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  قائمة المصطلحات

  صندوق األهلي العقاري العاملي للدخل.  الصندوق أو صندوق االستثمار

مدير الصندوق أو الشركة أو األهلي 
  المالية

طريق امللك سعود، ص ب  ل يف)، واليت يقع مقرها املسج1010231474شركة األهلي املالية (سجل جتاري رقم 
  ، اململكة العربية السعودية.11495، الرياض 22216

  جملس إدارة الصندوق.  المجلس

  هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية وهي اجلهة املنظمة لعمل السوق املالية السعودية.  الهيئة

  النظام
مجادى الثاين  2)، وتاريخ 30ر مبوجب املرسوم امللكي رقم (م/نظام السوق املالية باململكة العربية السعودية، الصاد

   م.2003يونيو  16هـ، املوافق 1424

  الالئحة
ذو احلجة  3وتاريخ  2006-219- 1الئحة صناديق االستثمار، الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم 

شعبان  16وتاريخ  2016-61- 1هيئة السوق املالية رقم م، املعدلة بقرار جملس 2006ديسمرب  24هـ، املوافق 1427
  م.2016مايو  23هـ، املوافق 1437

  يف اململكة العربية السعودية. نظام مكافحة غسل األموال   نظام مكافحة غسل األموال

  ة.نظام ضريبة القيمة املضافة يف اململكة العربية السعودية والئحته التنفيذي  نظام ضريبة القيمة المضافة

  الئحة األشخاص املرخص هلم الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية.  الئحة األشخاص المرخص لهم 

   عضو مجلس إدارة مستقل

  

عضو جملس إدارة صندوق ال يكون موظفا أو عضو جملس إدارة لدى مدير الصندوق أو تابع له أو أمني حفظ الصندوق 
مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمني حفظ ذلك وليس لديه عمل جوهري أو عالقة تعاقدية مع 

  الصندوق.

  مذكرة املعلومات املوضوعة خصيصاً هلذا للصندوق.  مذكرة المعلومات

  الشروط واألحكام املوضوعة خصيصاً للصندوق.  الشروط واألحكام 

   ).REITsمؤشر أيديال ريتينجز العاملي للريتس (  المؤشر

  العربية السعودية. اململكة  المملكة

  يوم عمل بالمملكة
يعمل فيه األشخاص املرخص هلم وتكون فيه البنوك مفتوحة بصورة عادية للعمل يف اململكة العربية السعودية، وال  أي يوم

  يشمل ذلك أية عطلة رمسية باململكة العربية السعودية.

رمسية يف الواليات املتحدة  ادية يف الواليات املتحدة األمريكية وال يشمل ذلك أي عطلةأي يوم تعمل فيه البنوك بصورة ع  يوم عمل بالواليات المتحدة 
  األمريكية.
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  أي يوم يتم فيه بيع واسرتداد وحدات الصندوق.  يوم التعامل

  اليوم الذي يتم فيه تقومي الوحدات يف الصندوق.  يوم التقويم

لوحدات لينتج عن ذلك وتقسيم قيمة صايف أصول الصندوق على إمجايل عدد ا عملية حساب صايف قيمة أصول الصندوق،  تقويم الوحدات
  سعر الوحدة.

  النموذج املستخدم لالشرتاك يف الصندوق.  نموذج االشتراك

  النموذج املستخدم السرتداد الوحدات.  نموذج االسترداد

  جل االستثمار يف الصندوق.تعين جمموع املبالغ املدفوعة من املستثمر ملدير الصندوق أل  مبالغ االشتراك

  .الرسوم احملصلة لالشرتاك يف الصندوق  االشتراك رسوم

  النموذج املستخدم لتحويل الوحدات بني بعض الصناديق العامة املفتوحة املدارة من شركة األهلي املالية.  نموذج تحويل الوحدات

  شرتكني االشرتاك يف الصندوق مببالغ ثابتة وعلى أساس شهري مثل برنامج "مثار".هي برامج ينظمها مدير الصندوق تتيح للم  برامج االشتراك المنتظم

كحد أدىن) واستثمارها يف الصناديق   ريـال 100برنامج مقدم من مدير الصندوق، يتم فيه استقطاع مبالغ ثابتة شهرياً (  برنامج ثمار 
  باختيار العميل. املتوفرة االستثمارية العامة، املدارة من شركة األهلي املالية 

  .االشرتاك اإلضايف الذي يتم بعد االشرتاك األويل  االشتراك اإلضافي

  القنوات البديلة 
هي القنوات اليت ميكن من خالهلا قبول طلبات االشرتاك واالسرتداد، غري فروع مدير الصندوق، وتشمل اهلاتف واملوقع 

  ين من مدير الصندوق.االلكرتوين املعتمد

  الوحدات
ا  ة مالكي الوحدات يف أي صندوق استثمار يتكون من وحدات مبا يف ذلك أجزاءحص الوحدة، وتعامل كل وحدة على أ

  متثل حصة مشاعة يف أصول الصندوق.

  شخص مرخص له مبوجب الئحة األشخاص املرخص هلم للقيام بنشاطات حفظ األوراق املالية.   أمين الحفظ

  ندوق.السنة املالية للص  السنة المالية

  أي مستثمر يف الصندوق ومالك للوحدات.  المستثمر/ مالك الوحدات

  أي شخص يرغب أو يتقدم بطلب االشرتاك يف الصندوق وال ميتلك أي وحدات يف هذا الصندوق.   المستثمر المحتمل

  صندوق.النقد واألوراق املالية ووحدات الصناديق األخرى واألصول ذات العالقة اململوكة لل  االستثمارات

م يف صناديق االستثمار لدى األهلي املالية.  حساب االستثمار   حساب صناديق االستثمار الذي حيتفظ فيه املستثمرون بوحدا

  القيمة النقدية إلمجايل قيمة األصول لصندوق االستثمار ناقصاً منها اخلصوم والرسوم واملصاريف.  صافي قيمة األصول
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  دوالر أمريكي.  دوالر 

  تعين سجل مالكي الوحدات والذي حيتفظ به مدير الصندوق، أو أي طرف يعينه مدير الصندوق حلفظ ذلك السجل.  السجل

  شركة السوق املالية السعودية.  تداول

  سوق ال مركزي لألسهم غري املدرجة يف أسواق األوراق املالية.  (OTC)خارج بورصة التداول 

  م الصندوق و/أو مذكرة املعلومات.اك واالسرتداد وفقا للحاالت املذكورة يف شروط وأحكاتعليق مجيع طلبات االشرت   تعليق التعامل

  املعايري اليت حتددها اهليئة الشرعية لالستثمار يف األوراق املالية.  المعايير الشرعية

  اهليئة الشرعية للبنك األهلي التجاري.  الهيئة الشرعية

ا وفقا لنظام ضريبة القيمة املضافة والئحته التنفيذيةضريبة القيمة امل  ضريبة القيمة المضافة   .ضافة و/أو الضرائب املماثلة األخرى املعمول 

  صندوق أسواق النقد
صندوق استثمار متوافق مع الشريعة يتمثل هدفه الوحيد يف االستثمار يف األوراق املالية قصرية األجل وصفقات أسواق النقد 

  ار.وفقاَ لالئحة صناديق االستثم

األوراق المالية للشركات العقارية 
  المدرجة

  هي أسهم، أو وحدات للشركات العقارية املدرجة وتتداول تلك األسهم أو الوحدات يف األسواق.

شركات عقارية مدرجة (ريتس) 
REITs  

فع أرباح دورية وتدهي شركات، وأحيانا تعترب صناديق متتلك أصول عقارية مدرة للدخل، وعادة ما تكون مدرجة يف األسواق 
  للمستثمرين فيها.

  المرابحة
بيع سلعة مبثل الثمن الذي اشرتاها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه، بنسبة من الثمن أو مببلغ مقطوع سواء وقعت من 

عن طريق مؤسسة دون وعد سابق وهي املراحبة العادية، أو وقعت بناء على وعد بالشراء من الراغب يف احلصول على السلعة 
  مالية وهي املراحبة املصرفية.

  قرار صندوق عادي
من جمموع الوحدات احلاضر مالكها يف  ٪50يعين قراراً يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين متثل نسبة ملكيتهم أكثر من 

  اجتماع مالكي الوحدات سواًء أكان حضورهم شخصياً أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية احلديثة.
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    ملخص الصندوق

  الدوالر األمريكي.    عملة الصندوق

  عايل املخاطر.  درجة المخاطرة

  ).REITsمؤشر أيديال ريتينجز العاملي للريتس (  المؤشر اإلرشادي

  منو رأس املال على املدى الطويل وتوزيع الدخل.  أهداف الصندوق

  دوالر أمريكي. 2,000  الحد األدنى لالشتراك

  دوالر أمريكي. 1,000  دنى لالشتراك اإلضافيالحد األ

الحد األدنى لالشتراك من خالل 
  برامج االشتراك المنتظم

   .سعودي) ريـال 100دوالر أمريكي ( 26.67

  دوالر أمريكي. 1,000  الحد األدنى للمبلغ المسترد

  حدة األمريكية.من اإلثنني إىل اجلمعة على أن تكون أيام عمل يف الواليات املت    أيام التقويم

  من اإلثنني إىل اخلميس على أن تكون أيام عمل يف اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة األمريكية.  أيام التعامل

طلبات االشتراك  تنفيذأيام 
 واالسترداد

  .تعاملكل يوم 

آخر موعد الستالم الطلبات 
لالشتراك واالسترداد حسب أقرب 

  نقطة تقويم 

كل يوم عمل سعودي الذي يسبق يوم التعامل قبل أو عند الساعة الثانية العاشرة والنصف   يفالصندوق  يفشرتاك يقبل اال
  ظهرا.

  كحد أقصى.  ٪2  رسوم االشتراك

  سنويا. ٪1.85  رسوم اإلدارة

  سنويا من متوسط أصول الصندوق. ٪1.5لن تزيد هذه املصاريف جمتمعة عن   الرسوم والمصاريف األخرى

  ات االستردادعائد
تتاح مبالغ االسرتداد للمستثمر حبد أقصى قبل إقفال العمل (باململكة والواليات املتحدة) يف يوم العمل الرابع التايل ليوم 

  التقومي (يوم التعامل) الذي يتم فيه حتديد سعر االسرتداد.

  م.2007ديسمرب  31ه، املوافق 1428ذو احلجة  22  تاريخ إطالق الصندوق

  دوالر أمريكي واحد.  لوحدة عند بداية الطرحسعر ا
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  :ملخص المعلومات الرئيسية

  مات الرئيسة حول صندوق االستثمارالمعلو  )1

  اسم الصندوق أ.
  . تثماري عام مفتوحصندوق األهلي العقاري العاملي للدخل، صندوق اس  
  أهداف الصندوق ب

ر مفتوح يهدف إىل منو رأس املال على املدى الطويل وتوزيع الدخل من خالل صندوق األهلي العقاري العاملي للدخل هو صندوق استثما
على مستوى  )REITsاالستثمار بشكل أساسي يف األوراق املالية للشركات العقارية املدرجة املعروفة باسم (ريل ايستيت انفستمنت ترستس أو 

ضافة إىل ذلك، حيق للصندوق االستثمار يف أسهم الشركات املدرجة حمليا وعامليا العامل واليت متتلك وتدير جمموعة من العقارات املدرة للدخل. باإل
  يف القطاع العقاري أو قطاع التطوير العقاري.

ج
.  

  سياسات استثمار الصندوق وممارساته

الشركات العقارية وشركات "، وأسهم REITsيستثمر الصندوق يف األوراق املالية للشركات العقارية املدرجة "ريل ايستيت انفسمنت ترستس 
والطروحات العامة األولية  REITsالتطوير العقاري املدرجة، والطروحات العامة األولية ألسهم أو األوراق املالية للشركات العقارية املدرجة 

 لشركات التطوير العقاري، ويف وحدات صناديق االستثمار اليت هلا أهداف مماثلة ألهداف الصندوق.
وق بشكل نشط يف القطاع العقاري، ويرتاوح توزيع أصول الصندوق يف كل فئة من األوراق املالية كنسبة مئوية من صايف قيمة يستثمر الصند

 األصول حسب اجلدول التايل:

  الحد األقصى  الحد األدنى  فئة األصول

 REITs 75٪ 100٪األوراق املالية والطروحات العامة األولية للشركات العقارية املدرجة 
أسهم الشركات العقارية وشركات التطوير العقاري املدرجة، والطروحات العامة 

 األولية ألسهم شركات التطوير العقاري
0٪  15٪  

 ٪10 ٪0 النقد، املراحبة، صناديق أسواق النقد املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

 ٪10 ٪0  صناديق االستثمار العقارية اليت هلا أهداف مماثلة ألهداف الصندوق
 ٪10 ٪0  عقود املشتقات لغرض التحوط

  
  
  
  
  
  
  
  

بدون الرتكيز على أي بلد معني أو منطقة  REITsيركز الصندوق استثماراته يف القطاع العقاري وبشكل أكرب يف األوراق املالية للشركات العقارية 
  .جغرافية معينة

  المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق  د
يل املخاطر وال تستطيع شركة األهلي املالية التأكيد بأن زيادة ستحدث يف قيمة االستثمارات يف الصندوق. إن قيمة االستثمارات يعترب الصندوق عا - 

بط أو تتعرض لتقلبات مرتفعة، وليس هناك من ضمان ميكن أن تقدمه شركة األهلي املالية بشأن  يف الصندوق والدخل الناتج عنها ميكن أن 
  الستثمار اليت وضعها الصندوق. حتقيق أهداف ا

املستقبل، وذلك ألن أداء الصندوق عرضة  يف الصندوق أداء على مؤشراً  يُعد للمؤشر ال السابق األداء أو االستثمار لصندوق السابق األداء إن - 
أو مجيع رأس املال الذي ت بعض للتذبذبات حبسب أوضاع السوق املالية، لذا من املمكن أن تقل قيمة الوحدات أو أن خيسر مالكو الوحدا

  .لعدم وجود ضمان بتكرر أداء الصندوق السابق أو أن أداء املؤشر ممثل ألداء الصندوق املتوقع استثمروه
 ال يوجد ضمان ملالكي الوحدات أن األداء املطلق لصندوق االستثمار أو أدائه مقارنة باملؤشر سوف يتكرر أو مياثل األداء السابق. - 
د االستثمار يف الصندوق إيداعاً لدى أي بنك حملي يسوق أو يبيع األوراق املالية أو تابع لصندوق االستثمار، لذا فإن مالكي الوحدات ال يع - 
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 معرضني خلسارة جزء أو كامل رأس ماهلم املستثمر يف الصندوق.
م وجيب على ا -  ألشخاص القيام باالستثمار يف الصندوق فقط إذا كانوا قادرين قد ال يتمكن املستثمرين من استعادة بعض أو كل مبالغ استثمارا

 على حتمل اخلسارة واليت قد تكون كبرية أحياناً.
 يف قيمة تؤثر أن احملتمل من ظروف وأي الصندوق هلا املعرض الصندوق، واملخاطر يف باالستثمار املرتبطة احملتملة الرئيسية للمخاطر فيما يلي قائمة - 

