك األهلي السعودي 

 .شركة االتصاالت السعودية 

 .شركة البحر األحمر للسفن السياحية 

 Accor Invest Group. 

 NEOM Tech & Digital Hold Co.. 

 عضو مستقل أحمد الربيعة
        رمالي.أ –مؤسسة الربيعة لالستشارات المالية 

  حت اإلنشاء.ت –شركة أمانة المنطقة الشرقية 

 عضو غير تنفيذي الشيخمحمد آل 
        .شركة سمة للمعلومات االئتمانية 

        .منتدى الرياض االقتصادي 

 عضو مستقل عبدهللا العبدالجبار

 )شركة االستثمارات السعودية )سنابل لالستثمار 

  الرقمية الشركة السعودية للمدفوعات(STC Pay). 

 Richard Attias & Associates. 

 Caffeine Inc. 

 Performance 54 Group Limited.  
  

 مسؤوليات والواجبات الرئيسة لمدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار ح(

 

ة بالمملكة العربية االلتزام بجميع األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والتعليمات الساري -

رخص لهم بما بما في ذلك متطلبات الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص الم السعودية ذات العالقة بعمل الصندوق

 ؛في ذلك واجب األمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول
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داء جميع المعلومات وأإدارة أصول الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط الصندوق وأحكامه ومذكرة  -

 ؛مهماته فيما يتعلق بسجل مالكي الوحدات

عمليات ووضع إجراءات اتخاذ القرارات الواجب إتباعها لتنفيذ الجوانب اإلدارية للصندوق، وطرح وحدات الصندوق  -

 ؛لصندوق

 ؛التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وأنها واضحة وكاملة وصحيحة وغير مضللة -

شكل مباشر أم بيعد مدير الصندوق مسؤوال عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤولياته وواجباته  -

 ؛كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم

ء تصرف مة بسبب احتيال أو إهمال أو سويعد مدير الصندوق مسؤوال تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناج -

 ؛أو تقصير متعمد

لسياسات يعد مدير الصندوق السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وتتضمن تلك ا -

 ؛واإلجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل سنوي على األقل

 ى طلبها.االلتزام للصندوق ويزود الهيئة بنتائج التطبيق بناء عليطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة المطابقة و -

 المهام التي ُكلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار ط(

 

 يتعامل صندوق االستثمار مع طرف ثالث وذلك للقيام بالمهام المخّولة له، وهم كاآلتي:

 أمين الحفظ للقيام بمهام الحفظ؛ -

 المحاسب القانوني للقيام بمهام التدقيق والمراجعة؛ -

 الشرعية لإلشراف والرقابة على أنشطة الصندوق لضمان توافقها مع الضوابط الشرعية. اللجنة -

أي نشاط عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة صندوق  ي(

 االستثمار

 

يق، أو لمدير الصندوق والشركات األخرى ضمن شركة األهلي المالية القيام من حين آلخر بالتصرف كمدراء صناديجوز 

ندوق. ولذلك، فمن مستشارين للصناديق، أو الصناديق الفرعية األخرى التي تنشد أهدافاً استثمارية مماثلة لتلك الخاصة بالص

جبات أو ألعماله، أنه في موقف ينطوي على تعارضات محتملة في الوا الممكن أن يجد مدير الصندوق، في نطاق ممارسته

ه بالتصرف المصالح مع واحد أو أكثر من الصناديق. وعلى أي حال، ففي تلك الحاالت سوف يراعي مدير الصندوق التزامات

مالئه اآلخرين ماته تجاه عبما يحقق أقصى مصالح مالكي الوحدات المعنيين إلى أقصى درجة ممكنة عملياً، وعدم إغفال التزا

حكام الصندوق، عند االطالع بأي استثمار قد ينطوي على تعارضات محتملة في المصالح. علما أنه إلى تاريخ إعداد شروط و أ

يُحتمل  ال يوجد أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق أو أعضاء مجلس إدارة الصندوق

 ح الصندوق.تعارضها مع مصال

 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله ك(

 

ندوق بديل لذلك للهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثماري محدد واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا لتعيين مدير ص

 الصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا، وذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:

 ؛توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم -

 ؛إلغاء ترخيص مدير في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة -

 ؛تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة -

 ؛التزام النظام أو لوائحه التنفيذيةب -بشكل تراه الهيئة جوهريا–الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل إذا رأت  -

خص آخر وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود ش -

 ؛محفظةول الصناديق التي يديرها مدير المسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أص

 نها ذات أهمية جوهرية.أ -ناء على أسس معقولةب–أي حالة أخرى ترى الهيئة  -
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 أمين الحفظ (13

 اسم أمين الحفظ أ(

 .لالستثمارشركة البالد  

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية ب(

 37-08100شركة البالد لالستثمار )البالد المالية(، المرخصة من هيئة السوق المالية ترخيص رقم  

 العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ ج(

 

 ، المملكة العربية السعودية11411، الرياض 140طريق الملك فهد، ص.ب. 

  920003636 966+ هاتف:

  capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية د(

 م.2007أغسطس  14هـ، الموافق 1428شعبان  1 

 مسؤوليات أمين الحفظ هـ(

 

ياته بشكل مباشر أم االستثمار، سواء قام بتأدية مسؤوليعد أمين الحفظ مسؤوالً عن التزاماته وفقاً ألحكام الئحة صناديق  -

 ؛كلف بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص المرخص لهم

و إهماله أو أيعد أمين الحفظ مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله   -

 ؛تعمد أو تقصيره المتعمدسوء تصرفه الم

الالزمة  حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية -

  فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

ُ  و(  المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاُ ثالثا

 

زئيا إلى وكالء أو جلالستثمار بدور أمين الحفظ وسيكون لمدير الصندوق الحق في إسناد هذه الخدمة كليا أو  البالدتقوم شركة 

ت االتفاقية الموقعة أمناء حفظ آخرين في المملكة العربية السعودية وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية في حال سمح

للحفظ من الباطن  أمين الحفظ لطرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أمينا بين أمين الحفظ ومدير الصندوق. عند تكليف

 للصندوق، وسيدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة.

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله ز(

 

 الت اآلتية:اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا في حال وقوع أي من الحاللهيئة عزل أمين الحفظ المعين من مدير الصندوق أو 

 ؛توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم -

 ؛إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة -

 ؛ن الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظتقديم طلب إلى الهيئة من أمي -

 ؛التزام النظام أو لوائحه التنفيذيةب -بشكل تراه الهيئة جوهريا–إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  -

 .ا ذات أهمية جوهريةأنه -ناء على أسس معقولةب–أي حالة أخرى ترى الهيئة  -

صلحة شعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مكما يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إ

  مالكي الوحدات، ويرسل مدير الصندوق فورا إشعارا بذلك إلى الهيئة ومالكي الوحدات.

 مستشار االستثمار (14

 لم يقم مدير الصندوق بتعيين مستشار استثمار. 

 الـمــــوزع (15

 لم يقم مدير الصندوق بتعيين مورع للصندوق. 

 المحاسب القانوني (16

 اسم المحاسب القانوني أ(

 
 كي بي ام جي الفوزان وشركاه

 

http://www.albilad-capital.com/
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 العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني ب(

 المملكة العربية السعودية، 21534، جدة 55078ارع األمير سلطان ص.ب ش –مركز زهران لألعمال  

 9595 698 12 966+تلفون: 

 9494 698 12 966+فاكس: 

 www.kpmg.com/saالموقع اإللكتروني: 

 مسؤوليات المحاسب القانوني ج(

قوم بها والتي تتم وفقاً يمسؤولية المحاسب القانوني تتمثل في إبداء رأي على القوائم المالية استناداً إلى أعمال المراجعة التي  

خالقيات المهنة عليها في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب التزام المحاسب بمتطلبات ألمعايير المراجعة المتعارف 

تتضمن  .ء الجوهريةوتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من التأكد بأن القوائم المالية خالية من األخطا

ي القوائم المالية. لى أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة فمسؤوليات المحاسب القانوني أيضا القيام بإجراءات الحصول ع

اإلضافة إلى تقييم بباإلضافة إلى تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المستخدمة، 

 العرض العام للقوائم المالية.