  :، علما بأن املخاطر املذكورة أدناه قد ال متثل مجيع عوامل املخاطر املتعلقة باالستثمار يف وحدات الصندوقوعائداته ندوقالص صايف أصول

أسهم الشركات العقارية املعروفة باسم " ريل و خماطر القطاع: هي خماطر الرتكيز على قطاع معني من السوق، حيث أن أسهم الشركات العقارية  
" اليت يستثمر فيها الصندوق تكون عرضة للتقلب السليب أو االجيايب نتيجة للتغيري يف صناعة العقار بصفة REITsتمنت ترستس" "ايستيت انفس

رب خاصة. ومن املعلوم أن حميط الشركات العقارية صغري نسبيا مقارنة بالقطاعات األخرى. ولذا، فقد تتعرض استثمارات الصندوق إىل تذبذب أك
  على من أي صندوق آخر يستثمر يف السوق بشكل عام.يف األسعار أ

غري  خماطر االستثمار الشركات العقارية املدرجة: يستثمر الصندوق يف وحدات صناديق االستثمار العقارية املتداولة، وقد يواجه الصندوق سوقا
نتيجة اجتاه حركة األسواق بشكل عام واألسواق نشطة وذات سيولة حمدودة، كما قد تواجه أسعار وحدات تلك الصناديق تذبذبا يف األسعار 

ن العقارية بشكل خاص. باإلضافة إىل ذلك، ال يوجد ضمان أن يقوم الصندوق العقاري املتداول بتوزيع األرباح على املستثمرين بشكل سنوي أل
ضع االستثمار يف وحدات الصناديق العقارية املتداولة خي .الصندوق العقاري املتداول وقدرته على سداد التزاماته أصول قرار التوزيع قد خيضع ألداء

والكوارث الطبيعية ووضع املستأجرين املايل. بناء  اخنفاض اإلجياراتملخاطر ذو عالقة مبلكية األصول العقارية واليت قد تنخفض بسبب عوامل مثل 
 وحدة.على ما ورد قد يسبب االستثمار يف هذه الصناديق اخنفاض عوائد الصندوق وسعر ال

سهم تكون خماطر أسواق األسهم: ينبغي معرفة أن االستثمار يف األسهم يرتبط عادة بتقلبات سوقية عالية. وبالتايل فإن املخاطرة يف استثمارات األ
قد تؤثر والسياسية أعلى من خماطر االستثمار يف أسواق النقد واملراحبات واألدوات االستثمارية قصرية األجل األخرى. كما أن األوضاع القانونية 

 على قيمة األوراق املالية أو االستثمار.
صدر: وهي خماطر التغيري يف األوضاع املالية للُمصدر أو الطرف اآلخر، والتغيري يف األوضاع االقتصادية أو الس

ُ
ياسية احملددة اليت املخاطر املتعلقة بامل

صّدر، وكذلك 
ُ
  التغيري يف االقتصاد عامة.تؤثر على نوع خاص من األوراق املالية أو امل

كي  خماطر العملة: هي املخاطر اليت يتقلب فيها عائد أصول الصندوق نتيجة للتغيري يف أسعار الصرف. وحيث إن الصندوق مقوم بالدوالر األمري
أن تتأثر قيمة أصول كعملة أساسية ولكن من املمكن أن تكون استثمارات الصندوق بعمالت أخرى غري عملة الصندوق األساسية. لذا ميكن 

  الصندوق بشكل إجيايب أو سليب بتقلبات أسعار العملة.
الية العقارية خماطر أسعار الفائدة: هي املخاطر اليت تتقلب فيها قيمة األدوات املالية نتيجة للتغيري يف أسعار الفائدة. ولذا فإن قيمة األوراق امل

   أو سليب بتقلبات أسعار الفائدة.وأسهم الشركات العقارية ميكن أن تتأثر بشكل إجيايب
استثمارات الصندوق. كما أن سيولة  بعض خماطر السيولة: قد تكون السيولة االستثمارية يف بعض الفرتات متدنية مما قد يزيد من صعوبة تسييل

ته لتلبية متطلباته من السيولة. وتتم السوق املنخفضة قد تؤثر سلبًا على األسعار السوقية الستثمارات الصندوق وقدرته على بيع بعض استثمارا
أو أكثر من إمجايل قيمة  ٪10حماولة احلد من هذه املخاطر باستخدام النقد املتوفر بالصندوق. ويف حالة جتاوز إمجايل االسرتدادات من الصندوق 

ل مع طلبات االسرتداد املؤجلة بالنسبة والتناسب. التايل وسيتم التعام التعاملأصول الصندوق، فإنه حيق ملدير الصندوق تأجيل االسرتداد إىل يوم 
ة وقد يتعرض الصندوق للخسائر نتيجة كثرة طلبات االسرتداد، ونتيجة لذلك قد يواجه مدير الصندوق صعوبة يف تسييل األوراق املالية املصدر 

 .(OTC)حبجم صغري، واألوراق املالية الصادرة مبوجب طرح خاص واملتداولة خارج بورصة التداول 
أو ط خماطر اقتصادية وتشريعية وسياسية: هي خماطر التغيري يف األوضاع االقتصادية كاالنكماش االقتصادي ومعدالت التضخم واخنفاض أسعار النف

لبيئة التنظيمية اليت يهدف الصندوق إىل االستثمار بأسواقها واليت قد تؤثر على أداء الصندوق سلباً، كذلك فإن التغريات يف ا أو األسواق السياسية
 والتشريعات وأنظمة احملاسبة واللوائح احمللية، واحلكومية اليت قد يكون هلا تأثري سليب على أداء الصندوق وقيمة وحداته.

ن هناك كخماطر متعلقة بالتوافق مع الشريعة: اهليئة الشرعية للصندوق هي اليت تقرر أن الصندوق واستثماراته متوافقة مع الشريعة االسالمية، ول
ئد احتمال أن تقرر أن بعض االستثمارات ال جيوز االستثمار فيها مما قد يؤدي إىل عدم الدخول يف تلك االستثمارات أو عدم احلصول على العا

  املتوقع لتلك االستثمارات وقد ينتج عن ذلك اخنفاض يف سعر الوحدة.
بشكل كبري على قدرات ومهارات موظفي مدير الصندوق، مما يؤدي إىل تأثر يعتمد أداء الصندوق  خماطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق:
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 .أداء الصندوق بشكل كبري عند استقالة أو غياب أحدهم وعدم وجود بديل مناسب
تؤثر  خماطر تضارب املصاحل: تنشأ هذه املخاطر يف احلاالت اليت تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بسبب مصلحة شخصية قد

  على قرارات مدير الصندوق يف اختاذ القرارات االستثمارية مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
، والزالزل، واألعاصري والفيضانات وأي ظاهرة طبيعية ال ميكن السيطرة عليها وتسبب دمارا كبريا الرباكني خماطر الكوارث الطبيعية: تتمثل يف

  وقد توثر سلبا على خمتلف القطاعات االقتصادية واالستثمارية مما قد يؤدي إىل اخنفاض أسعار وحدات الصندوق. للممتلكات واألصول،
ا إىل خماطر مماثلة لتلك  خماطر االستثمار يف صناديق أخرى: من املمكن أن تتعرض الصناديق األخرى اليت قد يستهدف الصندوق االستثمار 

  طر الرئيسة لالستثمار يف الصندوق" مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.الواردة يف هذه الفقرة "املخا
  األداء السابق للصندوق ه.
  لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات، وعشرة سنوات: مقارنة بالمؤشر نسبة العائد اإلجمالي للصندوق - 

 سنوات 5  سنوات 3 سنة  الفترة 

 3.08  0.86-  8.97-  %عائد الصندوق 
   4.34  1.97  5.26-  %عائد المـؤشـــــــر 

  السنوي للسنوات الماضية منذ إطالق الصندوق: للصندوق مقارنة بالمؤشر نسبة العائد اإلجمالي - 

 2018 2017  2016  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  السنة 
 8.97- 13.74  5.89-  7.27  11.35  0.64-  23.89  9.36-  16.21  40.13  العائــــد %

 5.26- 12.56 0.57- 2.21 14.13 0.18- 26.23 9.10- 14.74 46.25  المؤشر %   
  توزيعات األرباح على مدار السنوات الثالث الماضية  - 
اية شهر يونيو وشهر وديسمرب  سبعةمرتان خالل مت توزيع األرباح على مالكي الوحدات     .ملاضيتنيا على مدار السنتنيأيام عمل باململكة من 
  www.alahlicapital.com تتاح تقارير الصندوق من خالل املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق - 

  مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب )2

ع عند كل عملية اشرتاك يف الصندوق وملدير الصندوق من قيمة االشرتاك تدف ٪2يستقطع مدير الصندوق رسوما تبلغ حبد أقصى  رسوم االشتراك:
الشرتاك احلق يف التنازل عنها أو عن جزٍء منها وفقًا لتقديره. ويتم استثمار صايف املبلغ يف الصندوق بعد اقتطاع رسوم االشرتاك. ختضع رسوم ا

واليت سيدفعها املستثمر إىل األهلي املالية بشكل منفصل وفقاً  لضريبة القيمة املضافة، علمًا بأن رسوم االشرتاك ال تشمل ضريبة القيمة املضافة
  للنسب اليت ينص عليها نظام ضريبة القيمة املضافة والئحته التنفيذية.

من صايف قيمة أصول الصندوق حتسب يف كل يوم تقومي  ٪1.85يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق رسوم إدارة سنوية تبلغ  أتعاب اإلدارة:
شكل شهري. يف حال استثمر أي صندوق آخر من الصناديق املدارة من شركة األهلي املالية يف هذا الصندوق، سيتم إعادة دفع رسوم وختصم ب

ليت اإلدارة لتجنب ازدواج تقاضي الرسوم. ختضع أتعاب اإلدارة لضريبة القيمة املضافة، ويتم حتميلها على الصندوق بشكل منفصل وفقا للنسب ا
  ظام ضريبة القيمة املضافة.ينص عليها ن

مبستويات حتددها األنظمة أو تدفع مصاريف الوساطة أو أية رسوم تداول أخرى من قبل الصندوق مباشرة مصاريف ورسوم التعامل (الوساطة): 
ادًا على معدل تداول أصول يف األسواق اليت يقوم الصندوق بالشراء أو البيع فيها. وتتفاوت تلك املبالغ استن أو أمناء احلفظ التعامل وسيط

  الصندوق وحجم العمليات.
يتم حتميلها على الصندوق حال وجودها حسب أسعار السوق السائدة وحتسب يف كل يوم تقومي وتدفع مصاريف التمويل المتوافق مع الشريعة: 

  حسب متطلبات البنك املمول.
وفات أخرى كأتعاب مراجع احلسابات، وأتعاب أعضاء جملس إدارة الصندوق : يتم حتميل الصندوق أي رسوم ومصر الرسوم والمصاريف األخرى

موح املستقلني، ورسوم احلفظ، وأتعاب الرقابة واالستشارات الشرعية واملصاريف اإلدارية والعمليات اخلاصة بالصندوق، وأية مصروفات أخرى مس
  ط صايف قيمة أصول الصندوق. وهي على النحو التايل:سنويا من متوس ٪1.50ا نظاميا ولن تزيد هذه املصاريف جمتمعة عن 

دوالر سنويا تقسم على عدد  37,333.33يتقاضى كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة املستقلني مبلغ  مكافآت مجلس إدارة الصندوق: - 
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  الصناديق العامة املفتوحة اليت يشرف عليها اجمللس.
  .شهرياحتسب يف كل يوم تقومي وختصم  سنويادوالر  8,684.80 أتعاب مراجع الحسابات: - 
 به يستثمر الذي السوق حبسب أساس نقطة) 60 إىل 0.15( بني السنوية احلفظ رسوم ترتاوح :والرسوم المحاسبية رسوم الحفظ - 

 صفقة كلل دوالر) 190 إىل 5( بني ترتاوح صفقات رسوم إىل باإلضافة الصندوق، من شهرياً  وختصم تقومي يوم كل عند حتسب الصندوق
 مائة الصندوق حجم كان إذا أساس نقطة) 1.5( تبلغ حماسبية رسوم الصندوق من وخيصم. الصندوق به يستثمر الذي السوق حبسب
 رسوم حتسب. أساس نقطة) 1.25( الصندوق من فيخصم دوالر مليون مائة من أكثر الصندوق حجم كان حال ويف أقل، أو دوالر مليون
  .الصندوق من شهرياً  وختصم تقومي يوم كل عند احملاسبية والرسوم احلفظ

  دوالر سنويا حتسب يف كل يوم تقومي وختصم شهريا. 7,200أتعاب خدمات الرقابة الشرعية:  -   
  دوالر سنويا حتسب يف كل يوم تقومي وختصم شهريا. 2,000رسوم هيئة السوق المالية:  - 
  دوالر سنويا حتسب يف كل يوم تقومي وختصم شهريا. 1,333.33رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول:  - 
يتم حتميلها على الصندوق على أساس نسبة أصول الصندوق من حجم أصول  مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندوق: - 

ا. ا وبالعمليات اخلاصة    الصناديق العامة اليت يقوم مدير الصندوق مبعاجلة بيانا
 القيمة تشمل ضريبة إىل أن مجيع الرسوم واألتعاب والعموالت واملصاريف اليت تستحق لألهلي املالية ومقدمي اخلدمات اآلخرين الجتدر اإلشارة 

  .القيمة املضافة والئحته التنفيذية ضريبة نظام عليها ينص اليت للنسب وفقاً  منفصل بشكل الصندوق سيدفعها واليت املضافة
  وق ومستنداتهمعلومات إضافية حول الصند )3

املوقع اإللكرتوين للسوق و  www.alahlicapital.comيتم توفري معلومات حول الصندوق ومستنداته على موقع مدير الصندوق 
www.tadawul.com.sa   

  معلومات مدير الصندوق )4
 ركة األهلي املالية (األهلي كابيتال)ش

  ، اململكة العربية السعودية11495، الرياض 22216طريق امللك سعود، ص.ب. 
  +966118747106هاتف: 
  +966114060049فاكس: 

   www.alahlicapital.comااللكرتوين: املوقع 
  معلومات أمين الحفظ )5

   السعودية العربية ترست نورذن ةشرك
  السعودية العربية اململكة ،11433 الرياض ،10175. ب.ص النخيل، رجب

  +966114188694: هاتف
  www.northerntrust.com: االلكرتوين املوقع
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  مذكرة المعلومات 

  
  

 صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل
AlAhli Global Real Estate Income Fund 

مفتوح صندوق استثماري عام  
 

 مدير الصندوق
 شركة األهلي المالية

 
 أمني احلفظ

السعودية العربية ترست نورذن شركة   
 

  
  م2018 نوفمرب 27 املوافق ه1440 ربيع األول 19ومت إشعار اهليئة بتحديثها ، 2018 مارس 25املوافق  ه1439 رجب 8صدرت مذكرة املعلومات بتاريخ 

  
  

 .املاليةهيئة السوق جملس صناديق االستثمار الصادرة عن الئحة  ألحكامخاضعة  صندوق األهلي العقاري العاملي للدخلبمذكرة املعلومات اخلاصة  مجيع حمتويات
 

  .خص له من اهليئةمايل مر ننصح املستثمرين بقراءة حمتويات مذكرة املعلومات وفهمها. ويف حال تعذر فهم حمتويات مذكرة املعلومات، ننصح باألخذ مبشورة 
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 إشعار هام

نفردين كامل روجعت مذكرة املعلومات من قبل جملس إدارة الصندوق ومتت املوافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء جملس إدارة الصندوق جمتمعني وم - 
جملس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال املعلومات الواردة يف املسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة يف مذكرة املعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء 

 مذكرة املعلومات، كما يقرون ويؤكدون على أن املعلومات والبيانات الواردة يف مذكرة املعلومات غري مضللة.
 

حمل اهليئة أَي مسؤولية عن حمتويات مذكرة املعلومات، وال وطرح وحداته. ال تتصندوق األهلي العقاري العاملي للدخل لسوق املالية على تأسيس وافقت هيئة ا - 
ماد تعلق بدقتها أو اكتماهلا، وختلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت، ومن أَي خسارة تنتج عما ورد يف مذكرة املعلومات أو عن االعتيتعطي أَي تأكيد 

توصيتها عين موافقتها على تأسيس الصندوق بشأن جدوى االستثمار يف الصندوق من عدمه وال تعلى أَي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق املالية أَي توصية 
 د للمستثمر أو من ميثله.باالستثمار فيه أو تأكيد صحة املعلومات الواردة يف الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات، وتؤكد على أن قرار االستثمار يف الصندوق يعو 

 
  لصندوق االستثمار. املعينة اهليئة الشرعيةعلى أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايري الشرعية اجملازة من ِقبل  العقاري العاملي للدخلصندوق األهلي مت اعتماد  - 
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  قائمة المحتويات:

  صندوق االستثمار )1

 سياسات االستثمار وممارساته  )2

 املخاطر الرئيسة لالستثمار يف الصندوق )3

 عامة معلومات )4

 مقابل اخلدمات والعموالت واألتعاب )5

 التقومي والتسعري )6

 التعامل  )7

  خصائص الوحدات )8

 احملاسبة وتقدمي التقارير )9

 جملس إدارة الصندوق )10

 اهليئة الشرعية )11

 مدير الصندوق )12

 أمني احلفظ )13

 احملاسب القانوين )14

 معلومات أخرى )15

 معلومات إضافية )16

  ملحق: ملخص اإلفصاح املايل
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  مذكرة المعلومات: 

  صندوق االستثمار )1

  الصندوقاسم  .أ
 AlAhli Global Real Estate Income Fund صندوق األهلي العقاري العاملي للدخل 
  الشروط واألحكامتاريخ إصدار  .ب

 ولربيع األ 19ومت إشعار اهليئة بتحديثها  ،م2007نوفمرب  11هـ، املوافق 1428ذو القعدة  01صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  
  .م2018 نوفمرب 27 املوافق ه1440

  ة على تأسيس الصندوقتاريخ موافقة الهيئ .ج
  م.2007نوفمرب  11هـ، املوافق 1428ذو القعدة  01أسيس الصندوق وطرح وحداته بتاريخ متت موافقة اهليئة على ت 
  دوقنصالمدة  .د

  دة وال يوجد تاريخ استحقاق للصندوق.امل غري حمدد توحفم استثماري عامهو صندوق  صندوق األهلي العقاري العاملي للدخل 
  الصندوقعملة  .هـ

الدوالر األمريكي. ويف حالة االشرتاك بعملة أخرى غري الدوالر األمريكي فإن سعر الصرف املستخدم سوف خيضع ألسعار عملة الصندوق هي  
  الصرف السائدة يف حينها.

  سياسات االستثمار وممارساته )2

  الصندوق أهداف .أ

 

مار صندوق األهلي العقاري العاملي للدخل هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إىل منو رأس املال على املدى الطويل وتوزيع الدخل من خالل االستث
العامل واليت على مستوى  )REITs ريل ايستيت انفستمنت ترستس أو(بشكل أساسي يف األوراق املالية للشركات العقارية املدرجة املعروفة باسم 

القطاع  متتلك وتدير جمموعة من العقارات املدرة للدخل. باإلضافة إىل ذلك، حيق للصندوق االستثمار يف أسهم الشركات املدرجة حمليا وعامليا يف
  .العقاري أو قطاع التطوير العقاري

  األوراق المالية التي يستثمر بها الصندوق .ب

 

"، وأسهم الشركات العقارية وشركات REITsية للشركات العقارية املدرجة "ريل ايستيت انفسمنت ترستس يستثمر الصندوق يف األوراق املال
والطروحات العامة األولية لشركات  REITsالتطوير العقاري املدرجة، والطروحات العامة األولية ألسهم أو األوراق املالية للشركات العقارية املدرجة 

  .هلا أهداف مماثلة ألهداف الصندوقصناديق االستثمار اليت  التطوير العقاري، ويف وحدات
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  سياسة تركيز االستثمارات .ج
ألصول يستثمر الصندوق بشكل نشط يف القطاع العقاري، ويرتاوح توزيع أصول الصندوق يف كل فئة من األوراق املالية كنسبة مئوية من صايف قيمة ا - 

  حسب اجلدول التايل:

  الحد األقصى  الحد األدنى  صولفئة األ  

 REITs 75٪ 100٪األوراق املالية والطروحات العامة األولية للشركات العقارية املدرجة 
أسهم الشركات العقارية وشركات التطوير العقاري املدرجة، والطروحات العامة 

 األولية ألسهم شركات التطوير العقاري
0٪  15٪  

 ٪10 ٪0 النقد املتوافقة مع الشريعة اإلسالميةالنقد، املراحبة، صناديق أسواق 
 ٪10 ٪0  صناديق االستثمار العقارية اليت هلا أهداف مماثلة ألهداف الصندوق

 ٪10 ٪0  عقود املشتقات لغرض التحوط

  

  

  

  

الرتكيز على أي بلد معني أو منطقة  بدون REITsيركز الصندوق استثماراته يف القطاع العقاري وبشكل أكرب يف األوراق املالية للشركات العقارية  - 
  .جغرافية معينة

  أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته .د
  حملياً أو إقليمياً أو عاملياً حبسب ما يراه مناسباً. هتوزيع استثمارات ميكن للصندوق 

  رات االستثماريةالمعامالت واألساليب المتبعة في اتخاذ القرا .هـ

 
ااألوراق املالية  يتم اختيار -  لعائد املتوقع، ، امستوى املخاطر، األصول جودةبناء على معايري تشمل: الفحص الكمي،  الصندوق اليت يستثمر 

  والتزام االستثمارات باملعايري الشرعية.
  وفقا ألهداف الصندوق.قد يستثمر الصندوق يف أوراق مالية أصدرها مدير الصندوق أو أي من تابعيه  - 

  األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق .و
  مذكرة معلومات الصندوق.يف  ج)) الفقرة الفرعية (2عدا اليت مت ذكرها يف الفقرة (فئات أصول يف  يستثمر الصندوقلن  

  قيود االستثمار .ز

، واملعايري الشرعية اليت حتددها اهليئة عليهاليت تنطبق  "قيود االستثمار" من الئحة صناديق االستثمار )41(بالقيود الواردة يف املادة  الصندوقيلتزم  
  الشرعية.

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

 

وق أو أشخاص مرخص هلم من هيئة السوق املالية على أن تكون صناديق عامة يديرها مدير الصندميكن للصندوق االستثمار يف صناديق استثمارية 
مطروحة طرحا عاما مت املوافقة على طرحها من جملس هيئة السوق املالية، بشرط أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية، كما ميكن للصندوق 

ة خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساو على األقل مرخصة من هيئات تنظيميخارج اململكة االستثمار يف صناديق استثمارية 
 أعاله لذلك املطبق على صناديق االستثمار يف اململكة لغرض حتقيق أهداف الصندوق على أن تستثمر يف أحد و/أو مجيع فئات األصول املذكورة

من قيمة صايف أصول الصندوق، على أن يتم مراجعة  ٪20ميع أنواعها هو وسيكون احلد األقصى الستثمار الصندوق يف الصناديق االستثمارية جب
  هذه النسبة بشكل ربع سنوي.
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  االقتراض صالحيات .ط

 
لغرض تغطية  التمويلألغراض االستثمار، ويستثىن من هذه النسبة  همن صايف قيمة أصول ٪10 حىتإسالمي حيق للصندوق احلصول على متويل 

  طلبات االسرتداد.

  نظير طرف أي مع للتعامل األعلى الحد .ي

 
من صايف قيمة أصول الصندوق، ويشمل ذلك مجيع  ٪25لن تتجاوز جمموع استثمارات الصندوق يف جهات خمتلفة تنتمي لنفس اجملموعة ما نسبته 

ملربمة مع جهات خمتلفة تنتمي لنفس اجملموعة االستثمارات يف األوراق املالية الصادرة عن جهات خمتلفة تنتمي لنفس اجملموعة وصفقات سوق النقد ا
  والودائع البنكية لدى جهات خمتلفة تنتمي لنفس اجملموعة.

  المخاطر سياسات إدارة .ك

  

دوق تكون قرارات االستثمار اليت يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات االستثمار اجليدة واحلكيمة اليت حتقق األهداف االستثمارية للصن
  ، ويشمل ذلك بذل ما يف وسعه للتأكد من اآليت:وأحكام الصندوق ومذكرة املعلوماتددة يف شروط احمل
أن استثمارات الصندوق تقوم على توزيع املخاطر بشكل حذر وحكيم مع عدم اإلخالل بأهداف االستثمار وسياساته وشروط وأحكام  - 

  الصندوق.
 لب اسرتداد متوقع بالنسبة إىل صندوق االستثمار.توافر السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي ط - 
 من صايف قيمة أصول الصندوق على شكل نقد يف الظروف االستثنائية. ٪10سبة تزيد على االحتفاظ بن - 
، يود االستثماروخماطر خمالفة ق املتعلقة بالصندوقاملخاطر  ناقشًا فيهجمللس إدارة الصندوق تقارير دورية عن الصندوق، ميقدم قسم إدارة املخاطر  - 

  ميا يتماشى مع األنظمة واللوائح املطبقة.وبناء عليه يتم تقدير هذه املخاطر واختاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق مصلحة مالكي الوحدات 

  االسترشادي المؤشر .ل

 

  ). REITsمؤشر أيديال ريتينجز العاملي للريتس ( 
Ideal Ratings Global REITs Index  

يف املؤشر  مصدرلكل  ىبشكل ربع سنوي، ويكون احلد األعلشر على أساس القيمة السوقية احلرة، ويتم حتديث مكونات املؤشر يتم حساب املؤ 
  www.alahlicapital.comوميكن للمستثمرين متابعة أداء املؤشر على املوقع االلكرتوين اخلاص مبدير الصندوق  .10٪

  قاتالمشت عقود .م

تقات األوراق املالية لغرض التحوط من العملة فقط بعد موافقة اهليئة الشرعية للصندوق على أال يتجاوز ذلك أكثر من للصندوق أن يستخدم مش 
  من صايف قيمة أصوله. 10٪

  هذه.هليئة السوق املالية من الئحة صناديق االستثمار حىت تاريخ إعداد مذكرة املعلومات  للصندوق مل يقدم مدير الصندوق طلب أي إعفاء .ن

  المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق )3

ن قيمة االستثمارات إيعترب الصندوق عايل املخاطر وال تستطيع شركة األهلي املالية التأكيد بأن زيادة ستحدث يف قيمة االستثمارات يف الصندوق.  .أ
بط ناك من ضمان ميكن أن تقدمه شركة األهلي املالية بشأن حتقيق ، وليس هأو تتعرض لتقلبات مرتفعة يف الصندوق والدخل الناتج عنها ميكن أن 

  . اف االستثمار اليت وضعها الصندوقأهد
وذلك ألن أداء الصندوق عرضة ، املستقبل يف الصندوق أداء على مؤشراً  يُعد للمؤشر ال السابق األداء أو االستثمار لصندوق السابق األداء إن .ب

ملالية، لذا من املمكن أن تقل قيمة الوحدات أو أن خيسر مالكو الوحدات بعض أو مجيع رأس املال الذي للتذبذبات حبسب أوضاع السوق ا
  .استثمروه. لعدم وجود ضمان بتكرر أداء الصندوق السابق أو أن أداء املؤشر ممثل ألداء الصندوق املتوقع

 ه مقارنة باملؤشر سوف يتكرر أو مياثل األداء السابق.أو أدائ املطلق لصندوق االستثمار ال يوجد ضمان ملالكي الوحدات أن األداء .ج
، لذا فإن مالكي الوحدات معرضني ال يعد االستثمار يف الصندوق إيداعاً لدى أي بنك حملي يسوق أو يبيع األوراق املالية أو تابع لصندوق االستثمار .د

 خلسارة جزء أو كامل رأس ماهلم املستثمر يف الصندوق.
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م وجيب على األشخاص القيام باالستثمار يف الصندوق فقط إذا كانوا قادرين قد .هـ على  ال يتمكن املستثمرين من استعادة بعض أو كل مبالغ استثمارا
 حتمل اخلسارة واليت قد تكون كبرية أحياناً.

 قيمة يف تؤثر أن احملتمل من ظروف وأي الصندوق هلا املعرض طرواملخا ،الصندوق يف باالستثمار املرتبطة احملتملة ةالرئيسي للمخاطر قائمةفيما يلي  .و
   :، علما بأن املخاطر املذكورة أدناه قد ال متثل مجيع عوامل املخاطر املتعلقة باالستثمار يف وحدات الصندوقهوعائدات الصندوق أصول صايف

 

الشركات العقارية مبا فيها أسهم الشركات العقارية املعروفة باسم " ريل خماطر القطاع: هي خماطر الرتكيز على قطاع معني من السوق، حيث أن أسهم 
اليت يستثمر فيها الصندوق تكون عرضة للتقلب السليب أو االجيايب نتيجة للتغيري يف صناعة العقار بصفة  "REITsايستيت انفستمنت ترستس" "

بالقطاعات األخرى. ولذا، فقد تتعرض استثمارات الصندوق إىل تذبذب أكرب يف خاصة. ومن املعلوم أن حميط الشركات العقارية صغري نسبيا مقارنة 
  األسعار أعلى من أي صندوق آخر يستثمر يف السوق بشكل عام.

شطة غري ن خماطر االستثمار الشركات العقارية املدرجة: يستثمر الصندوق يف وحدات صناديق االستثمار العقارية املتداولة، وقد يواجه الصندوق سوقا
ة وذات سيولة حمدودة، كما قد تواجه أسعار وحدات تلك الصناديق تذبذبا يف األسعار نتيجة اجتاه حركة األسواق بشكل عام واألسواق العقاري

توزيع بشكل خاص. باإلضافة إىل ذلك، ال يوجد ضمان أن يقوم الصندوق العقاري املتداول بتوزيع األرباح على املستثمرين بشكل سنوي ألن قرار ال
خيضع االستثمار يف وحدات الصناديق العقارية املتداولة ملخاطر ذو عالقة  .قد خيضع ألداء الصندوق العقاري املتداول وقدرته على سداد التزاماته

ما ورد قد يسبب مبلكية األصول العقارية واليت قد تنخفض بسبب عوامل مثل قلة السيولة والكوارث الطبيعية ووضع املستأجرين املايل. بناء على 
 االستثمار يف هذه الصناديق اخنفاض عوائد الصندوق وسعر الوحدة.