 معلومات أخرى (17

عند طلبها  لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي سيتم تقديمهاالسياسات واالجراءات التي ستتبع  أ(

 دون مقابل.

 معلومات التخفيضات والعمولة الخاصة ب(

على  يحق لمدير الصندوق أن يبرم ترتيبات عمولة خاصة تكون محصورة في سلع وخدمات قد يحصل عليها مدير الصندوق

ألشخاص المرخص نيابة عن صندوق االستثمار أو بتقديم أبحاث لمصلحة الصندوق وفقا لالئحة اأن تكون متعلقة بتنفيذ صفقات 

 لهم.

 ت المتعلقة بالزكاة و/أو الضريبةالمعلوما ج(

لزكاة عن حتى تاريخ إعداد مذكرة المعلومات، ال يوجد أي ضرائب محلية على الصندوق، وال يدفع مدير الصندوق مبلغ ا

 مالكي الوحدات.

 معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات: د(

 

 الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات:

 لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات وذلك في الحاالت التالية:

 مبادرة من مدير الصندوق؛ -

ن تسلم ذلك ( أيام عمل م10الوحدات خالل ) طلب كتابي من أمين الحفظ، ويقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي -

 الطلب من أمين الحفظ؛

ل من قيمة على األق ٪25طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين أكثر من  -

لطلب من اذلك  ( أيام عمل من تسلم10وحدات الصندوق، ويقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل )

 مالك أو مالكي الوحدات.

 إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات:

أيام على  تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات عن طريق إرسال إشعار إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة

جتماع ومكانه سيحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ اال( يوما قبل االجتماع، و21األقل من تاريخ االجتماع وبمدة ال تزيد عن )

لمالكي  ووقته والقرارات المقترحة، ويجب عل مدير الصندوق حال إرسال إشعاراً إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع

ً إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات  الوحدات إرسال نسخة منه إلى الهيئة. وال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا

 ٪ عل األقل من قيمة وحدات الصندوق العام.25يملكون مجتمعين 

 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت:

يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات، ولمالك الوحدات أو وكيله اإلدالء بصوت واحد في 

جتماع. كما يجوز لمدير الصندوق عقد اجتماعات مالكي الوحدات اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يملكها وقت اال

http://www.kpmg.com/sa
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واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، كما يجوز إرسال مستندات االجتماع واتخاذ 

 القرارات الناتجة عن االجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

 صندوقالالمتبعة إلنهاء وتصفية  تمعلومات عن اإلجراءا هـ(

 

في ذلك قبل مدة  إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق العام، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً برغبته

 المعلومات.مذكرة و( يوماً من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق العام فيه، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق 21ال تقل عن )

 إشعار األطراف ذات العالقة التعاقدية مع الصندوق عن إنهاء الصندوق. -

 البيع التدريجي ألصول الصندوق. -

ت المسجلين سداد االلتزامات المستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع المبالغ المتبقية على مالكي الوحدا -

 حدات بنسبة ما يملكه كل منهم من وحدات.في تاريخ التصفية على أساس تناسبي على مالكي الو

 إزالة معلومات الصندوق من موقع مدير الصندوق وموقع تداول. -

 اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكوى و(

 

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

(. 920000232أو عن طريق االتصال الهاتفي على هاتف رقم )www.alahlicapital.comبكة اإلنترنت الصندوق على ش

العمالء عند طلبها خطيا من مدير  شكاوىكما يقدم مدير الصندوق نسخة من سياسات وإجراءات مدير الصندوق لمعالجة 

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

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

إال إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل  ( يوم تقويمي من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة،90مدة )

 انقضاء المدة.

 سيتم تقديم اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها دون مقابل. 

 ل في منازعاتالجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في صناديق االستثمار هي لجنة الفص ز(

 .األوراق المالية

 قائمة للمستندات المتاحة لمالكي الوحدات:  ح(

 

 تشمل القائمة المستندات التالية: 

 شروط وأحكام الصندوق. -

 ملخص المعلومات الرئيسة. -

 العقود المذكورة في مذكرة المعلومات وشروط وأحكام الصندوق. -

 القوائم المالية لمدير الصندوق. -

 ملكية أصول الصندوق ط(

الصندوق  يقر مدير الصندوق بأن أصول صندوق االستثمار مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعين )ملكية مشاعة(، وليس لمدير 

ة في أصول أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلح

ين الحفظ من الباطن الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أم الصندوق أو أي مطالبة فيها، إال إذا كان مدير

ات موجب أحكام أو مقدم المشورة أو الموزع مالكاً لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحاً بهذه المطالب

 مات.الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنها في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة المعلو

كي الوحدات حتى تاريخ إعداد هذه المذكرة، ال يوجد أي معلومات إضافية تساهم في عملية اتخاذ قرارات االستثمار لمال ي(

 ا.الحاليون أو المحتملون، أو مدير الصندوق، أو مجلس إدارة الصندوق أو المستشارون المهنيون ولم يتم ذكره

 من قيود الئحة صناديق االستثمار لم يقم مدير الصندوق بطلب أي إعفاءات ك(

 حقوق التصويتفي سياسة مدير الصندوق  ل(

 

لتصويت التي ايقوم مدير الصندوق باإلفصاح في موقعه اإللكتروني وموقع السوق اإللكتروني عن السياسات المتعلقة بحقوق 

 يتبعها.

 

http://www.alahlicapital.com/
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 معلومات إضافية (18

 

فصاح عن نسبة والتي تخضع لرسوم أخرى. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم اإل سيتم اإلفصاح عن الصناديق الرئيسة المستثمر فيها

 مصروفات كَل صندوق بنهاية العام والمتوسط المرجَح لنسبة مصروفات كل الصناديق الرئيسة المستثمر فيها.

لمحلية ق امجال االستثمار: تتركز استثمارات الصندوق في الصناديق العقارية المتداولة )ريت( المطروحة في األسوا

 ية لصندوق االستثمار.الشرعية المعن اللجنةموافقة لمعايير الشرعية المجازة من قِبل والخليجية. علماً بأن جميع االستثمارات 
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 ملخص اإلفصاح المالي: ملحق

 ريال السعوديبال م2020ملخص للمصاريف والرسوم الفعلية السنوية الخاصة بالصندوق للفترة المالية المنتهية في ديسمبر  

 

 نوع الرسوم/المصاريف ريالالمبلغ بآالف ال

195 
٪ من صافي قيمة أصول 0.50أتعاب إدارة الصندوق السنوية )

 الصندوق(

 ضريبة القيمة المضافة 20

 الحفظ*رسوم  12

 أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين سنويا* تكاليف مكافآت جميع 24

 تكاليف مراجعة الحسابات النظامية* 29

 مصاريف التمويل 0

 تكاليف الرقابة الشرعية* 31

 *رسوم رقابية لهيئة السوق المالية 8

 رسوم تداول* 5

 *العمليات اإلدارية 7

 رسوم التعامل 27

 والمصاريف مجموع الرسوم 358
 

 

ً من متوسط قيمة أصول الصندوق، وقد بلغت المصاريف األخر1*لن تزيد المصاريف األخرى مجتمعة عن  ى ٪ سنويا

تحميلها  من متوسط قيمة أصول الصندوق. هذا ويقوم مدير الصندوق بمراجعة المصاريف التي تم %0.36 تقريبا الفعلية

 على الصندوق بشكل ربع سنوي )كل ثالث أشهر(.