سهم تكون خماطر أسواق األسهم: ينبغي معرفة أن االستثمار يف األسهم يرتبط عادة بتقلبات سوقية عالية. وبالتايل فإن املخاطرة يف استثمارات األ
السياسية قد تؤثر على كما أن األوضاع القانونية و  ات واألدوات االستثمارية قصرية األجل األخرى.أعلى من خماطر االستثمار يف أسواق النقد واملراحب

 قيمة األوراق املالية أو االستثمار.
صدر: وهي خماطر التغيري يف األوضاع املالية للُمصدر أو الطرف اآلخر، والتغيري يف األوضاع االقتصادية أو الس

ُ
احملددة اليت  ياسيةاملخاطر املتعلقة بامل

صّدر، وكذلك التغيري يف االقتصاد عامة.
ُ
  تؤثر على نوع خاص من األوراق املالية أو امل

كي  خماطر العملة: هي املخاطر اليت يتقلب فيها عائد أصول الصندوق نتيجة للتغيري يف أسعار الصرف. وحيث إن الصندوق مقوم بالدوالر األمري
ون استثمارات الصندوق بعمالت أخرى غري عملة الصندوق األساسية. لذا ميكن أن تتأثر قيمة أصول كعملة أساسية ولكن من املمكن أن تك

  الصندوق بشكل إجيايب أو سليب بتقلبات أسعار العملة.
وراق املالية العقارية وأسهم خماطر أسعار الفائدة: هي املخاطر اليت تتقلب فيها قيمة األدوات املالية نتيجة للتغيري يف أسعار الفائدة. ولذا فإن قيمة األ

  الشركات العقارية ميكن أن تتأثر بشكل إجيايب أو سليب بتقلبات أسعار الفائدة.
استثمارات الصندوق. كما أن سيولة السوق  خماطر السيولة: قد تكون السيولة االستثمارية يف بعض الفرتات متدنية مما قد يزيد من صعوبة تسييل

لى األسعار السوقية الستثمارات الصندوق وقدرته على بيع بعض استثماراته لتلبية متطلباته من السيولة. وتتم حماولة احلد من املنخفضة قد تؤثر سلباً ع
أو أكثر من إمجايل قيمة أصول الصندوق،  ٪10هذه املخاطر باستخدام النقد املتوفر بالصندوق. ويف حالة جتاوز إمجايل االسرتدادات من الصندوق 

التايل وسيتم التعامل مع طلبات االسرتداد املؤجلة بالنسبة والتناسب. وقد يتعرض الصندوق  ملدير الصندوق تأجيل االسرتداد إىل يوم التقييمفإنه حيق 
اق املالية ر للخسائر نتيجة كثرة طلبات االسرتداد، ونتيجة لذلك قد يواجه مدير الصندوق صعوبة يف تسييل األوراق املالية املصدرة حبجم صغري، واألو 

 .(OTC)الصادرة مبوجب طرح خاص واملتداولة خارج بورصة التداول 
 ط أوخماطر اقتصادية وتشريعية وسياسية: هي خماطر التغيري يف األوضاع االقتصادية كاالنكماش االقتصادي ومعدالت التضخم واخنفاض أسعار النف

اقها واليت قد تؤثر على أداء الصندوق سلباً، كذلك فإن التغريات يف البيئة التنظيمية األسواق اليت يهدف الصندوق إىل االستثمار بأسو  السياسية أو
 والتشريعات وأنظمة احملاسبة واللوائح احمللية، واحلكومية اليت قد يكون هلا تأثري سليب على أداء الصندوق وقيمة وحداته.

ليت تقرر أن الصندوق واستثماراته متوافقة مع الشريعة االسالمية، ولكن هناك احتمال خماطر متعلقة بالتوافق مع الشريعة: اهليئة الشرعية للصندوق هي ا
وقع لتلك أن تقرر أن بعض االستثمارات ال جيوز االستثمار فيها مما قد يؤدي إىل عدم الدخول يف تلك االستثمارات أو عدم احلصول على العائد املت

  لوحدة.االستثمارات وقد ينتج عن ذلك اخنفاض يف سعر ا
ارات موظفي مدير الصندوق، مما يؤدي إىل تأثر أداء ء الصندوق بشكل كبري على قدرات ومهيعتمد أدا خماطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق:
 .م وعدم وجود بديل مناسبأحدهالصندوق بشكل كبري عند استقالة أو غياب 
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تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بسبب مصلحة شخصية قد تؤثر على خماطر تضارب املصاحل: تنشأ هذه املخاطر يف احلاالت اليت 
  قرارات مدير الصندوق يف اختاذ القرارات االستثمارية مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

السيطرة عليها وتسبب دمارا كبريا  طبيعية ال ميكنأي ظاهرة الزالزل، واألعاصري والفيضانات و و  الرباكني،خماطر الكوارث الطبيعية: تتمثل يف 
  للممتلكات واألصول، وقد توثر سلبا على خمتلف القطاعات االقتصادية واالستثمارية مما قد يؤدي إىل اخنفاض أسعار وحدات الصندوق.

ا إىل خماطر مماثلة لتلك الواردة  خماطر االستثمار يف صناديق أخرى: من املمكن أن تتعرض الصناديق األخرى اليت قد يستهدف الصندوق االستثمار 
  يف هذه الفقرة "املخاطر الرئيسة لالستثمار يف الصندوق" مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

  معلومات عامة )4

  الفئة المستهدفة لالستثمار .أ
  عامليا. REITsيف األوراق املالية للشركات العقارية املدرجة  من االستثمار يف احلصول على دخل الصندوق املستثمرين الراغبني يستهدف 

  األرباح توزيع سياسة .ب

 

من األرباح الدورية املستلمة من استثمارات الصندوق حال وجودها و/أو توزيع األرباح  التوزيع الكلي أو اجلزئي حيتفظ مدير الصندوق حبق إقرار
ويتم توزيع تلك األرباح مرتني يف السنة خالل سبعة أيام عمل من مبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات. وق الرأمسالية احملققة إن وجدت من قبل الصند

على أن تكون أحقية استالم األرباح للمستثمرين املسجلني يف سجالت الصندوق حسب تاريخ يوم التقومي  ،اية شهر يونيو وديسمرب من كل عام
يتم توزيع هذه و  .ر يونيو وشهر ديسمرب من كل عام، وذلك بعد احلصول على موافقة جملس إدارة الصندوقالذي يسبق تاريخ التقومي األخري يف شه

 األرباح لكل مستثمر بإيداعها يف حساب املستثمر اجلاري النشط لدى البنك األهلي التجاري. جتدر اإلشارة على أنه من احملتمل أال يتمكن
ا.الصندوق من توزيع أي أرباح على مالكي ا   لوحدات يف التاريخ احملدد بسبب عدم إقرار أو تأخري أو قلة التوزيعات من قبل الشركات املستثمر 

  األداء السابق للصندوق  .ج

  لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات، وعشرة سنوات: مقارنة بالمؤشر نسبة العائد اإلجمالي للصندوق - 

 

 سنوات 5  سنوات 3 سنة  الفترة

 3.08  0.86-  8.97-  %صندوق عائد ال
   4.34  1.97  5.26-  %عائد المـؤشـــــــر 

  السنوي للسنوات الماضية منذ إطالق الصندوق: للصندوق مقارنة بالمؤشر نسبة العائد اإلجمالي - 

 
 2018 2017  2016  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  السنة

 8.97- 13.74  5.89-  7.27  11.35  0.64-  23.89  9.36-  16.21  40.13  العائــــد %

 5.26- 12.56 0.57- 2.21 14.13 0.18- 26.23 9.10- 14.74 46.25  المؤشر %   
  تاريخ توزيعات األرباح على مدارا السنوات الثالث الماضية - 
اية شهر يونيو وشهر ود سبعةمرتان خالل مت توزيع األرباح على مالكي الوحدات     .السنتني املاضيتنيعلى مدار يسمرب أيام عمل باململكة من 
  www.alahlicapital.comتتاح تقارير الصندوق من خالل الموقع االلكتروني لمدير الصندوق  - 
  حقوق مالكي الوحدات د.

 

 ؛ة العربية بدون مقابلاحلصول على نسخة حمدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات باللغ - 
احلصول على التقارير والبيانات اخلاصة بالصندوق حسب ما ورد يف الفقرة احلادية عشر من شروط وأحكام الصندوق ووفقا للمادة احلادية  - 

 ؛) من الئحة صناديق االستثمار "تقدمي التقارير إىل مالكي الوحدات"71والسبعني (
ذا التغيري قبل إشعار مالكي الوحدات بأي تغيريات مهم -  ة أو واجبة اإلشعار يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال ملخص 

 ؛سريانه وفقا لنوعه وحسب املدة احملددة يف الئحة صناديق االستثمار
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 ؛املعلومات احلصول على موافقة مالكي الوحدات من خالل قرار صندوق عادي على أي تغيري أساسي يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة - 
 ؛إدارة أصول الصندوق مبا حيقق أقصى مصلحة ملالكي الوحدات وفقا لشروط الصندوق وأحكامه والئحة صناديق االستثمار - 
 ؛وضع إجراءات اختاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ اجلوانب اإلدارية للصندوق  - 
ية يف مجيع األوقات، وذلك ال حيد من حق السلطة التنظيمية للصندوق إدارة أعمال الصندوق واستثمارات املشاركني فيه بأقصى درجات السر   - 

لن تتم مشاركة معلومات مالكي الوحدات إال يف  االنظامي. كم(هيئة السوق املالية) يف االطالع على سجالت الصندوق ألغراض اإلشراف 
نظمة املطبقة مع اجلهات الرقابية املختصة أو إذا كان يف مشاركة احلاالت الضرورية الالزمة لفتح حساب املستثمر وتنفيذ عملياته وااللتزام باأل

 ؛ما حيقق مصلحة ملالكي الوحدات تاملعلوما
احلصول على نسخة حمدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات سنويا تظهر الرسوم واألتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق عند  - 

 ؛طلبها
اء الصندوق قبل مدة ال تقل عن (إشعار مالكي الوحدات كتاب -  اء الصندوق 21يا يف حال رغبة مدير الصندوق يف إ ) يوما من التاريخ املزمع إ

 ؛فيه دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق
 ؛دفع عوائد االسرتداد خالل الفرتة الزمنية املنصوص عليها يف شروط وأحكام الصندوق ويف الئحة صناديق االستثمار - 
م قبل سريان أي تغيري مهم دون فرض أي رسوم اسرتدادحيق ملال -   ؛كي الوحدات اسرتداد وحدا
لعربية أي حقوق أخرى ملالكي الوحدات تقرها األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية والتعليمات السارية باململكة ا - 

  السعودية ذات العالقة.
  تالوحدا مالكي مسؤوليات  هـ.

 

  :يقر ويوافق مالكو الوحدات بشكل واضح على اآليت
أو ال يقدم مدير الصندوق أي تعهد أو ضمان ألداء أو رحبية ألي استثمار مدار يف الصندوق ولن يكون على مدير الصندوق أي مسؤولية قانونية  - 

ء تلك احلاالت الناجتة عن اإلمهال اجلسيم أو التعدي أو تبعية ألي اخنفاض يف قيمة االستثمارات املدارة أو اخنفاض يف أصول الصندوق باستثنا
 التقصري؛

 فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره يف الصندوق أو جزء منه، ال يكون مالك الوحدات مسؤوال عن ديون والتزامات الصندوق؛ - 
وين وبيانات االتصال األخرى الصحيحة، مبا فيها يف حال عدم قيام مالكي الوحدات بتزويد مدير الصندوق بالعنوان الربيدي و/أو االلكرت  - 

م فبموجب هذا يوافق مالكو الوحدة على جتنيب مدير الصندوق وإعفائه من أي مسؤولية  اإلشعارات وكشوفات احلساب املتعلقة باستثمارا
زويد مالك الوحدات بكشف احلساب ويتنازل عن مجيع حقوقه وأي مطالبات من مدير الصندوق ناشئة بشكل مباشر أو غري مباشر عن عدم ت

واإلشعارات أو أية معلومات أخرى تتعلق باالستثمارات أو تلك اليت تنشأ عن عدم قدرة مالكي الوحدات على الرد أو التأكد من صحة 
 املعلومات أو تصحيح أية أخطاء مزعومة يف كشف احلساب أو اإلشعارات أو أية معلومات أخرى؛

ضعا لقوانني سلطة غري اململكة العربية السعودية فإنه يتعني عليه أن خيضع لتلك القوانني دون أن يكون هناك أي التزام إذا كان مالك الوحدات خا - 
  على الصندوق أو مدير الصندوق.

  الصندوق إنهاء و.

 

اء صندوق االستثمار:    احلاالت اليت تستوجب إ
اء الصندوق وعدم استمراره؛ -   رغبة مدير الصندوق يف إ
 ،فاض صايف قيمة أصول الصندوق عن احلد األدىن احملدد يف اللوائح والتعليمات والتعاميم الصادرة من هيئة السوق املاليةاخن - 
اء الصندوق يف حال اخنفاض أصول الصندوق بشكل كبري وعدم وجود اجلدوى االقتصادية لتشغيل الصندوق أو يف أي  -  حيق ملدير الصندوق إ

اء الصندوق مثل: التغري يف األنظمة واللوائح اليت خيضع هلا الصندوق، تركز استثمارات حالة يرى مدير الصندوق  ا متثل سببا وجيها إل أ
الصندوق يف عدد قليل من املستثمرين، عدم وجود استثمارات مالئمة للصندوق، تأسيس صناديق بديلة يديرها مدير الصندوق تنشد نفس 

 األهداف؛
اء  ) الئحة صناديق االستثمار:37الصندوق مبوجب أحكام املادة ( اإلجراءات اخلاصة بإ

اء الصندوق العام، فيجب عليه إشعار اهليئة ومالكي الوحدات كتابيا برغبته يف ذلك قبل مدة ال تقل عن ( -  ) 21إذا رغب مدير الصندوق يف إ
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اء الصندوق فيه بعد احلصول على موافقة جملس إدار   ة الصندوق، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق؛يوما من التاريخ املزمع إ
على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع املبالغ املتبقية (إن وجدت) على مالكي الوحدات  املستحقةسيقوم مدير الصندوق بسداد االلتزامات  - 

 وحدات؛املسجلني يف تاريخ التصفية على أساس تناسيب على مالكي الوحدات بنسبة ما ميلكه كل منهم من 
  يعلن مدير الصندوق يف موقع اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام وتصفيته. - 

  يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقومي املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق. ز.

  مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب )5

  تثماراالس صندوق أصول من المدفوعات أنواع أ.

 

من صايف قيمة أصول الصندوق حتسب يف كل يوم تقومي  ٪1.85يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق رسوم إدارة سنوية تبلغ  أتعاب اإلدارة:
 وختصم بشكل شهري. يف حال استثمر يف أي صندوق آخر من الصناديق املدارة من شركة األهلي املالية يف هذا الصندوق، سيتم إعادة دفع رسوم

يت ينص إلدارة لتجنب ازدواج تقاضي الرسوم. ختضع أتعاب اإلدارة لضريبة القيمة املضافة، ويتم حتميلها على الصندوق بشكل منفصل وفقا للنسب الا
 عليها نظام ضريبة القيمة املضافة والئحته التنفيذية.

 
خرى من قبل الصندوق مباشرة مبستويات حتددها األنظمة أو تدفع مصاريف الوساطة أو أية رسوم تداول أمصاريف ورسوم التعامل (الوساطة): 

يف األسواق اليت يقوم الصندوق بالشراء أو البيع فيها. وتتفاوت تلك املبالغ استناداً على معدل تداول أصول الصندوق  أو أمناء احلفظ وسيط التعامل
  وحجم العمليات.

لى الصندوق حال وجودها حسب أسعار السوق السائدة وحتسب يف كل يوم تقومي وتدفع يتم حتميلها عمصاريف التمويل المتوافق مع الشريعة:  
  حسب متطلبات البنك املمول.

 
: يتم حتميل الصندوق أي رسوم ومصروفات أخرى كأتعاب مراجع احلسابات، وأتعاب أعضاء جملس إدارة الصندوق الرسوم والمصاريف األخرى

ا املستقلني، ورسوم احلفظ، وأتعاب الر  قابة واالستشارات الشرعية واملصاريف اإلدارية والعمليات اخلاصة بالصندوق، وأية مصروفات أخرى مسموح 
  سنويا من متوسط صايف قيمة أصول الصندوق. وهي على النحو التايل: ٪1.50نظاميا ولن تزيد هذه املصاريف جمتمعة عن 

دوالر سنويا تقسم على عدد  37,333.33جملس اإلدارة املستقلني مبلغ  يتقاضى كل عضو من أعضاء مكافآت مجلس إدارة الصندوق: -  
   الصناديق العامة املفتوحة اليت يشرف عليها اجمللس.

  شهريا.حتسب يف كل يوم تقومي وختصم سنويا دوالر  8,684.80 أتعاب مراجع الحسابات: -  

 

 الصندوق به يستثمر الذي السوق حبسب أساس نقطة) 60 إىل 0.15( بني السنوية احلفظ رسوم ترتاوح :والرسوم المحاسبية رسوم الحفظ - 
 حبسب صفقة لكل دوالر) 190 إىل 5( بني ترتاوح صفقات رسوم إىل باإلضافة الصندوق، من شهرياً  وختصم تقومي يوم كل عند حتسب
 دوالر مليون مائة الصندوق حجم كان إذا أساس نقطة) 1.5( تبلغ حماسبية رسوم الصندوق من وخيصم. الصندوق به يستثمر الذي السوق

 احلفظ رسوم حتسب. أساس نقطة) 1.25( الصندوق من فيخصم دوالر مليون مائة من أكثر الصندوق حجم كان حال ويف أقل، أو
  .الصندوق من شهرياً  وختصم تقومي يوم كل عند احملاسبية والرسوم

   كل يوم تقومي وختصم شهريا.دوالر سنويا حتسب يف 7،200أتعاب خدمات الرقابة الشرعية:  -  
  دوالر سنويا حتسب يف كل يوم تقومي وختصم شهريا. 2،000رسوم هيئة السوق المالية:  -  
 دوالر سنويا حتسب يف كل يوم تقومي وختصم شهريا. 1،333.33رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول:  -  

يتم حتميلها على الصندوق على أساس نسبة أصول الصندوق من حجم أصول  مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندوق: -  
ا. ا وبالعمليات اخلاصة   الصناديق العامة اليت يقوم مدير الصندوق مبعاجلة بيانا

 

 القيمة تشمل ضريبة جتدر اإلشارة إىل أن مجيع الرسوم واألتعاب والعموالت واملصاريف اليت تستحق لألهلي املالية ومقدمي اخلدمات اآلخرين ال
  .القيمة املضافة والئحته التنفيذية ضريبة نظام عليها ينص اليت للنسب وفقاً  منفصل بشكل الصندوق سيدفعها واليت املضافة
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  والمصاريف السنوية الخاصة بالصندوق: الرسوم جميع يوضح الجدول التالي ب.

 

 ار دفع الرسمتكر  طريقة الحساب النسبة/المبلغ المفروض  نوع الرسم

تدفع عند كل عملية اشرتاك   حتسب من إمجايل مبلغ االشرتاك  ٪2   رسوم االشتراك
  يف الصندوق

 ختصم بشكل شهري  يوم تقومي من صايف أصول الصندوقكل  ٪1.85 أتعاب اإلدارة

مصاريف التمويل المتوافق مع 
  الشريعة

  مولةحتدد وحتسب حبسب أسعار التمويل السائدة وشروط اجلهة امل

مصاريف ورسوم التعامل 
  (الوساطة)

  حبسب تداول أصول الصندوق وحجم العمليات

  الرسوم والمصاريف األخرى*

كل يوم تقومي من صايف أصول   ٪0.60 إىل ٪0.0015  لحفظرسوم ا
  الصندوق

  ختصم بشكل شهري

  ٪0.0125 إىل ٪0.015  الرسوم المحاسبية
 أصول من تقومي يوم كل حتسب

  شهري بشكل ختصم  الصندوق

  8,684.8  أتعاب مراجع الحسابات
حتسب كل يوم تقومي من أصول 

  ختصم بشكل شهري  الصندوق

عضو مجلس إدارة  أةمكاف
 الصندوق المستقل

  )(مقسمة على عدد الصناديق العامة
حتسب يف كل يوم تقومي من   37،333.33

   أصول الصندوق
  ختصم بشكل شهري

حتسب كل يوم تقومي من أصول   7،200  أتعاب خدمات الرقابة الشرعية
  الصندوق

  ختصم بشكل شهري

  2،000  رسوم هيئة السوق المالية 
حتسب كل يوم تقومي من أصول 

  ختصم بشكل شهري  الصندوق

رسوم نشر معلومات الصندوق 
  على موقع تداول

حتسب كل يوم تقومي من أصول   1،333.33
  الصندوق

  ختصم بشكل شهري

مصاريف معالجة البيانات 
  العمليات الخاصة بالصندوقو 

  تقدر وتراجع بشكل ربع سنوي
حتسب بشكل يومي من قيمة 
األصول حتت اإلدارة جلميع 

  الصناديق العامة
  ختصم بشكل شهري

ويقوم مدير الصندوق مبراجعة املصاريف اليت مت  ،الصندوقسنويا من متوسط صايف قيمة أصول  ٪1.50*لن تزيد املصاريف األخرى جمتمعة عن 
  ميلها على الصندوق بشكل ربع سنوي (كل ثالث أشهر).حت

يقر مدير الصندوق أنه ال توجد أي رسوم أو مصاريف أخرى غري ما مت ذكره أعاله وأن مدير الصندوق سيتحمل مسؤولية أي رسم آخر مل يتم 
  اإلفصاح ملالكي الوحدات.
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  الصفقات مقابل ج.

 

يستقطع مدير الصندوق رسوما تبلغ حبد  وال يفرض مدير الصندوق أي رسوم على صفقات االسرتداد. يقوم مدير الصندوق بفرض رسوم اشرتاك،
من قيمة االشرتاك تدفع عند كل عملية اشرتاك يف الصندوق وملدير الصندوق احلق يف التنازل عنها أو عن جزٍء منها وفقًا لتقديره. ويتم  ٪2أقصى 

قتطاع رسوم االشرتاك. ختضع رسوم االشرتاك لضريبة القيمة املضافة، علماً بأن رسوم االشرتاك ال تشمل ضريبة استثمار صايف املبلغ يف الصندوق بعد ا
  حته التنفيذية.القيمة املضافة واليت سيدفعها املستثمر إىل األهلي املالية بشكل منفصل وفقاً للنسب اليت ينص عليها نظام ضريبة القيمة املضافة والئ

  خاصةالعموالت ال د.

 
مي من املمكن إبرام ترتيبات عمولة خاصة تكون حمصورة يف سلع وخدمات على أن تكون متعلقة بتنفيذ صفقات نيابة عن صندوق االستثمار أو بتقد

  أحباث ملصلحة الصندوق وفقا لالئحة األشخاص املرخص هلم. 

  أصول الصندوق من والمصاريف الرسوم جميع يوضح افتراضي مثال هـ.

 

، بافرتاض أن حجم الصندوق هو آالف دوالر 10ول التايل يوضح استثماراً افرتاضيًا ملالك الوحدات بافرتاض أن قيمة استثمار مالك الوحدات اجلد
  :مليون دوالر 10

 المبلغ التقديري بالدوالر األمريكي الوصف
 10,000 اشرتاك مالك الوحدات االفرتاضي

 210 فةرسوم االشرتاك + ضريبة القيمة املضا

 146.85 من متوسط صايف قيمة أصول الصندوق) ٪1.5املصاريف األخرى (حبد أقصى 

 178.39 من صايف قيمة األصول ٪1.85اإلدارة السنوية  أتعاب

 16.26  ضريبة القيمة املضافة

   9,448.49  صايف استثمار العميل

  التقويم والتسعير )6

  تقويم أصول الصندوق أ.

 
قيمة أصول الصندوق بناء على آخر أسعار إغالق األوراق املالية املتاحة اليت ميلكها الصندوق يف يوم التقومي مضافا إليها األرباح يتم احتساب إمجايل 

مي، ويف ريخ التقو املستحقة، ويف حال االستثمار يف أدوات مالية غري مدرجة فيحسب مبلغ االستثمار مضافاً إليه األرباح املستحقة للفرتة املنقضية إىل تا
  حال االستثمار يف صناديق استثمارية فسيتم احتساب آخر سعر وحدة معلن من قبل الصندوق.

  عدد نقاط التقويم وتكرارها ب.

يف ية مغلقة يتم تقومي أصول الصندوق من اإلثنني إىل اجلمعة على أساس آخر أسعار األوراق املالية املتوفرة يف ذلك اليوم، مامل تكن األسواق العامل 
  .ذلك اليوم، ويف مثل هذه احلالة يتم التقومي يف يوم التقومي التايل

  اإلجراءات في حال التقويم أو التسعير الخاطئ ج.

 

 :يف حال التقومي أو التسعري اخلاطئ ألي أصل من أصول الصندوق أو االحتساب اخلاطئ لسعر الوحدة سيقوم مدير الصندوق بالتايل
 خاطئ ألصل من أصول الصندوق أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ؛ توثيق أي تقومي أو تسعري - 
 تعويض مجيع مالكي الوحدات املتضررين مبا يف ذلك مالكو الوحدات السابقون عن مجيع اخطاء التقومي أو التسعري دون تأخري؛ - 
من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فورا يف  أو أكثر ٪0.5إبالغ هيئة السوق املالية فورا عن أي خطأ يف التقومي أو التسعري مبا يشكل نسبة  - 

) من الئحة صناديق 71املوقع اإللكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين لتداول ويف تقارير الصندوق اليت يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة (
 ؛"تقدمي التقارير إىل مالكي الوحدات" االستثمار

) من الئحة صناديق 72أخطاء التقومي والتسعري (إن وجدت) هليئة السوق املالية واملطلوبة وفقا للمادة (يقوم مدير الصندوق بتقدمي ملخصا جبميع  - 
  االستثمار.
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  حساب سعر الوحدة د.

 

رباح حتت شامًال األرباح املستحقة وأي أ) يف الفقرة الفرعية (أ) 6(يتم احتساب سعر الوحدة حبساب إمجايل قيمة أصول الصندوق املذكورة يف الفقرة 
ة وأية التحصيل واألرباح املوزعة اليت سيعاد استثمارها يف الصندوق، ناقصًا أتعاب إدارة الصندوق بعد خصم مجيع املصاريف وااللتزامات الثابت

يقرر فيها مدير  مصروفات مستحقة، مث قسمة الناتج على إمجايل عدد الوحدات القائمة يف ذلك الوقت. ويف احلاالت االستثنائية أو الطارئة اليت
 الصندوق بشكل معقول عدم إمكانية تقومي جزء كبري من أصول الصندوق بشكل ميكن التعويل عليه جيوز تأخري تقومي أصول الصندوق على أن تتم

  مراجعة هذا اإلجراء املؤقت الحقا من قبل مدير الصندوق.
  ُحتسب صايف قيمة أصول الصندوق كالتايل:

 والرسوم الثابتة واملصاريف التشغيلية على أساس يومي من إمجايل حجم األصول.يتم حساب مجيع املصاريف  )1
 حتسب رسوم اإلدارة من ناتج اخلطوة السابقة ويكون الناتج هو صايف قيمة أصول الصندوق.  )2

  وميكن تلخيص اخلطوتني السابقتني يف املعادلة التالية: 
 (رسوم اإلدارة) –وم الثابتة واملصاريف التشغيلية الفعلية) الرس –صايف قيمة أصول الصندوق= (إمجايل حجم األصول  - 
  عدد الوحدات القائمة يف يوم التقومي ÷= صايف قيمة أصول الصندوق  سعر الوحدة - 

  نشر سعر الوحدة هـ.

اص مبدير الصندوق يعلن مدير الصندوق عن سعر الوحدة يف يوم العمل يف اململكة التايل ليوم التقومي من خالل املوقع اإللكرتوين اخل 
www.alahlicapital.com  وموقع تداولwww.tadawul.com.sa.  

  التعامالت )7

  تاريخ بدء الطرح األولي وسعر الوحدة    .أ
  م.2007نوفمرب  18هـ املوافق 1428القعدة  ذو 8بدأ الصندوق يف قبول طلبات االشرتاك بتاريخ  
  تقديم طلبات االشتراك واالسترداد.ب

الصندوق مفتوح لتقدمي طلبات االشرتاك واالسرتداد يف كل يوم عمل باململكة العربية السعودية، ويتم  وحدات الصندوق: في سترداداالو  االشتراكأيام   
  ن اإلثنني إىل اخلميس على أن تكون أيام عمل يف اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة األمريكية.تنفيذ طلبات االشرتاك واالسرتداد يف األيام م

ظهراً يف يوم العمل باململكة الذي  12:30كل االشرتاكات اليت تتم بالدوالر األمريكي جيب أن تدفع قبل أو عند الساعة   تقديم طلبات االشتراك:
لكي تبدأ املشاركة يف الصندوق يف يوم التعامل، أما الطلبات اليت يتم تقدميها يف يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل بعد  يسبق يوم التعامل املستهدف

ظهرًا أو إذا صادف يوم التعامل املستهدف عطلة رمسية للبنوك أو لألشخاص املرخص هلم يف اململكة العربية السعودية أو الواليات  12:30الساعة 
ظهراً حبد  12:30يف حال مت تقدمي طلب االشرتاك قبل أو عند الساعة  .مريكية، فسوف يتم تنفيذ طلبات االشرتاك يف يوم التعامل التايلاملتحدة األ

ك الشرتاأقصى يف يوم العمل باململكة الذي يسبق يوم التعامل، فسيبدأ االشرتاك يف الصندوق يف يوم التعامل بعد يوم العمل الذي مت تقدمي طلب ا
  فيه، عدا ذلك ستتم املشاركة يف الصندوق من ثاين يوم تعامل.