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

 المالية في هذا الصندوق.
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 الشروط واألحكام

 

 

 صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولة

SNB Capital Fund of REITs Fund 

 صندوق استثماري قابض مفتوح

 

 اسم مدير الصندوق

 شركة األهلي المالية

 

تم اعتماد صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولة على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية 

الشرعية المعينة للصندوق اللجنةالمجازة من قبل   

 

وواضحة  تخضع شروط وأحكام الصندوق والمستندات األخرى كافة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة

 وصحيحة وغير مضللة ومحدثة ومعدلة عن الصندوق

 

 يجب على المستثمرين قراءة هذه الشروط واألحكام مع مذكرة المعلومات والمستندات األخرى الخاصة بالصندوق

 تاريخ إصدار الشروط واألحكام

م01/11/2017هـ الموافق  12/02/1439  

م.2021ديسمبر  1هـ الموافق 1443ربيع الثاني  26 بتاريخوتم إشعار الهيئة بتحديثها   

 تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على تأسيس الصندوق وطرح وحداته

م01/11/2017هـ الموافق  12/02/1439  
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 قائمة المحتويات:

 معلومات عامة .1

 النظام المطبق .2

 أهداف الصندوق .3

 الصندوقمدة  .4

 قيود / حدود االستثمار .5

 العملة .6

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .7

 التقويم والتسعير .8

 التعامالت .9

 سياسة التوزيع .10

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات .11

 سجل مالكي الوحدات .12

 اجتماع مالكي الوحدات .13

 حقوق مالكي الوحدات .14

 مسؤولية مالكي الوحدات .15

 خصائص الوحدات  .16

 وأحكام الصندوق التغييرات في شروط .17

 إنهاء صندوق االستثمار .18

 مدير الصندوق .19

 أمين الحفظ .20

 المحاسب القانوني  .21

 أصول الصندوق .22

 إقرار من مالك الوحدات .23

  



 

  

 Page 49 of 61 صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولة

 

 الشروط واألحكام:

 معلومات عامة (1

 اسم مدير الصندوق ورقم الترخيص الصادر عن الهيئة أ(

تقديم خدمات اإلدارة، ل 37-06046( وهي مرخصة من هيئة السوق المالية بترخيص رقم SNB شركة األهلي المالية )كابيتال 

 الحفظ، الترتيب، المشورة، التعهد بالتغطية والتعامل بصفة أصيل ووكيل في األوراق المالية.

 عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق  ب(

 

 
 (SNB شركة األهلي المالية )كابيتال

 ، المملكة العربية السعودية11495، الرياض 22216ص.ب. طريق الملك سعود، 

 0232 92000 966+هاتف: 

 +966114060049فاكس: 

 عنوان الموقع االلكتروني لمدير الصندوق ج(

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

 اسم امين الحفظ د(

 .37-08100شركة البالد لالستثمار )البالد المالية(، المرخصة من هيئة السوق المالية ترخيص رقم  

 عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ هـ(

 capital.com-www.albiladلمزيد من المعلومات حول أمين الحفظ، يرجى زيارة الموقع التالي  

 النظام المطبق  (2

عالقة المطبقة في يخضع الصندوق ومدير الصندوق لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات ال 

 المملكة العربية السعودية.

 أهداف الصندوق  (3

 الصندوق أهداف ونوع أ(

لى توزيع هو صندوق استثماري قابض عام مفتوح يهدف إصندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولة  

روفة باسم )ريت( الدخل على مالكي الوحدات من خالل االستثمار بشكل أساسي في صناديق االستثمار العقارية المتداولة المع

مكن للصندوق األولية لوحدات صناديق االستثمار العقارية المتداولة. باإلضافة إلى ذلك يويشمل ذلك الطروحات العامة 

تثمر في الشركات االستثمار في صناديق االستثمار العقاري المدرة للدخل المفتوحة أو المغلقة وصناديق االستثمار التي تس

 حكام ومذكرة المعلومات.العقارية المدرجة حسب قيود االستثمار المذكورة في هذه الشروط واأل

  المؤشر اإلرشادي للصندوق

 مؤشر األهلي كابيتال المتوافق مع الشريعة للصناديق االستثمارية العقارية المتداولة السعودية

 (NCB Capital Saudi REITs Shariah Index) 

نوي على الموقع أداء المؤشر بشكل ربع سيتم تزويد خدمة بيانات المؤشر من ستاندرد آند بورز، ويمكن للمستثمرين متابعة 

 اإللكتروني الخاص بشركة األهلي المالية.

 سياسات وممارسات االستثمار وأنواع األصول التي سيستثمر بها الصندوق ب(

األولية  يستثمر الصندوق بشكل أساسي في وحدات صناديق االستثمار العقارية المتداولة ويشمل ذلك الطروحات العامة 

ة أو المغلقة ات صناديق االستثمار العقارية المتداولة، ووحدات صناديق االستثمار العقاري المدرة للدخل المفتوحلوحد

نقدي في ووحدات صناديق استثمار تستثمر في شركات عقارية مدرجة. يمكن للصندوق استثمار جزء من أصوله والفائض ال

 وحدات صناديق أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة.

 ً وز كما لن تتجا .يحتفظ مدير الصندوق بالحق في توزيع وتركيز استثمارات الصندوق محليا و/أو خليجيا حسب ما يراه مناسبا

حد بصافي قيمة أصول الصندوق  ٪35االستثمارات في صناديق االستثمار المرخصة من هيئات خليجية أكثر من نسبة 

 أقصى. 

لسوق اتكون جميع استثمارات الصندوق في صناديق استثمارية تم الموافقة على طرح وحداتها طرحا عاما من هيئة  -

نظيمية المالية أو في صناديق مرخصة تخضع إلشراف هيئة رقابية في دول الخليج العربي تطبق معايير ومتطلبات ت

 مماثلة على األقل لتلك التي تطبقها هيئة السوق المالية. 

http://www.alahlicapital.com/
http://www.albilad-capital.com/
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ستثمار ايحق لمدير الصندوق االستثمار إجمالي أصول الصندوق في صناديق استثمار يديرها نفس المدير أو صناديق  -

عاون مطروحة طرحا عاما يديرها أشخاص مرخص لهم من هيئة السوق المالية أو من هيئة رقابية من دول مجلس الت

 ألقل لتلك التي تفرضها الهيئة.الخليجي على أن تكون خاضعة لمتطلبات تنظيمية مماثلة على ا

حال  يختار مدير الصندوق الصناديق التي يستثمر بها بناء على معايير تشمل: الفحص الكمي، وجودة األصول في -

، والتزام االستثمارات االستثمار في الصناديق العقارية المتداولة، وتقييم جودة اإلدارة، ومستوى المخاطر، والعائد المتوقع

 لشرعية.بالمعايير ا

  قد يستثمر الصندوق في أوراق مالية أصدرها مدير الصندوق أو أي من تابعيه وفقا ألهداف الصندوق. -

 يقوم مدير الصندوق بتوزيع أرباح على مالكي الوحدات وفقا للفقرة العاشرة من هذه الشروط واألحكام.  -

ذه هه ألغراض االستثمار، ويستثنى من ٪ من صافي قيمة أصول10يحق للصندوق الحصول على تمويل )إسالمي( حتى  -

 النسبة التمويل لغرض تغطية طلبات االسترداد وال يجوز لمدير الصندوق رهن أصول الصندوق.

 مدة الصندوق  (4

دوق أو تاريخ صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولة هو صندوق مفتوح، وال توجد مدة محددة للصن 

 استحقاق محدد.

 قيود / حدود االستثمار  (5

لصندوق بالقيود يلتزم مدير الصندوق بالقيود التي تنطبق على الصندوق الواردة في الئحة صناديق االستثمار، كما يلتزم ا 

 لمعلومات.وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة ا( من الئحة صناديق االستثمار "الصندوق القابض"، 50الواردة في المادة )

 العملة  (6

خرى غير أعملة الصندوق هي الريـال السعودي، والتي يتم تقويم أصول الصندوق بها، ولن يتم قبول أي اشتراك بعملة  

 الريـال السعودي. 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب (7

 تفاصيل جميع المدفوعات وطريقة احتسابها أ(

وق تحسب ٪ من صافي قيمة أصول الصند0.5يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق رسوم إدارة سنوية تبلغ  أتعاب اإلدارة: 

ي هذا فوتخصم في كل يوم تقويم. في حال استثمر في أي صندوق آخر من الصناديق المدارة من شركة األهلي المالية 

قيمة المضافة، كما تخضع أتعاب اإلدارة لضريبة ال الصندوق، سيتم إعادة دفع رسوم اإلدارة لتجنب ازدواج تقاضي الرسوم،

 ويتم تحميلها على الصندوق بشكل منفصل وفقا للنسب المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة المضافة.