جيوز االسرتداد يف أي يوم تعامل بشرط تسلم إشعار خطي باالسرتداد أو توقيع النموذج اخلاص باالسرتداد عن طريق  تقديم طلبات االسترداد:
وم التعامل املستهدف، أما الطلبات اليت يتم تقدميها بعد الساعة ظهرًا يف يوم العمل باململكة الذي يسبق ي 12:30الفروع قبل أو عند الساعة 

دية ظهراً يف يوم العمل باململكة أو إذا صادف يوم التعامل املستهدف عطلة رمسية للبنوك أو لألشخاص املرخص هلم يف اململكة العربية السعو  12:30
  د يف يوم التعامل التايل.السرتداأو الواليات املتحدة األمريكية، فسوف يتم تنفيذ طلبات ا

  إجراءات االشتراك واالسترداد والتحويل.ج

  

عند االشرتاك يف الصندوق يوقع العميل على منوذج االشرتاك والشروط واألحكام عن طريق الفروع، كما ميكنه إجراء ذلك من  إجراءات االشتراك:
املعتمدين من مدير الصندوق)، ويتم خصم مبلغ االشرتاك من حساب العميل.  خالل القنوات البديلة (وهي عن طريق املوقع اإللكرتوين أو اهلاتف

أن يقدم  وجيب على املستثمر الفرد إبراز إثبات شخصية غري منتهي الصالحية مثل بطاقة اهلوية الوطنية (للسعوديني) أو اإلقامة (للمقيمني)، وجيب
با خمتوما من الشركة باإلضافة إىل نسخة من السجل التجاري للشركة باإلضافة إىل أي املستثمر ذو الشخصية االعتبارية (الشركات واملؤسسات) خطا
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 مستندات أخرى حسب نوع الشركة أو املؤسسة.
ميكن أن يقدم مالك الوحدات طلبا السرتداد قيمة الوحدات كليا أو جزئيا يف أي وقت وذلك بتسليم إشعار خطي أو بتعبئة  إجراءات االسترداد:

 ذج االسرتداد الذي ميكن احلصول عليه من الفروع أو من خالل القنوات البديلة. وجيب أن يقوم املستثمر بإبراز بطاقة اهلوية الوطنية أووتسليم منو 
ة د قيماإلقامة غري منتهية الصالحية وذلك يف حال رغبته باالسرتداد عن طريق الفروع. كما على مالك الوحدات حتديد ما إذا كان يرغب يف اسرتدا

 وحداته كليا أو جزئيا. ويف حال تقدمي مالك الوحدات طلب اسرتداد جزئي من الصندوق، مث حدث اخنفاض لقيمة كامل وحداته إىل أقل من مبلغ
 علىاالسرتداد اجلزئي املطلوب فإن من حق مدير الصندوق رفض عملية االسرتداد املطلوب تنفيذها يف يوم التقومي املستهدف، بدون أي مسؤولية 

  الالحق. التعاملمدير الصندوق، وبالتايل على املستثمر تقدمي طلب اسرتداد جديد ليتم تنفيذه يف يوم 
ميكن إجراء حتويل بني بعض الصناديق املدارة من شركة األهلي املالية العامة واملفتوحة على أن تكون مطروحة  إجراءات التحويل بين صندوقين:
رب عملية التحويل بني صندوقني من الصناديق املداة من شركة األهلي املالية مبثابة عملية واحدة ترتكب من جزئني طرحا عاما وغري حمددة املدة. تعت

شرتاك طبقا منفصلني: اسرتداد واشرتاك. وعلى هذا األساس، يتم تنفيذ عملية االسرتداد طبقا لبند "تقدمي طلبات االسرتداد" أعاله، مث تتم عملية اال
بات االشرتاك" اخلاص بالصندوق اآلخر. وعند طلب التحويل، جيب على املستثمر تعبئة منوذج التحويل وتقدميه إىل ممثل خدمات لبند "تقدمي طل

ويته الشخصية غري منتهية الصالحية أو من خالل القنوات البديلة.   العمالء بالفرع مصحوبا 
  الحد األدنى للملكية: 
  مريكي.دوالر أ 2,000احلد األدىن لالشرتاك: 

  دوالر أمريكي. 1,000احلد األدىن لالشرتاك اإلضايف: 
  دوالر أمريكي. 1,000احلد األدىن لالسرتداد: 

  دوالر أمريكي. 1,000احلد األدىن مللكية وحدات الصندوق: 
  متحصالت االسترداد:

يف يوم العمل الرابع التايل ليوم التقومي الذي يتم فيه حتديد  تتاح مبالغ االسرتداد للمستثمر حبد أقصى قبل إقفال العمل (باململكة والواليات املتحدة)
  سعر االسرتداد.

  سجل مالكي الوحدات   .د

مع  يعد مدير الصندوق مسؤوال عن إعداد سجل حمدث ملالكي الوحدات، وفقا ملتطلبات الئحة صناديق االستثمار، وحفظه يف اململكة ويتم التعامل  
  سجل مالكي الوحدات دليال قاطعا على ملكية الوحدات املثبتة فيه. هذا السجل مبنتهى السرية. ميثل

  مليون دوالر أمريكي. 5احلد األدىن لبدء الصندوق هو    .ه

  ماليين ريـال سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق 10اإلجراءات التصحيحية الستيفاء متطلب   .و

  

ة يف الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة من اهليئة فيما يتعلق باحلد األدىن املتطلب استيفاؤه من صايف يتبع مدير الصندوق املتطلبات الوارد
) ماليني ريـال سعودي سيقوم مدير الصندوق باختاذ اإلجراءات 10قيمة أصول الصندوق، ويف حال قل صايف قيمة أصول الصندوق عن عشرة (

  ة:التالي
ذا احلدث،إبالغ جملس إدارة الص -   ندوق 
 متابعة أداء الصندوق ومستوى أصوله بشكل متواصل ملدة ستة أشهر، - 
اء املذكورة يف الفقرة الفرعية -  اء الصندوق وفقاً إلجراءات اإل (و) من  يف حال انقضت فرتة الستة أشهر دون التصحيح، سيقوم مدير الصندوق بإ

 الفقرة الرابعة من مذكرة املعلومات،
م، مت إعفاء مدراء الصناديق من هذا املتطلب حىت 2017فرباير  01هـ، املوافق 1438مجادى األوىل  04سب تعميم اهليئة الصادر يف علما بأنه ح

  م.2018ديسمرب  31 ه، املوافق1440ربيع الثاين  24 تاريخ

  تأجيل عمليات االسترداد  .ز

  
 يوم التعامل التايل إذا بلغ إمجايل نسبة مجيع طلبات االسرتداد ملالكي الوحدات ملدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب اسرتداد من الصندوق حىت حيق

أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق. سيتم التعامل مع طلبات االسرتداد املؤجلة بالنسبة والتناسب يف أقرب يوم تعامل،  ٪10يف أي يوم تعامل 
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  لكي الوحدات يف أقرب فرصة ممكنة عمليا متصرفا حبسن نية.وسيقوم مدير الصندوق بدفع عائدات االسرتداد إىل ما
  تعليق طلبات االشتراك واالسترداد: 

  يعلق مدير الصندوق التعامل يف وحدات الصندوق يف احلاالت التالية:
  طلب من هيئة السوق املالية لتعليق االشرتاك واالسرتداد يف الصندوق. - 
 يق حيقق مصلحة مالكي الوحدات.إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعل - 
أو بالنسبة إىل إذا علق التعامل يف السوق الرئيسة اليت يتم فيها التعامل يف األوراق املالية أو األصول األخرى اليت ميلكها الصندوق، إما بشكل عام  - 

ا جوهرية لصايف قيمة أصول الصندوق.  أصول الصندوق اليت يرى مدير الصندوق بشكل معقول أ
  طلبات االشتراك:رفض 

نظام مكافحة غسل ميكن ملدير الصندوق رفض أي طلب اشرتاك يف الصندوق عندما يرتتب على هذا االشرتاك خمالفة للوائح هيئة السوق املالية أو 
  ي الوحدات احلاليني.األموال. كما ميكن ملدير الصندوق وقف قبول طلبات االشرتاك إذا كانت زيادة االشرتاكات يف الصندوق تؤثر سلبا على مالك

  إجراءات اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل.ح

ا يف حال مت تأجيل عمليات االسرتداد، سيتبع مدير الصندوق إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسرتداد املطلوب تأجيلها وذلك وفق  
  ل عمليات االسرتداد". ملتطلبات املادة احلادية والستني من الئحة صناديق االستثمار "تأجي

  خصائص الوحدات )8

  سيكون هناك نوع واحد من الوحدات يف الصندوق متساوية يف احلقوق والواجبات. 

  المحاسبة وتقديم التقارير )9

  المعلومات ذات الصلة بالتقارير المالية أ.

 

اية فرتة التقرير وذلك يف األماكن 35ال تتجاوز ( يعد مدير الصندوق التقارير املالية األولية وتتاح للجمهور وذلك بنشرها خالل مدة -  ) يوما من 
 وبالوسائل احملددة يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ويف املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق واملوقع االلكرتوين للسوق.

) 5رير السنوية املوجزة والتقارير األولية وفقا ملتطلبات امللحق رقم (يعد مدير الصندوق التقارير السنوية (مبا يف ذلك القوائم السنوية املراجعة والتقا - 
ز من الئحة صناديق االستثمار، وحيصل عليها مالك الوحدات عند الطلب بدون أي مقابل، وتتاح التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاو 

اية فرتة التقرير. 70(  ) يوما من 
) يوما 15دات ببيانات صايف قيمة أصول الوحدات اليت ميتلكها وسجل صفقاته يف وحدات الصندوق خالل (يزود مدير الصندوق كل مالك وح - 

ا مالك الوحدات.  من كل صفقة يف وحدات الصندوق يقوم 
ا البيان) يل -  خص صفقاته يرسل مدير الصندوق بيان سنوي إىل مالك الوحدات (مبا يف ذلك أي شخص متلك الوحدات خالل السنة املعد يف شأ

اية السنة املالية، وحيتوي هذا البيان األرباح املوزعة وإمجايل مقابل اخلدمات 30يف وحدات الصندوق على مدار السنة املالية خالل ( ) يوما من 
فات قيود االستثمار واملصاريف واألتعاب املخصومة من مالك الوحدات والواردة يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات، باإلضافة إىل خمال

  إن وجدت املنصوص عليها يف الئحة صناديق االستثمار أو يف شروط وأحكام الصندوق أو يف مذكرة املعلومات.
  أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق ب.

 
 www.alahlicapital.comالصندوق:  تتاح التقارير السنوية للصندوق مبا يف ذلك القوائم املالية السنوية املراجعة يف املوقع اإللكرتوين ملدير

ترسل اإلشعارات األخرى إن وجدت على العنوان الربيدي و/أو الربيد اإللكرتوين و/أو   ،www.tadawul.com.saواملوقع اإللكرتوين للسوق: 
  /أو الفاكس كما هو مبني يف سجالت مدير الصندوق.كرسالة نصية و

 يقر مدير الصندوق بتوفير القوائم المالية المراجعة في نهاية كل سنة مالية. ج.

  يقر مدير الصندوق بتوفير القوائم المالية المراجعة للصندوق مجانا عند طلبها من قبل مالكي وحدات الصندوق. د.
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  مجلس إدارة الصندوق )10

  مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية  أعضاء أ.

 

  أمساءهم: تبدأ مدة عضوية اجمللس من تاريخ موافقة هيئة السوق املالية ومتتد ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ويتكون اجمللس من األعضاء التالية
 مستقل) غري-الصندوقالعلي (رئيس جملس إدارة  حممد عبداهللا

 غري مستقل)حممد جعفر السقاف (عضو 
 الدكتور/ عبدالرؤوف سليمان باناجه (عضو مستقل)

  عالء الدين رياض سامي (عضو مستقل)

  مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق ب.

  

 العلي  محمد عبداهللا
ا عدة مهام كان آخرها م تقلد خالهل2013م إىل 2004رئيس إدارة تطوير املنتجات يف شركة األهلي املالية. عمل يف هيئة السوق املالية من عام 

مار ومدير مدير وحدة خمالفات صناديق االستثمار والطرح. قبل انضمامه إىل شركة األهلي املالية، عمل مديرا لتطوير املنتجات يف شركة جدوى لالستث
، وحيمل شهادة CFAلل املايل املعتمد عاما من اخلربة يف القطاع املايل حصل على شهادة احمل )14(ائتمان يف جمموعة سامبا املالية. لديه أكثر من 

  املاجستري يف إدارة األعمال من جامعة سان فرانسيسكو، الواليات املتحدة األمريكية.
 محمد جعفر السقاف 

لتجاري يف م، عمل يف البنك األهلي ا2007رئيس مبيعات شبكة الفروع يف شركة األهلي املالية. انضم إىل شركة األهلي املالية منذ تأسيسها يف عام 
) عاما من اخلربة يف القطاع املايل. وهو حاصل على شهادة دبلوم التخطيط املايل 24عدة إدارات منها إدارة االستثمار وإدارة الفروع. لديه أكثر من (
  الشخصي وإدارة الثروات من املعهد املصريف من دهلاوسي، كندا.

 الدكتور/ عبدالرؤوف سليمان باناجه
م، عمل كأستاذ 1981ر مستقل لعدة شركات، حصل على درجة الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا عام يعمل حاليا كمستشا

تبوأ مساعد يف جامعة امللك سعود، كما عمل مستشارا يف كل من وزارة املالية ومؤسسة النقد العريب السعودي. عمل أيضا يف الصناعة املصرفية و 
  ا يف بنك ساب وبنك اخلليج الدويل والبنك األهلي التجاري.مناصب وظائفا علي

 عالء الدين رياض سامي 
م، كما أنه عضو مبجلس إدارة كل من شركة خدمات 2005نائب رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي لالستثمار جملموعة الزاهد القابضة منذ العام 

ادق العربية الدولية، وشركة صناعات املواصالت العربية وشركة ستالوب وعدة شركات أخرى. حيمل العجيل املالية، والبنك الدويل الوطين، وشركة الفن
أ حياته الوظيفية عام درجة البكالوريوس يف االقتصاد من جامعة القاهرة، ودرجة املاجستري يف اإلدارة املالية الدولية من اجلامعة األمريكية يف القاهرة. بد

  م انضم إىل البنك السعودي اهلولندي قبل انضمامه جملموعة الزاهد القابضة. 1979قاهرة، ويف عام م مع بنك باركليز ال1977

  مسؤوليات مجلس إدارة الصندوق ج.