لحفظ انقطة أساس( من قيمة أصول الصندوق تحت  2) ٪0.02يتقاضى أمين الحفظ أتعاب حفظ سنوية تبلغ  رسوم الحفظ: 

 20لغ تحسب عند كل يوم تقويم وتخصم شهريا. كما يستحق أمين الحفظ رسوم عن كل صفقة تتم في السوق السعودي بمب

 ريـال عن كل صفقة ال تتم بطريقة الكترونية. 10ريـال، باإلضافة الى رسوم بمبلغ 

 تدفع مصاريف الوساطة أو أية رسوم تداول أخرى من قبل الصندوق مباشرة: مصاريف ورسوم التعامل )الوساطة( 

اوت تلك المبالغ بمستويات تحددها األنظمة أو وسيط التعامل في األسواق التي يقوم الصندوق بالشراء أو البيع فيها. وتتف

 استناداً على معدل تداول أصول الصندوق وحجم العمليات.

تحسب في يتم تحميلها على الصندوق حال وجودها حسب أسعار السوق السائدة ومصاريف التمويل المتوافق مع الشريعة:  

 كل يوم تقويم وتدفع حسب متطلبات البنك الممول.

: يتم تحميل الصندوق مصروفات أخرى كأتعاب مراجع الحسابات، وأتعاب الرقابة الرسوم والمصاريف األخرى 

يد هذه الشرعية ومعالجة البيانات والعمليات الخاصة، وأية مصروفات أخرى مسموح بها نظاميا ولن تز واالستشارات

 ٪ سنويا من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق، وهي على النحو التالي:1المصاريف مجتمعة عن 

 ألف ريـال سنوياً.  30 أتعاب مراجع حسابات الصندوق: 

قسمة ألف ريـال سنويا م 140يتقاضى عضو مجلس إدارة الصندوق المستقل  لمستقلين:مكافآت مجلس إدارة الصندوق ا 

إن فصندوق عام غير هذا الصندوق، وعليه،  15على عدد الصناديق التي يشرف عليها. وحالياً، يشرف كل عضو على 

قد اجتماعين عُ جتماع في حال ريـال لال 4,375ريـال سنوياً، بواقع  8,750مكافأة العضو المستقل على هذا الصندوق تبلغ 

 خالل السنة.

 ألف ريـال سنوياً. 27أتعاب خدمات الرقابة واالستشارات الشرعية:  
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 ريـال سنوياً.  7,500رسوم هيئة السوق المالية:  

 آالف ريـال سنويا.  5رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول:  

لبرامج تشمل مصاريف الشؤون اإلدارية الخاصة بالصندوق وا الخاصة بالصندوق:مصاريف معالجة البيانات والعمليات  

حت اإلدارة المستخدمة في معالجة البيانات. ويتم تحميلها على الصندوق بشكل يومي على أساس حجم صافي قيمة األصول ت

ها في وعكس يل أية فروقاتلجميع الصناديق. ويقوم مدير الصندوق بمراجعة تلك المصاريف بشكل ربع سنوي، ويتم تعد

 تقدير مصروفات الربع التالي.

 يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن جميع الرسوم والمصاريف الفعلية المتعلقة بالصندوق بشكل ربع سنوي.

شمل ضريبة تألهلي المالية أو األطراف األخرى ال شركة اإن جميع الرسوم المذكورة والعموالت والمصروفات المستحقة ل 

مضافة. ويلتزم قيمة المضافة، وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقا للنسب المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة الال

في ذلك العقوبات  المستثمر بتعويض مدير الصندوق عن كامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة وأي مسؤولية أو تكلفة أو مبلغ )بما

 لعدم قيام العميل بدفع ضريبة القيمة المضافة. والفائدة والنفقات( والتي تنشأ نتيجة

 .الملكيةال يقوم مدير الصندوق بفرض أي مقابل على صفقات االشتراك واالسترداد ونقل  ب( 

 عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق ج( 

د قوخدمات  يحق لمدير الصندوق مع مراعاة الضوابط الشرعية أن يبرم ترتيبات عمولة خاصة تكون محصورة في سلع 

لمصلحة  يحصل عليها مدير الصندوق على أن تكون متعلقة بتنفيذ صفقات نيابة عن صندوق االستثمار أو بتقديم أبحاث

  الصندوق وفقا لالئحة األشخاص المرخص لهم.

 التقويم والتسعير (8

 تقويم أصول الصندوق أ(

تداولة التي وحدات الصناديق االستثمارية العقارية الميتم احتساب إجمالي قيمة أصول الصندوق بناء على أسعار إغالق  

ناء على آخر سعر يملكها الصندوق في يوم التقويم، وفي حال االستثمار في صناديق استثمارية غير متداولة فسيتم تقويمها ب

ت األولية في روحاوحدة معلن من قبل الصندوق المستثمر به. وسيتم تقويم وحدات الصناديق التي تمت المشاركة بها في الط

 .الفترة ما بين االكتتاب وتداول الورقة المالية بناء على سعر االكتتاب

 عدد نقاط التقويم وتكرارها ب( 

 يتم تقويم أصول الصندوق خمسة أيام في األسبوع وذلك في كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية. 

 الخطأ في التقويم أو التسعير حالفي اإلجراءات  ج( 

ير الصندوق في حال التقويم أو التسعير الخاطئ ألي أصل من أصول الصندوق أو االحتساب الخاطئ لسعر الوحدة سيقوم مد 

 بالتالي

 توثيق أي تقويم أو تسعير خاطئ ألصل من أصول الصندوق أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ؛ -

التسعير  ين بما في ذلك مالكو الوحدات السابقون عن جميع اخطاء التقويم أوتعويض جميع مالكي الوحدات المتضرر -

 دون تأخير؛

عر الوحدة أو أكثر من س ٪0.5إبالغ هيئة السوق المالية فورا عن أي خطأ في التقويم أو التسعير بما يشكل نسبة  -

لصندوق التي اني لتداول وفي تقارير واإلفصاح عن ذلك فورا في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكترو

 ( من الئحة صناديق االستثمار؛71يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة )

مطلوبة وفقا للمادة يقوم مدير الصندوق بتقديم ملخصا بجميع أخطاء التقويم والتسعير )إن وجدت( لهيئة السوق المالية وال -

 ( من الئحة صناديق االستثمار.72)

 سعر الوحدة حساب د(

لصندوق يحسب سعر الوحدة عن االشتراك واالسترداد في يوم التعامل بناء على صافي قيمة أصول كل وحدة من وحدات ا 

 عند نقطة التقويم في يوم التعامل ذي العالقة.

 يتم احتساب سعر الوحدة على النحو التالي:

  .عدد الوحدات القائمة في يوم التقويم /اإلدارة(  رسوم –لرسوم والمصاريف والخصوم ا –)إجمالي قيمة أصول الصندوق 

 نشر سعر الوحدة هـ(

يعلن مدير الصندوق عن سعر الوحدة في يوم العمل في المملكة التالي ليوم التقويم من خالل الموقع اإللكتروني الخاص بمدير  

 www.tadawul.com.saوموقع تداول  www.alahlicapital.comالصندوق 

http://www.alahlicapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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 التعامالت (9

 مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد أ(

  ى سعر الوحدة الذي عمل في المملكة، ويتم تنفيذ تلك الطلبات بناء عل يمكن تقديم طلبات االشتراك واالسترداد في أي يوم

و موضح في يحتسب في أقرب يوم تعامل في حال تم تقديمها قبل آخر موعد لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد كما ه

 ؛هذه الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات

 صندوق ومذكرة ودفع عائدات االسترداد وفقا لشروط وأحكام ال يقوم مدير الصندوق بتنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد

 ؛المعلومات وبما ال يتعارض مع الئحة صناديق االستثمار

 تأجيلها  يقوم مدير الصندوق باتباع إجراءات بناء على معيار عادل ومنصف عند اختيار طلبات االسترداد المطلوب

 حسب الفقرة )د( أدناه. 

 متحصالت االسترداد ب(

تقويم التي حدد عندها تدفع عوائد االسترداد لمالك الوحدات بحد أقصى قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة ال 

 سعر االسترداد.

 قيود التعامل في وحدات الصندوق ج(

ذه الشروط يتقيد مدير الصندوق عند تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد بأحكام ومتطلبات الئحة صناديق االستثمار وه 

 واألحكام 

 ومذكرة المعلومات.

 الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق، واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت د(

 تأجيل عمليات االسترداد: 

لتعامل في المدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد من الصندوق حتى يوم التعامل التالي في حال تم تعليق يجوز 

قويم أو بيع السوق أو أحد األسواق التي يستثمر فيها الصندوق جزءا كبيرا من أصوله أو في الحاالت التي يصعب فيها ت

دات في أي يوم تعامل ا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لمالكي الوحاألوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق أو إذ

ي أقرب يوم فأو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق. سيتم التعامل مع طلبات االسترداد المؤجلة بالنسبة والتناسب  10٪

فا بحسن ة ممكنة عمليا متصرتعامل، وسيقوم مدير الصندوق بدفع عائدات االسترداد إلى مالكي الوحدات في أقرب فرص

 نية.

 يعلق مدير الصندوق التعامل في وحدات الصندوق في الحاالت التالية:

 ؛تلقي طلب من هيئة السوق المالية لتعليق االشتراك واالسترداد في الصندوق -

 ؛إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصلحة مالكي الوحدات -

تي يملكها الصندوق، السوق الرئيسة التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو األصول األخرى الإذا علق التعامل في  -

يمة أصول إما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي ق

 الصندوق.

حال وفاته أو  معلومات يعني موافقته أن تظل سارية المفعول فيإن موافقة المستثمر على هذه الشروط واألحكام ومذكرة ال

ندات المطلوبة ممثلوه الشخصيون أو أمناؤه أو خلفاؤه بالمست عجزه حتى يتقدم ورثته أو مديرو تركته أو منفذو وصيته أو

لشروط واألحكام فإن هذه اكان المستثمر شخصية اعتبارية،  إذاالتي يحددها مدير الصندوق في حال كان المستثمر فردا. أما 

ت تتعلق سبق ألي شريك أو مساهم فيها. عليه، يحق لمدير الصندوق تعليق أي معامال لن تنتهي في حال حدوث شيء مما

ن البيانات مبهذه الشروط واألحكام لحين تسلم مدير الصندوق أمرا صادرا عن محكمة مختصة أو وكالة شرعية أو غير ذلك 

 ة من سبق ذكرهم قبل السماح لهم بالتصرف في تلك الوحدات.الكافية إلثبات صالحي

 اإلجراءات التي سيتخذها مدير الصندوق في حال علق التعامل في وحدات الصندوق:

 ؛التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات -

 ؛مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع -

واإلفصاح عن ذلك  إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في اإلشعار عن التعليق -

 في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.
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 االسترداد التي ستؤجلإجراءات اختيار طلبات  هـ(

ر طلبات في حال تم تأجيل عمليات االسترداد، سيتبع مدير الصندوق إجراءات بناء على معيار عادل ومنصف عند اختيا 

أجيل عمليات االسترداد المطلوب تأجيلها وذلك وفقا لمتطلبات المادة الحادية والستين من الئحة صناديق االستثمار "ت

 طلبات السداد. المعيار سيكون مبنيا على النسبة والتناسب للطلبات المقدمة قبل آخر موعد لتقديماالسترداد". علما بأن 

 األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين و(

ات العالقة ح األخرى ذيخضع نقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين إلى نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية واللوائ 

 المطبقة في المملكة العربية السعودية.

 استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق ز(

ق أو بعد إطالق يمكن لمدير الصندوق و/أو تابعيه، وفقاً لتقديره الخاص المشاركة في الصندوق كمستثمر عند تأسيس الصندو 

ً متى ما رأى ذلك مناسباً. سيتم الصندوق، ويحتفظ مدير الصندوق بحقه في تخفيض مشاركته  ً أو جزئيا إلفصاح عن اكليا

لصندوق اإجمالي قيمة هذه االستثمارات إن وجدت بشكل ربع سنوي وسيتم التعامل مع مدير الصندوق حال استثماره في 

اك مدير دون تمييز عن أي مستثمر آخر مع مراعاة متطلبات المادة الخامسة عشرة من الئحة صناديق االستثمار "اشتر

 الصندوق في وحدات الصندوق".

 تقديم طلبات االشتراك واالسترداد ح(

 12ند الساعة عيجوز تقديم طلبات االشتراك في أي يوم عمل. كل االشتراكات يجب أن تدفع قبل أو  تقديم طلبات االشتراك: 

وم عمل بالمملكة( كل أسبوع على أن يكون ي الثالثاء من)التعامل ظهراً بحد أقصى في يوم العمل في المملكة الذي يسبق يوم 

يوم التعامل بعد  لكي تبدأ المشاركة في الصندوق في يوم التعامل. أما الطلبات التي يتم تقديمها في يوم العمل الذي يسبق

ربية لكة العظهراً أو إذا صادف يوم التعامل المستهدف عطلة رسمية للبنوك أو لألشخاص المرخص لهم في المم 12الساعة 

 السعودية، فسوف يتم تنفيذ طلبات االشتراك في يوم التعامل التالي.

سترداد أو يجوز تقديم طلب االسترداد في أي يوم عمل في المملكة بشرط تسلم إشعار خطي باال تقديم طلبات االسترداد:

ي يوم العمل ظهراً ف 12:00ة الساعع أو القنوات البديلة قبل أو عند توقيع النموذج الخاص باالسترداد عن طريق الفرو

الطلبات التي يتم  بالمملكة الذي يسبق يوم التعامل المستهدف )الثالثاء من كل أسبوع على أن يكون يوم عمل بالمملكة(، أما

 ل عطلة رسمية للبنوكظهراً في يوم العمل بالمملكة الذي يسبق يوم التعامل أو إذا كان يوم التعام 12:00تقديمها بعد الساعة 

 التالي. أو لألشخاص المرخص لهم في المملكة العربية السعودية، فسوف يتم تنفيذ طلبات االسترداد في يوم التعامل

 إجراءات االشتراك واالسترداد والتحويل ط(

طريق  عند االشتراك في الصندوق يوقع العميل على نموذج االشتراك وهذه الشروط واألحكام عن إجراءات االشتراك: 

عتمدين من مدير الفروع، كما يمكنه إجراء ذلك من خالل القنوات البديلة )وهي عن طريق الموقع اإللكتروني أو الهاتف الم

لمفعول امستثمر الفرد إبراز إثبات شخصية ساري الصندوق(، ويتم خصم مبلغ االشتراك من حساب العميل. ويجب على ال

دم المستثمر ذو الصالحية وهي بطاقة الهوية الوطنية )للسعوديين( أو بطاقة إقامة أو هوية مقيم )للمقيمين(، ويجب أن يق

ة ى نسخالشخصية االعتبارية )الشركات والمؤسسات( خطابا مختوما من الشركة مقدما من قبل شخص مفوض، باإلضافة إل

 من السجل التجاري ساري المفعول للشركة باإلضافة إلى أي مستندات أخرى حسب نوع الشركة أو المؤسسة.

ذلك بتسليم إشعار ويمكن أن يقدم مالك الوحدات طلبا السترداد قيمة الوحدات كليا أو جزئيا في أي وقت  إجراءات االسترداد:

م ويجب أن يقو الحصول عليه من الفروع أو من خالل القنوات البديلة.خطي أو بتعبئة وتسليم نموذج االسترداد الذي يمكن 

يق الفروع. كما المستثمر بإبراز بطاقة الهوية الوطنية أو اإلقامة سارية المفعول وذلك في حال رغبته باالسترداد عن طر

لوحدات طلب اال تقديم مالك على مالك الوحدات تحديد ما إذا كان يرغب في استرداد قيمة وحداته كليا أو جزئيا. وفي ح

ب فإن من استرداد جزئي من الصندوق، ثم حدث انخفاض لقيمة كامل وحداته إلى أقل من مبلغ االسترداد الجزئي المطلو

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

 لمستثمر تقديم طلب استرداد جديد ليتم تنفيذه في يوم التقويم الالحق.الصندوق، وبالتالي على ا

يمكن إجراء تحويل بين بعض الصناديق المدارة من شركة األهلي المالية على أن تكون  إجراءات التحويل بين صندوقين:

رة من شركة األهلي المالية مطروحة طرحا عاما وغير محددة المدة. تعتبر عملية التحويل بين صندوقين من الصناديق المدا

بمثابة طلب واحد تتكون من عمليتين منفصلتين: استرداد واشتراك. وعلى هذا األساس، يتم تنفيذ عملية االسترداد طبقا لبند 

"تقديم طلبات االسترداد" أعاله، ثم تتم عملية االشتراك طبقا لبند "تقديم طلبات االشتراك" الخاص بالصندوق اآلخر. وعند 
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التحويل، يجب على المستثمر تعبئة نموذج التحويل وتقديمه إلى ممثل خدمات العمالء بالفرع مصحوبا بهويته الشخصية طلب 

 غير منتهية الصالحية أو من خالل القنوات البديلة.

 الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استردادها ي(

 آالف ريـال سعودي 5لحد األدنى لملكية وحدات الصندوق: ا 

 آالف ريـال سعودي 10الحد األدنى لالشتراك ألول مرة: 

 آالف ريـال سعودي 5الحد األدنى لالشتراك اإلضافي: 

 آالف ريـال سعودي 5الحد األدنى لالسترداد: 

 لبدء الصندوقالحد األدنى  ك(

ئحة صناديق الصندوق جمعه لبدء الصندوق، ويخضع الحد األدنى لبدء وتشغيل الصندوق إلى الال يوجد حد أدنى ينوي مدير  

 االستثمار وتعليمات هيئة السوق المالية بهذا الخصوص.

في قيمة ماليين ريـال سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصا 10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  ل(

 أصول الصندوق

تعلق بالحد األدنى يتبع مدير الصندوق المتطلبات الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة من الهيئة فيما ي 

ن ( ماليي10المتطلب استيفاؤه من صافي قيمة أصول الصندوق، وفي حال قل صافي قيمة أصول الصندوق عن عشرة )

  :ءات التاليةريـال سعودي سيقوم مدير الصندوق باتخاذ اإلجرا

 إبالغ مجلس إدارة الصندوق بهذا الحدث؛ -

 متابعة أداء الصندوق ومستوى أصوله بشكل متواصل لمدة ستة أشهر؛ -

اإلنهاء  في حال انقضت فترة الستة أشهر دون التصحيح، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق وفقاً إلجراءات -

 الرابعة من مذكرة المعلومات.المذكورة في الفقرة الفرعية )و( من الفقرة 

ن هذا م، تم إعفاء مدراء الصناديق م29/11/2018هـ الموافق 21/03/1440علما بأنه حسب تعميم الهيئة الصادر في 

 م.31/12/2020المتطلب حتى تاريخ 

 سياسة التوزيع (10

 سياسة توزيع األرباح أ(

ة المستلمة يحقق مصلحة مالكي الوحدات، من األرباح الدورييحتفظ مدير الصندوق بحق إقرار توزيع كامل أو جزئي، بما  

ما يقرره  من استثمارات الصندوق حال وجودها و/أو توزيع األرباح الرأسمالية المحققة إن وجدت من قبل الصندوق وفق

لى موافقة عمدير الصندوق على حملة الوحدات في الصندوق، ويتم توزيع تلك األرباح مرتين في السنة وذلك بعد الحصول 

ي الوحدات مجلس إدارة الصندوق. تجدر اإلشارة على أنه من المحتمل أال يتمكن الصندوق من توزيع أي أرباح على مالك

 في التاريخ المحدد بسبب عدم إقرار أو تأخير أو قلة التوزيعات من قبل الصناديق المستثمر بها.

 التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع ب(

بر من كل عام ع األرباح، في الظروف العادية، مرتين في السنة خالل سبعة أيام عمل من نهاية شهر يونيو وديسميتم توزي 

يسبق آخر  على أن تكون أحقية استالم األرباح للمستثمرين المسجلين في سجالت الصندوق حسب تاريخ يوم التقويم الذي

 يوم تقويم في شهر يونيو وشهر ديسمبر من كل عام.

 طريقة دفع التوزيعات ج(

ابه االستثماري أو حس السعودييتم توزيع األرباح على كل مالك وحدات بإيداعها في حسابه الجاري النشط لدى البنك األهلي  

 لدى مدير الصندوق، ويمكن إيداع األرباح في حساب آخر بعد موافقة مدير الصندوق.

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات (11

 المتعلقة بالتقارير الماليةالمعلومات  أ(

( 21ة ال تتجاوز )يعد مدير الصندوق التقارير المالية األولية والتقارير السنوية وتتاح للجمهور وذلك بنشرها خالل مد - 

 يوما من إصدار تقارير الصناديق التي يستثمر فيها؛

جزة والتقارير األولية السنوية المراجعة والتقارير السنوية المويعد مدير الصندوق التقارير السنوية )بما في ذلك القوائم  -

 ون أي مقابل؛( من الئحة صناديق االستثمار، ويحصل عليها مالك الوحدات عند الطلب بد5وفقا لمتطلبات الملحق رقم )

ات ي وحديزود مدير الصندوق كل مالك وحدات ببيانات صافي قيمة أصول الوحدات التي يمتلكها وسجل صفقاته ف -

 ( يوما من كل صفقة في وحدات الصندوق يقوم بها مالك الوحدات؛15الصندوق خالل )



 

  

 Page 55 of 61 صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولة

 

مالية خالل يرسل مدير الصندوق بيانا سنويا إلى مالك الوحدات يلخص صفقاته في وحدات الصندوق على مدار السنة ال -

مصاريف واألتعاب جمالي مقابل الخدمات وال( يوما من نهاية السنة المالية، ويحتوي هذا البيان األرباح الموزعة وإ30)

ات قيود المخصومة من مالك الوحدات والواردة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، باإلضافة إلى مخالف

رة االستثمار إن وجدت المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار أو في شروط وأحكام الصندوق أو في مذك

 المعلومات.

 ووسائل إتاحة تقارير الصندوق اكنأم ب(

تتاح التقارير السنوية للصندوق بما في ذلك القوائم المالية في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق:  

www.alahlicapital.com  :والموقع اإللكتروني للسوقwww.tadawul.com.sa وترسل اإلشعارات األخرى إن .

 وجدت على العنوان البريدي و/أو البريد اإللكتروني و/أو كرسالة نصية كما هو مبين في سجالت مدير الصندوق.

 وسائل تزويد مالكي وحدات بالقوائم المالية السنوية ج(

تتاح القوائم المالية السنوية للصندوق بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة الخاصة بالصندوق لمالكي الوحدات  

 والموقع www.alahlicapital.comوللمستثمرين المحتملين بدون مقابل على الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق: 

 .www.tadawul.com.saاإللكتروني للسوق: 

 سجل مالكي الوحدات (12

حفظه في ويعد مدير الصندوق مسؤوال عن إعداد سجل محدث لمالكي الوحدات، وفقا لمتطلبات الئحة صناديق االستثمار،  

جل مالكي الوحدات ويتم التعامل مع هذا السجل بمنتهى السرية. يمثل سالمملكة ويتم التعامل مع هذا السجل بمنتهى السرية. 

 دليال قاطعا على ملكية الوحدات المثبتة فيه.

 اجتماع مالكي الوحدات (13

 الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات أ(

 التالية:لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات وذلك في الحاالت  

 مبادرة من مدير الصندوق؛ -

ن تسلم ذلك م( أيام عمل 10طلب كتابي من أمين الحفظ، ويقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) -

 الطلب من أمين الحفظ؛

من قيمة قل على األ ٪25مجتمعين أو منفردين أكثر من  يملكونطلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين  -

ك الطلب ( أيام عمل من تسلم ذل10وحدات الصندوق، ويقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل )

 من مالك أو مالكي الوحدات.

 إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات ب(

ة أيام على لوحدات وأمين الحفظ قبل عشرتكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات عن طريق إرسال إشعار إلى جميع مالكي ا 

الجتماع ومكانه ( يوما قبل االجتماع، وسيحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ ا21األقل من تاريخ االجتماع وبمدة ال تزيد عن )

ماع لمالكي ووقته والقرارات المقترحة، ويجب على مدير الصندوق حال إرساله إشعاراً إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجت

ً إال إذا حضره عدد من مالكا ي الوحدات لوحدات إرسال نسخة منه إلى الهيئة. وال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا

 ٪ عل األقل من قيمة وحدات الصندوق العام.25يملكون مجتمعين 

 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات ج(

 الوحدات:طريقة تصويت مالكي  

ء بصوت واحد يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات، ولمالك الوحدات أو وكيله اإلدال

ي الوحدات في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يملكها وقت االجتماع. كما يجوز لمدير الصندوق عقد اجتماعات مالك

ت االجتماع على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، كما يجوز إرسال مستنداواالشتراك في مداوالتها والتصويت 

 واتخاذ القرارات الناتجة عن االجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

 حقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات:

 ؛بل االجتماعق( يوما 21ال تزيد عن ) تسليم إشعار كتابي قبل عشرة أيام على األقل من اجتماع مالكي الوحدات ولمدة -

 ؛تعيين وكيل لمالك الوحدات لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات -

http://www.alahlicapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alahlicapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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غيرات يحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك الحصول على موافقته على أي ت -

 تطلب الموافقة وفقا لمتطلبات الئحة صناديق االستثمار.