 

  تشمل مسؤوليات أعضاء جملس إدارة الصندوق، على سبيل املثال ال احلصر، اآليت:
  يكون الصندوق طرفا فيها؛املوافقة على مجيع العقود والقرارات والتقارير اجلوهرية اليت  - 
 ؛اإلشراف، ومىت كان ذلك مناسبا، املصادقة على أي تضارب مصاحل يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار - 
 ؛األنظمة املتبعةللتأكد من التزام مدير الصندوق جبميع اللوائح و  االجتماع مرتني سنوياً على األقل مع مسؤول املطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق - 
 ؛إقرار أي توصية يرفعها املصفي يف حالة تعيينه - 
  ؛التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار - 
ط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات، وأحكام الئحة التأكد من قيام مدير الصندوق مبسؤولياته مبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشرو  - 

 ؛صناديق االستثمار
 ؛العمل بأمانة وملصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه - 
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 ؛املوافقة على تعيني احملاسب القانوين بعد ترشيحه من قبل مدير الصندوق - 
  اليت اختذها اجمللس.تدوين حماضر االجتماعات اليت تبني مجيع وقائع االجتماعات والقرارات  - 

  مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق د.

 
يتقاضى عضو جملس إدارة الصندوق املستقل يتم حتميل الصندوق باملكافآت اخلاصة خبدمات أعضاء جملس إدارة الصندوق املستقلني. و 

وللمزيد من الصندوق واليت يشرف عليها اجمللس. سنويا مقسمة على عدد الصناديق العامة املفتوحة املدارة من قبل مدير  دوالر 37,333.33
  ) من مذكرة املعلومات وملخص اإلفصاح املايل.5اإليضاح يرجى مراجعة الفقرة اخلامسة (

  تضارب المصالح بين عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق هـ.

 

رى قد تنشد أهدافًا استثمارية مماثلة لتلك اخلاصة بالصندوق. جيوز ألعضاء جملس إدارة الصندوق أن يكونوا أعضاء من حني آلخر لصناديق أخ
أو  ولذلك، فمن املمكن أن جيد أحد أعضاء جملس إدارة الصندوق، يف نطاق ممارسته ألعماله، أنه يف موقف ينطوي على تعارض حمتمل يف الواجبات

يراعي عضو جملس اإلدارة التزاماته بالتصرف مبا حيقق أقصى  املصاحل مع واحد أو أكثر من الصناديق. وعلى أي حال، ففي تلك احلاالت سوف
ينطوي على مصاحل مالكي الوحدات املعنيني إىل أقصى درجة ممكنة عملياً، وعدم إغفال التزاماته جتاه عمالئه اآلخرين عند االطالع بأي استثمار قد 

ذلك العضو عن ذلك. علما أنه إىل تاريخ إعداد مذكرة املعلومات، ال تعارض حمتمل يف املصاحل، ويف احلاالت اليت تتطلب التصويت سوف ميتنع 
  يوجد أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء جملس إدارة الصندوق أو أعضاء جملس إدارة الصندوق ُحيتمل تعارضها مع مصاحل الصندوق.

  الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العالقة إدارةمجالس  و.

 

  أعضاء جملس اإلدارة املعينون للصندوق معينون أيضا يف صناديق أخرى حسب اجلدول التايل:

 محمد السقاف محمد العلي اسم الصندوق / العضو 
عبدالرؤوف 
 باناجة

عالء الدين 
 سامي

 ✓ ✓ ✓ ✓  صندوق األهلي اخلليجي للنمو والدخل
 ✓ ✓ ✓ ✓  صندوق األهلي العقاري العاملي للدخل

هلي القابض لصناديق االستثمار العقارية صندوق األ
 ✓ ✓ ✓ ✓  املتداولة

 ✓ ✓ ✓ ✓  صندوق األهلي املرن لألسهم السعودية
صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغرية 

 ✓ ✓ ✓ ✓  واملتوسطة

 ✓ ✓ ✓ ✓  صندوق األهلي لألسهم العاملية
 ✓ ✓ ✓ ✓  صندوق األهلي للطروحات األولية

 ✓ ✓ ✓ ✓  لمتاجرة بأسهم الرعاية الصحيةصندوق األهلي ل
 ✓ ✓ ✓ ✓  صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم اخلليجية
 ✓ ✓ ✓ ✓  صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية

 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي ملؤشر أسهم آسيا والباسيفيك
 ✓ ✓ ✓ ✓  صندوق األهلي ملؤشر أسهم األسواق الناشئة

 ✓ ✓ ✓ ✓  أمريكا الشماليةصندوق األهلي ملؤشر أسهم 
 ✓ ✓ ✓ ✓  صندوق األهلي ملؤشر أسهم أوروبا

 ✓ ✓ ✓ ✓  صندوق األهلي سدكو للتطوير السكين
   ✓   )1صندوق األهلي ريت (

    ✓  )1كابيتال للصكوك ذات الفئة ( صندوق األهلي
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    ✓  ) الثاين1صندوق األهلي كابيتال للصكوك ذات الفئة (
 ✓ ✓    ر العقاري السكينصندوق األهلي للتطوي

  ✓    صندوق النخبة املرن لألسهم السعودية* 
   ✓   صندوق مسكن العربية للتطوير العقاري*

  *ال تدار من قبل مدير الصندوق

  الهيئة الشرعية )11

  أعضاء الهيئة الشرعية، ومؤهالتهم أ.

 

 الشيخ/ عبداهللا بن سليمان المنيع (رئيساً للهيئة)
علماء يف اململكة العربية السعودية ومستشار يف الديوان امللكي وعضو اللجنة الشرعية إلعداد مدونة األحكام القضائية. وهو أيضا عضو هيئة كبار ال

ئية للجنة القضاعضو يف جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي واجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل إلسالمي، وكان سابقًا عضوًا يف ا
ونائب رئيس حماكم مكة املكرمة وقاض سابق يف حمكمة التمييز مبكة املكرمة. والشيخ عبد هللا املنيع  ،هـ1391العليا للمملكة منذ تأسيسها يف العام 

) وألف AAOIFIمية (عضو يف العديد من اهليئات الشرعية اإلشرافية على البنوك يف اململكة ويف هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسال
بن سعود أيضًا العديد من الكتب يف جمال التمويل والفقه اإلسالمي. حيمل درجة املاجستري من املعهد العايل للقضاء التابع جلامعة اإلمام حممد 

  اإلسالمية. 
 العزيز المصلح (عضواً بالهيئة)دالشيخ الدكتور/ عبداهللا بن عب

هو األمني العام للهيئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة. أنشأ فرع جلامعة اإلمام حممد بن سعود الشيخ عبد اهللا املصلح عامل معروف و 
ا وكان مديرًا له من عام  هـ. كما شغل منصب عميد كلية الشريعة وأصول الدين يف جامعة اإلمام حممد 1415هـ حىت عام 1396اإلسالمية يف أ

ا. الش يخ املصلح أيضًا عضو يف العديد من اهليئات الشرعية املشرفة على البنوك يف اململكة ومتحدث دائم يف الربامج بن سعود اإلسالمية بأ
  التلفزيونية اإلسالمية ومؤلف للعديد من الكتب يف جمال التمويل والفقه اإلسالمي.

 الشيخ الدكتور/ عبداهللا بن محمد المطلق (عضواً بالهيئة)
ن حممد املطلق عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة العربية السعودية، كما يعمل مستشارًا يف الديوان الشيخ الدكتور عبداهللا ب

اهليئات امللكي، وكان عميدًا سابقًا لقسم الفقه املقارن يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياض. والشيخ الدكتور املطلق عضو يف 
  بالعديد من البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية. الشرعية

 الشيخ الدكتور/ محمد علي القري (عضواً بالهيئة)
اململكة العربية السعودية، واملدير السابق ملركز أحباث االقتصاد  ،الدكتور القري أستاذ سابق لالقتصاد اإلسالمي يف جامعة امللك عبد العزيز جبدة

وهو عضو يف العديد من اهليئات الشرعية يف عدد من البنوك واملؤسسات املالية احمللية والدولية وخبري معروف يف جممع  اإلسالمي، يف نفس اجلامعة.
ير العديد من الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي، واجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي. وهو أيضا عضو يف هيئات حتر 

البنك  ت األكادميية يف جمال التمويل والفقه اإلسالمي (جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل وجملة الدراسات االقتصادية اإلسالمية اليت ينشرهااملطبوعا
سالمية من ) بلندن وسلسلة الشريعة اإلIAAEاإلسالمي للتنمية وجملة االقتصاد اإلسالمي اليت تنشرها الرابطة الدولية خلرباء االقتصاد اإلسالمي (

ئز على اجمللس االستشاري بكلية احلقوق جامعة هارفارد. والدكتور حممد بن علي القري حاصل على دكتوراه يف االقتصاد من جامعة كاليفورنيا، وحا
يد من الكتب واملقاالت عن . وقد قام بتأليف العد2004اجلائزة العاملية يف اخلدمات املصرفية واملالية اإلسالمية من البنك اإلسالمي للتنمية للعام 

  التمويل اإلسالمي باللغة العربية واإلجنليزية، وهو متحدث دائم عن املصرفية اإلسالمية يف املؤمترات املالية يف مجيع أحناء العامل.
  الهيئة الشرعيةمسؤوليات  ب.

 
 ؛واملوافقة على أي تعديل الحق عليهامراجعة مستندات طرح الصندوق مبا يف ذلك مذكرة املعلومات وشروط وأحكام الصندوق،  - 
ا الصندوق عند االستثمار -   ؛إعداد املعايري الشرعية اليت يتقيد 
 ؛االجتماع إن تطلب األمر ملناقشة املسائل املتعلقة بالصندوق - 
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ري واخلاصة بااللتزام مع الضوابط الرد على االستفسارات املوجهة من مدير الصندوق واملتعلقة باستثمارات الصندوق أو أنشطته أو اهليكل االستثما - 
 ؛واملعايري الشرعية

  .اإلشراف والرقابة على أنشطة الصندوق لضمان توافقها مع الضوابط واملعايري الشرعية أو تفويض ذلك إىل جهة أخرى - 
  مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ج.

 
دوالر سنويًا على الصندوق، وسيتم حتميل مبالغ االستشارات الشرعية  7,200بلغ سيتم حتميل الصندوق باألتعاب املالية اخلاصة خبدمات الرقابة مب

  املتعلقة بالصندوق بشكل منفصل إن وجدت.
  المعايير الشرعية د.

 

ا اهليئة الشرعية، و  يف حال أراد مدير يلتزم مدير الصندوق أن تكون مجيع االستثمارات واسرتاتيجيات االستثمار ملتزمة بالضوابط الشرعية اليت اعتمد
بقرار  الصندوق الدخول يف معاملة ال تشملها الضوابط الشرعية الصادرة من اهليئة الشرعية فيجب على مدير الصندوق أن حيصل على املوافقة عليها

  مستقل من اهليئة الشرعية.
 رأت اهليئة الشرعية عدم جواز بيع وشراء أسهم الشركات املسامهة ذات األغراض التالية:

املخالفـة ألحكـام ارسة األنشطة املالية اليت ال تتوافق مع أحكام الشرعة اإلسالمية مثل املصارف التقليدية اليت تتعامل بالفائـدة أو األدوات املاليـة مم - 
  الشريعة اإلسالمية و(شركات التأمني باستثناء ما توافق عليه اللجنة):

  إنتاج وتوزيع اخلمور أو الدخان وما يف حكمهما. - 
 ج وتوزيع حلم اخلنزير ومشتقاته.إنتا  - 
 إنتاج وتوزيع اللحوم غري املذكاة. - 
 ادارة صاالت القمار وإنتاج أدواته. - 
 .االسنيمإنتاج ونشر افالم اخلالعة وكتب اجملون واجملالت والقنوات الفضائية املاجنة ودور  - 
 املطاعم والفنادق وأماكن اللهو اليت تقدم خدمات حمرمة كبيع اخلمر أو غريه. - 

 المؤشرات المالية
  ) من القيمة السوقية ألسهم الشركة.٪49يف أسهم شركات يزيد فيها جمموع الديون (على الغري) عن ( االستثمارال جيوز  - 
 ) من القيمة السوقية ألسهم الشركة.٪33يزيد جمموع النقد والودائع فيها عن ( - 
  ) من القيمة السوقية ألسهم الشركة.٪33يزانيتها أكثر من (يف أسهم شركة تكون القروض الربوية وفقاً مل االستثمارال جيوز  - 
) مــن الــدخل الكلــي للشــركة ســواًء كانــت هــذه ٪5جيــوز التعامــل يف أســهم شــركات يزيــد فيهــا الــدخل غــري املشــروع مــن خمتلــف املصــادر عــن ( ال - 

 املصادر من فوائد ربوية أم من مصادر اخرى غري مباحة.
  حال استثمار الصندوق في شركات االستثمار العقاري (ريتس):يتم تطبيق المعايير التالية في 

  ) من إمجايل قيمة أصول الشركة.٪49ال جيوز االستثمار يف أسهم شركات يزيد فيها جمموع الديون (على الغري) عن ( - 
 ة.) من إمجايل قيمة أصول الشرك٪33ال جيوز االستثمار يف أسهم شركات يزيد جمموع النقد والودائع فيها عن ( - 
) من إمجايل قيمة أصول الشركة، ويعتمد على القيمة السوقية ألصول ٪33ال جيوز االستثمار يف أسهم شركات يزيد القروض الربوية فيها عن ( - 

 .سوقيةالالشركة بناًء على تقييم طرف ثالث مستقل يف حتديد إمجايل قيمة أصول الشركة أو القيمة الدفرتية إلمجايل األصول عند عدم توفر القيمة 
) من الدخل الكلي للشركة سواء كانت هذه ٪5ال جيوز االستثمار يف أسهم شركات يزيد فيها الدخل غري املشروع من خمتلف املصادر عن ( - 

 املصادر من فوائد ربوية أم من مصادر أخرى غري مباحة.
ألسهم الشركات والدخل غري املشروع عند الطلب وبدون أي سوف يقوم مدير الصندوق بتزويد املستثمرين يف الصندوق بآلية حساب القيمة السوقية 

  رسوم.
  التطهير

كل ربع سنة وفق الضوابط  جيب علي مدير الصندوق حتديد الدخل غري املشروع وايداعه يف حساب خاص لصرفه يف األعمال اخلريية. ويتم التطهري
  .اهليئةاملعتمدة من قبل 
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 أدوات وطرق االستثمار
التالية: االستثماريةء األسهم بأي أداة من األدوات بيع وشرا زال جيو   

  عقود املستقبليات - 
  عقود اخليارات - 
  swapعقود املناقلة (سواب)  - 
  األسهم املمتازة - 
 البيع على املكشوف - 

عية.وابط الشر جيوز للصندوق االستثمار يف الصكوك وعمليات املراحبة والشهادات املالية وصناديق االستثمار اليت تستثمر وفقا للض  
 المراجعة الدورية

لشرعية يتم دراسة توافق الشركات املسامهة مع الضوابط الشرعية كل ربع سنة، ويف حال عدم موافقة إحدى الشركات اململوكة يف الصندوق للضوابط ا
  يوما من تاريخ الدراسة. 90 زال تتجاو فسيتم بيعها يف مدة 

  مدير الصندوق )12
  مدير الصندوق أ.