 الوحدات حقوق مالكي (14

 ؛الحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات باللغة العربية بدون مقابل - 

روط الحصول على التقارير والبيانات الخاصة بالصندوق حسب ما ورد في الفقرة الحادية عشرة من هذه الش -

 ؛الوحدات" االستثمار "تقديم التقارير إلى مالكيواألحكام ووفقا للمادة الحادية والسبعين من الئحة صناديق 

مات إشعار مالكي الوحدات بأي تغييرات مهمة أو واجبة اإلشعار في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلو -

 ؛روإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه وفقا لنوعه وحسب المدة المحددة في الئحة صناديق االستثما

الوحدات من خالل قرار صندوق عادي على أي تغيير أساسي في شروط وأحكام  الحصول على موافقة مالكي -

 ؛الصندوق ومذكرة المعلومات

 مارإدارة أصول الصندوق بما يحقق أقصى مصلحة لهم وفقا لشروط الصندوق وأحكامه والئحة صناديق االستث -

 ؛صندوقوضع إجراءات اتخاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ الجوانب اإلدارية لل  -

حد من يإدارة أعمال الصندوق واستثمارات المشاركين فيه بأقصى درجات السرية في جميع األوقات، وذلك ال   -

كة لن تتم مشار النظامي. كماحق هيئة السوق المالية في االطالع على سجالت الصندوق ألغراض اإلشراف 

اللتزام حساب المستثمر وتنفيذ عملياته وامعلومات مالكي الوحدات إال في الحاالت الضرورية الالزمة لفتح 

مالكي ما يحقق مصلحة ل المعلوماتباألنظمة المطبقة مع الجهات الرقابية المختصة أو إذا كان في مشاركة 

 ؛الوحدات

لصندوق االحصول على نسخة محدثة من مذكرة المعلومات سنويا تظهر الرسوم واألتعاب الفعلية ومعلومات أداء  -

 ؛عند طلبها

( يوما من 21إشعار مالكي الوحدات كتابيا في حال رغبة مدير الصندوق في إنهاء الصندوق قبل مدة ال تقل عن ) -

 ؛التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق

يق اددفع حصيلة االسترداد خالل الفترة الزمنية المنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق وفي الئحة صن -

 ؛االستثمار

 ؛يحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير مهم دون فرض أي رسوم استرداد -

مالية أي حقوق أخرى لمالكي الوحدات تقرها األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق ال -

 والتعليمات السارية بالمملكة العربية السعودية ذات العالقة.

 مسؤولية مالكي الوحدات (15

 :يقر ويوافق مالكو الوحدات بشكل واضح على اآلتي 

دير الصندوق مال يقدم مدير الصندوق أي تعهد أو ضمان ألداء أو ربحية ألي استثمار مدار في الصندوق ولن يكون على  -

استثناء تلك بأصول الصندوق أي مسؤولية قانونية أو تبعية ألي انخفاض في قيمة االستثمارات المدارة أو انخفاض في 

 الحاالت الناتجة عن اإلهمال الجسيم أو التعدي أو التقصير؛

يون والتزامات فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه، ال يكون مالك الوحدات مسؤوال عن د -

 الصندوق؛

تصال األخرى البريدي و/أو االلكتروني وبيانات اال في حال عدم قيام مالكي الوحدات بتزويد مدير الصندوق بالعنوان -

ن جميع الصحيحة، فبموجب هذا يوافق مالك الوحدات على تجنيب مدير الصندوق وإعفائه من أي مسؤولية ويتنازل ع

ف الحساب حقوقه وأي مطالبات من مدير الصندوق ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن عدم تزويد مالك الوحدات بكش

لى الرد أو عارات أو أية معلومات أخرى تتعلق باالستثمارات أو تلك التي تنشأ عن عدم قدرة مالكي الوحدات واإلشع

 خرى؛التأكد من صحة المعلومات أو تصحيح أية أخطاء مزعومة في كشف الحساب أو اإلشعارات أو أية معلومات أ

تلك القوانين دون لالسعودية فإنه يتعين عليه أن يخضع  إذا كان مالك الوحدات خاضعا لقوانين سلطة غير المملكة العربية -

 الصندوق. أن يكون هناك أي التزام على الصندوق أو مدير

 يحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير مهم دون فرض أي رسوم استرداد. -
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 خصائص الوحدات (16

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

 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق (17

 أحكام الصندوقاألحكام المنظمة لتغيير شروط و أ(

لى شروط عيتقيد مدير الصندوق باألحكام التي نظمتها الئحة صناديق االستثمار بخصوص التغييرات التي يتم إجراؤها  

 واجبة اإلشعار.وثالثة تغييرات رئيسية وهي تغييرات أساسية، ومهمة، وأحكام الصناديق العامة وتنقسم تلك التغييرات إلى 

 التغييرات األساسية: 

رار يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي وحدات الصندوق على التغيير األساسي المقترح من خالل ق

ول الشرعية الحص اللجنةصندوق عادي. ويجب على مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات وموافقة 

حداتهم قبل سريان ح للصندوق، ويحق لمالكي الوحدات استرداد وعلى موافقة هيئة السوق المالية على التغيير األساسي المقتر

ً  "التغيير بمصطلح أي تغيير أساسي دون فرض أي رسوم إن وجدت. ويُقصد  :اآلتية الحاالت من األساسي" أيا

 التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته. -

 التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق. -

 لطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير الصندوق.االنسحاب ا -

 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من وقت آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق. -

 التغييرات المهمة:

ق ويحق للصندو مقترحة مهمة بأي تغييرات كتابيا الصندوق في الوحدات ومالكي الهيئة إشعار الصندوق مدير على يجب

 "المهم بالتغيير" وحداتهم قبل سريان أي تغيير أساسي دون فرض أي رسوم إن وجدت. ويُقصدلمالكي الوحدات استرداد 

 :أن من شأنه تغيير أي

 .الصندوق في مشاركتهم في النظر الوحدات مالكي يعيد أن إلى المعتاد في يؤدي -

 أي أو صندوقال إدارة مجلس من أعضاء عضو أي أو الصندوق مدير إلى الصندوق أصول من يزيد من مدفوعات -

 .منهما ألي تابع

ً  يقدم -  .أو العام، الصندوق أصول من تسدَّد المدفوعات من جديداً  نوعا

 .الصندوق أصول من تسدَّد التي األخرى المدفوعات أنواع جوهري بشكل يزيد -

 .الصندوق مدير وتبلغ بها آلخر حين من الهيئة تقررها أخرى حاالت أي -

 التغييرات واجبة اإلشعار:

 .بعبارة "التغيير واجب اإلشعار" أي تغيير ال يقع ضمن التغييرات األساسية والمهمة المذكورة أعالهيقصد 

 اإلجراءات التي ستتبع لإلشعار عن أي تغيير في شروط وأحكام الصندوق ب(

والموقع  اإللكترونييرسل مدير الصندوق إشعارا لمالكي الوحدات ويفصح عن تفاصيل التغييرات األساسية في موقعه  - 

 ؛( أيام من سريان التغيير10اإللكتروني للسوق وذلك قبل )

ة التي تحددها يفصح مدير الصندوق عن التغييرات المهمة في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق أو بالطريق -

 ؛( أيام من سريان التغيير10الهيئة وذلك قبل )

( 21ك خالل )اجبة اإلشعار في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق وذليفصح مدير الصندوق عن التغييرات و -

 ؛يوما من سريان التغيير

صة سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن جميع التغييرات في شروط وأحكام الصندوق في التقارير السنوية الخا -

 صناديق االستثمار.بالصندوق التي يتم إعدادها وفقا للمادة الحادية والسبعين من الئحة 

 صندوقالإنهاء  (18

 الحاالت التي تستوجب إنهاء صندوق االستثمار:  

 رغبة مدير الصندوق في إنهاء الصندوق وعدم استمراره؛ -

ن هيئة السوق انخفاض صافي قيمة أصول الصندوق عن الحد األدنى المحدد في اللوائح والتعليمات والتعاميم الصادرة م -

 المالية.
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 ( الئحة صناديق االستثمار:37الخاصة بإنهاء الصندوق بموجب أحكام المادة )اإلجراءات 

بته في ذلك قبل إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق العام، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا برغ -

لصندوق، دون اموافقة مجلس إدارة ( يوما من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه بعد الحصول على 21مدة ال تقل عن )

 اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق؛

دية يحق لمدير الصندوق إنهاء الصندوق في حال انخفاض أصول الصندوق بشكل كبير وعدم وجود الجدوى االقتصا -

ألنظمة في ا لتشغيل الصندوق أو في أي حالة يرى مدير الصندوق أنها تمثل سببا وجيها إلنهاء الصندوق مثل: التغير

تثمارات واللوائح التي يخضع لها الصندوق، تركز استثمارات الصندوق في عدد قليل من المستثمرين، عدم وجود اس

 مالئمة للصندوق، تأسيس صناديق بديلة يديرها مدير الصندوق تنشد نفس األهداف؛

قية )إن وزيع المبالغ المتبعلى الصندوق من أصول الصندوق وت المستحقةسيقوم مدير الصندوق بسداد االلتزامات  -

ملكه كل يوجدت( على مالكي الوحدات المسجلين في تاريخ التصفية على أساس تناسبي على مالكي الوحدات بنسبة ما 

 منهم من وحدات؛

 فيته.يعلن مدير الصندوق في موقع اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام وتص -

 مدير الصندوق (19

 مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته أ(

ية بالمملكة العربية االلتزام بجميع األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والتعليمات السار - 

لهم مرخص السعودية ذات العالقة بعمل الصندوق بما في ذلك متطلبات الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص ال

 ؛عقولبما في ذلك واجب األمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص الم

أداء إدارة أصول الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط الصندوق وأحكامه ومذكرة المعلومات و -

 ؛جميع مهماته فيما يتعلق بسجل مالكي الوحدات

وعمليات  اتخاذ القرارات الواجب إتباعها لتنفيذ الجوانب اإلدارية للصندوق، وطرح وحدات الصندوقوضع إجراءات  -

 ؛الصندوق

 ؛التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وأنها واضحة وكاملة وصحيحة وغير مضللة -

بشكل مباشر  اء أدى مسؤولياته وواجباتهيعد مدير الصندوق مسؤوال عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار سو -

 ؛أم كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم

وء تصرف يعد مدير الصندوق مسؤوال تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال أو إهمال أو س -

 ؛أو تقصير متعمد

لسياسات االسياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وتتضمن تلك يعد مدير الصندوق  -

 ؛واإلجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل سنوي على األقل

 لى طلبها.يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام للصندوق ويزود الهيئة بنتائج التطبيق بناء ع -

 دير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطنحق م ب(

دير الصندوق يحق لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن. ويدفع م 

 أتعاب ومصاريف أي مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصة.

 استبدالهاألحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو  ج(

ندوق بديل صللهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثماري محدد واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا لتعيين مدير  

 لذلك الصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا، وذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:

 ؛الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهمتوقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار  -

 ؛إلغاء ترخيص مدير في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة -

 ؛تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة -

 ؛زام النظام أو لوائحه التنفيذيةبالت -شكل تراه الهيئة جوهرياب–إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  -

خص آخر شوفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود  -

 ؛لمحفظةمسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق التي يديرها مدير ا
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 نها ذات أهمية جوهرية.أ -ناء على أسس معقولةب–لهيئة أي حالة أخرى ترى ا -

 أمين الحفظ (20

 مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته أ(

اته بشكل مباشر أم يعد أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء قام بتأدية مسؤولي - 

 صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص المرخص لهم.كلف بها طرفا ثالثا بموجب أحكام الئحة 

أو إهماله أو  يعد أمين الحفظ مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله  -

 سوء تصرفه المتعمد أو تقصيره المتعمد.

اذ حدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخيعد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الو -

 جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن ب(

جزئيا إلى وكالء  لالستثمار بدور أمين الحفظ وسيكون لمدير الصندوق الحق في إسناد هذه الخدمة كليا أو البالدتقوم شركة  

سمحت االتفاقية الموقعة  أمناء حفظ آخرين في المملكة العربية السعودية وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية في حالأو 

ا للحفظ من الباطن بين أمين الحفظ ومدير الصندوق. عند تكليف أمين الحفظ لطرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أمين

 ظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة.للصندوق، وسيدفع أمين الحف

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله ج(

 االت اآلتية:للهيئة عزل أمين الحفظ المعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا في حال وقوع أي من الح 

 إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون  -

 إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. -

 تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ. -

 التزام النظام أو لوائحه التنفيذية.ب -ياشكل تراه الهيئة جوهرب–إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  -

 نها ذات أهمية جوهرية.أ -ناء على أسس معقولةب–أي حالة أخرى ترى الهيئة  -

صلحة مكما يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في 

 بذلك إلى الهيئة ومالكي الوحدات. مالكي الوحدات، ويرسل مدير الصندوق فورا إشعارا

 المحاسب القانوني (21

 اسم المحاسب القانوني لصندوق االستثمار أ(

 كي بي ام جي الفوزان وشركاه. 

 مهام المحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته ب(

ي يقوم بها والتي تتم وفقاً المراجعة التمسؤولية المحاسب القانوني تتمثل في إبداء الرأي على القوائم المالية استناداً إلى أعمال  

 لمهنةخالقيات اأفي المملكة العربية السعودية والتي تتطلب التزام المحاسب بمتطلبات  ليهالمعايير المراجعة المتعارف ع

 الجوهريةاء وتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من التأكد بأن القوائم المالية خالية من األخط

واردة في القوائم تتضمن مسؤوليات المحاسب القانوني أيضا القيام بإجراءات الحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات ال

لمستخدمة، باإلضافة المالية. باإلضافة إلى تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية ا

 ام للقوائم المالية. إلى تقييم العرض الع

 األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني للصندوق ج(

 يقوم مدير باستبدال المحاسب القانوني في أي من الحاالت اآلتية: 

 وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهني للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه؛ -

 للصندوق العام مستقالً أو كان هناك تأثيرا على استقالليته؛إذا لم يعد المحاسب القانوني  -

فية لتأدية مهام إذا قرر مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق أن المحاسب القانوني ال يملك المؤهالت والخبرات الكا -

 المراجعة بشكل مرض أو أن تغيير المحاسب القانوني يحقق مصلحة مالكي الوحدات؛

 وق المالية وفقا لتقديرها المحض تغيير المحاسب القانوني الخاص بالصندوق.إذا طلبت هيئة الس -
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 أصول الصندوق (22

 ؛إن أصول صندوق االستثمار محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح صندوق االستثمار - 

 ؛يجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين -

و مدير أمملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة، وال يجوز أن يكون لمدير الصندوق إن أصول الصندوق  -

و مطالبة أالصندوق من الباطن أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق 

مين الحفظ من الباطن أو أمين الحفظ أو أفيما يتعلق بتلك األصول، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من 

ه المطالبات الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحا بهذ

 بموجب الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنها في هذه الشروط واألحكام أو مذكرة المعلومات.
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 إقرار من مالك الوحدات (23

بالصندوق  يقر مالك الوحدات باالطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسة الخاصة 

 وكذلك يقر بموافقته على خصائص الوحدات التي اشترك فيها.

 

ألهلي صندوق ابحكام ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسة الخاصة األشروط واللقد قمت/قمنا باالطالع على 

 .، والموافقة على خصائص الوحدات التي اشتركت/اشتركنا فيهاالقابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولة

 االسم:

 التاريخ: التوقيع: 

  

 

 