  الية (األهلي كابيتال).شركة األهلي امل 
  رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية ب.

  )(37-06046ترخيص رقم  
  عنوان مدير الصندوق ج.

 

  ، اململكة العربية السعودية11495، الرياض 22216طريق امللك سعود، ص.ب. 
  920000232هاتف: 
+966114060049فاكس:   

www.alahlicapital.com :املوقع االلكرتوين 
  تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية د.

  م.2006ديسمرب  24هـ، املوافق 1427ذو احلجة  3 
  رأس المال المدفوع لمدير الصندوق هـ.

 
 قدره مليار ريـال سعودي. شركة األهلي املالية (األهلي كابيتال) هي شركة مسامهة سعودية برأس مال مدفوع

  

  ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق للسنة المالية السابقة بآالف الريـال. و.

السنة المالية المنتهية في   البند
  م2018ديسمبر 

  723،595  ربح التشغيليإمجايل ال

  )351،744(   التشغيلية صروفاتإمجايل امل

  3،865  الربح غري التشغيلي

  )50،000(  الزكاة

  325،716  ربحصايف ال
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  أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسة لكل عضو (بخالف األنشطة المرتبطة بأعمال مدير الصندوق) ز.

  العضوية في مجالس إدارة أخرى  المنصب  االسم 

  م. سعيد حممد الغامدي
 

  رئيس جملس اإلدارة ملدير الصندوق 
  (عضو غري تنفيذي)

  بنك األهلي التجاري ال - 
 إسطنبول، تركيا  - بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي  - 
رئيس جملس إدارة الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (مسة)  - 

  اململكة العربية السعودية
عضو اجمللس االستشاري اإلقليمي لشركة "ماسرتكارد" ملنطقة الشرق  - 

 األوسط وأفريقيا
ويل الدويل، واشنطن الواليات املتحدة عضو جملس إدارة معهد التم - 

 األمريكية
 عضو جملس إدارة اهليئة العامة للعقار - 
 رئيس جملس إدارة التجمع الطيب الثاين - 

  نائب رئيس جملس اإلدارة  ديفيد جيفري مييك

  البنك األهلي التجاري - 
- REGTECH ASSOCIATES LIMITED 
 - ETHQ LLC  
 - GETTING ON BOARD  
 - CYDTAX 

  الرئيس التنفيذي ملدير الصندوق   السحيميسارة بنت مجاز 
  (عضو تنفيذي)

  السوق املالية السعودية (تداول) - 

  شركة األهلي املالية دي آي أف سي احملدودة (ديب) - 
  شركة باكو (البحرين) - 
 مؤسسة معايري التقارير املالية الدولية - 

  ال يوجد -   عضو غري تنفيذي  طالل بن أمحد اخلرجيي

  لعضو مستق  د. عدنان صويف

  شركة بوبا و رئيس جلنة املراجعة - 
 شركة أوج القابضة - 
 اللجنة االستشارية هليئة السوق املالية - 
 نظارة أوقاف مراكز األحياء - 
 معهد االقتصاد االسالمي - 

  عضو مستقل  عبداهللا العبداجلبار
  شركة اخلطوط السعودية للشحن احملدود - 
 شركة خدمات املالحة اجلوية السعودية  - 
    نيع األهليةشركة الغاز و التص - 

   

  الواجبات الرئيسة لمدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق ح.

 

العالقة بعمل  االلتزام جبميع األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية والتعليمات السارية باململكة العربية السعودية ذات - 
ستثمار والئحة األشخاص املرخص هلم مبا يف ذلك واجب األمانة جتاه مالكي الوحدات، والذي الصندوق مبا يف ذلك متطلبات الئحة صناديق اال

 ؛يتضمن العمل مبا حيقق مصاحلهم وبذل احلرص املعقول
ل إدارة أصول الصندوق مبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط الصندوق وأحكامه ومذكرة املعلومات وأداء مجيع مهماته فيما يتعلق بسج - 

  ؛مالكي الوحدات
 ؛وضع إجراءات اختاذ القرارات الواجب إتباعها لتنفيذ اجلوانب اإلدارية للصندوق، وطرح وحدات الصندوق وعمليات لصندوق - 



33 
  

ا واضحة وكاملة وصحيحة وغري مضللة -   ؛التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وأ
ا جهة خارجية يعد مدير الصندوق مسؤوال عن االلتزام بأحك -  ام الئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف 

 ؛مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص هلم
 ؛ري متعمديعد مدير الصندوق مسؤوال جتاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق النامجة بسبب احتيال أو إمهال أو سوء تصرف أو تقص - 
ة يعد مدير الصندوق السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر اليت تؤثر يف استثمارات الصندوق، وتتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملي - 

 ؛تقومي املخاطر بشكل سنوي على األقل
  يق بناء على طلبها.يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام للصندوق ويزود اهليئة بنتائج التطب - 

  المهام التي ُكلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق ط.

 

  يتعامل الصندوق مع أطراف أخرى وذلك للقيام باملهام املخّولة له، وهم كاآليت:
 احملاسب القانوين للقيام مبهام التدقيق واملراجعة. - 
  نشطة الصندوق لضمان توافقها مع الضوابط الشرعية.اهليئة الشرعية لإلشراف والرقابة على أ - 
 مدير صندوق من الباطن إلدارة أصول الصندوق مبا يتفق مع سياسات استثمار الصندوق ووفقا للمعايري الشرعية. - 

  .أمني حفظ من الباطن لتويل حفظ أصول الصندوق - 

  من الممكن أن تتعارض مع أنشطة الصندوقأي نشاط عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو  ي.

 

 جيوز ملدير الصندوق والشركات األخرى ضمن شركة األهلي املالية القيام من حني آلخر بالتصرف كمدراء صناديق، أو مستشارين للصناديق، أو
املمكن أن جيد مدير الصندوق، يف نطاق ممارسته  الصناديق الفرعية األخرى اليت تنشد أهدافًا استثمارية مماثلة لتلك اخلاصة بالصندوق. ولذلك، فمن

ت ألعماله، أنه يف موقف ينطوي على تعارضات حمتملة يف الواجبات أو املصاحل مع واحد أو أكثر من الصناديق. وعلى أي حال، ففي تلك احلاال
إىل أقصى درجة ممكنة عملياً، وعدم إغفال التزاماته سوف يراعي مدير الصندوق التزاماته بالتصرف مبا حيقق أقصى مصاحل مالكي الوحدات املعنيني 

وشروط جتاه عمالئه اآلخرين عند االطالع بأي استثمار قد ينطوي على تعارضات حمتملة يف املصاحل. علما أنه إىل تاريخ إعداد مذكرة املعلومات 
ر الصندوق أو أعضاء جملس إدارة الصندوق ُحيتمل وأحكام الصندوق، ال يوجد أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء جملس إدارة مدي

  تعارضها مع مصاحل الصندوق.
  األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله ك.

 

اذ أي للهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثماري حمدد واختاذ أي إجراء تراه مناسبا لتعيني مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو اخت
 دبري آخر تراه مناسبا، وذلك يف حال وقوع أي من احلاالت اآلتية:ت

  ؛توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار اهليئة بذلك مبوجب الئحة األشخاص املرخص هلم - 
 ؛إلغاء ترخيص مدير يف ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل اهليئة - 
 ؛ر الصندوق إللغاء ترخيصه يف ممارسة نشاط اإلدارةتقدمي طلب إىل اهليئة من مدي - 
 ؛بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية -بشكل تراه اهليئة جوهريا–إذا رأت اهليئة أن مدير الصندوق قد أخل  - 
ى مدير الصندوق وفاة مدير احملفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لد - 

 ؛قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق اليت يديرها مدير احملفظة
ا ذات أمهية جوهرية. - بناء على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى اهليئة  -    أ

  أمين الحفظ )13

  أمين الحفظ أ.
  السعودية العربية ترست نورذن شركة 

  السوق الماليةرقم الترخيص الصادر عن هيئة  ب.
 12163-26 



34 
  

  عنوان أمين الحفظ ج.

 
  السعودية العربية اململكة ،11433 الرياض ،10175. ب.ص النخيل، برج

  +966114188694: هاتف
 www.northerntrust.com: االلكرتوين املوقع

  تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية د.
  م2013 رسما 4 املوافق هـ،1434 الثاين ربيع 22 
  األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ هـ.

 

ا طرفاً  -   ثالثاً يعد أمني احلفظ مسؤوًال عن التزاماته وفقًا ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء قام بتأدية مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف 
 ؛مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص املرخص هلم

أمني احلفظ مسؤوال جتاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق النامجة بسبب احتياله أو إمهاله أو سوء تصرفه املتعمد أو  يعد  - 
 ؛تقصريه املتعمد

فظ أصول حفظ أصول الصندوق ومحايتها لصاحل مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اختاذ مجيع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق حب - 
   الصندوق.

  المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاُ ثالثاُ  و.
  .الباطن من للحفظ أميناً  بالعمل احلفظ نشاط ملمارسة املرخصني تابعيه من أي أو أكثر أو ثالث طرف تكليف احلفظ ألمني جيوز 
  لعزل أمين الحفظ أو استبداله المنظمةاألحكام  ز.

 

 ملعني من مدير الصندوق أو اختاذ أي تدبري تراه مناسبا يف حال وقوع أي من احلاالت اآلتية:للهيئة عزل أمني احلفظ ا
  ؛توقف أمني احلفظ عن ممارسة نشاط احلفظ دون إشعار اهليئة بذلك مبوجب الئحة األشخاص املرخص هلم - 
 ؛إلغاء ترخيص أمني احلفظ يف ممارسة نشاط احلفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل اهليئة - 
 ؛دمي طلب إىل اهليئة من أمني احلفظ إللغاء ترخيصه يف ممارسة نشاط احلفظتق - 
 ؛بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية - بشكل تراه اهليئة جوهريا–إذا رأت اهليئة أن أمني احلفظ قد أخل  - 
ا ذات أمهية جوهرية - بناء على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى اهليئة  -   .أ

وق عزل أمني احلفظ مبوجب إشعار كتايب إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمني احلفظ يف مصلحة مالكي الوحدات، ويرسل كما جيوز ملدير الصند
   مدير الصندوق فورا إشعارا بذلك إىل اهليئة ومالكي الوحدات.

  الموزع  )14

 

  توزيع الصندوق: بكلف مدير الصندوق املوزعني التالني للقيام 
  ).08109 – 27، السعودية. املرخصة من قبل هيئة السوق املالية (11323، الرياض 286546دراية املالية، ص.ب.  -
 ,Estafera, 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuenteالعنوان: )، All Funds Bankاول فندز بنك ( -

Alcobendas 28109-Mdrid :واملرخصة من قبل .Registre de commerce et des Societes Luxembourg  

  المحاسب القانوني )15

  المحاسب القانوني أ.
  كي يب ام جي الفوزان وشركاه  
  عنوان المحاسب القانوني ب.

 اململكة العربية السعودية، 21534، جدة 55078شارع األمري سلطان ص.ب  –مركز زهران لألعمال   
  9595 698 12 966+تلفون: 
  9494 698 12 966+فاكس: 
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  www.kpmg.com/saاملوقع اإللكرتوين: 
  األدوار األساسية ومسؤوليات المحاسب القانوني ج.

  
ا واليت تتم وفقاً ملع ايري املراجعة املتعارف عليها مسؤولية احملاسب القانوين تتمثل يف إبداء رأي على القوائم املالية استناداً إىل أعمال املراجعة اليت يقوم 

عقولة من  اململكة العربية السعودية واليت تتطلب التزام احملاسب مبتطلبات أخالقيات املهنة وختطيط وتنفيذ أعمال املراجعة للحصول على درجة ميف
مؤيدة للمبالغ  تتضمن مسؤوليات احملاسب القانوين أيضا القيام بإجراءات احلصول على أدلة .التأكد بأن القوائم املالية خالية من األخطاء اجلوهرية

املستخدمة، باإلضافة واإليضاحات الواردة يف القوائم املالية. باإلضافة إىل تقييم مدى مالءمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية 
  إىل تقييم العرض العام للقوائم املالية.

  معلومات أخرى )16
  تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي سيتم تقديمها عند طلبها دون مقابل.السياسات واالجراءات التي ستتبع لمعالجة  أ.
  معلومات التخفيضات والعمولة الخاصة ب.

حيق ملدير الصندوق أن يربم ترتيبات عمولة خاصة تكون حمصورة يف سلع وخدمات قد حيصل عليها مدير الصندوق على أن تكون متعلقة بتنفيذ  
  عن صندوق االستثمار أو بتقدمي أحباث ملصلحة الصندوق وفقا لالئحة األشخاص املرخص هلم.صفقات نيابة 

  معلومات الزكاة و/أو الضريبة ج.
مالكي  تطبق ضريبة القيمة املضافة على الصندوق وفقا لنظام ضريبة القيمة املضافة والئحته التنفيذية. وال يدفع مدير الصندوق مبلغ الزكاة عن 

  الوحدات.
  معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات: د.

 

  الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات:
 ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات وذلك يف احلاالت التالية:

  مبادرة من مدير الصندوق؛ - 
) أيام عمل من تسلم ذلك الطلب من أمني 10الكي الوحدات خالل (طلب كتايب من أمني احلفظ، ويقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع م - 

 احلفظ؛
على األقل من قيمة وحدات الصندوق،  ٪25طلب كتايب من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين ميكلون جمتمعني أو منفردين أكثر من  - 

 تسلم ذلك الطلب من مالك أو مالكي الوحدات.) أيام عمل من 10ويقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل (
 إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات:

) من الئحة صناديق االستثمار خبصوص اجتماعات مالكي الوحدات، وتكون الدعوة الجتماع مالكي 70يلتزم مدير الصندوق بأحكام املادة (
ير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق، وبإرسال إشعار كتايب إىل مجيع مالكي الوحدات وأمني عن ذلك يف املوقع اإللكرتوين ملد نباإلعالالوحدات 

) يوما قبل االجتماع، وسيحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع 21) أيام على األقل من تاريخ االجتماع ومبدة ال تزيد عن (10احلفظ قبل (
على  ٪25اجتماع مالكي الوحدات صحيحًا إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات ميلكون جمتمعني ومكانه ووقته والقرارات املقرتحة. وال يكون 

وقع األقل من قيمة وحدات الصندوق العام، ويف حال عدم استيفاء النصاب يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع ثان باإلعالن عنه يف موقعه وامل
) أيام على األقل، ويعد االجتماع الثاين صحيحا أيا كانت 5يع مالكي الوحدات وأمني احلفظ قبل (اإللكرتوين للسوق وإرسال إشعار كتايب إىل مج

  نسبة الوحدات املمثلة يف االجتماع. 
 طريقة تصويت مالكي الوحدات:

واحد يف اجتماع مالكي جيوز لكل مالك وحدات تعيني وكيل له لتمثيله يف اجتماع مالكي الوحدات، وملالك الوحدات أو وكيله اإلدالء بصوت 
ا والتصويت على  الوحدات عن كل وحدة ميلكها وقت االجتماع. كما جيوز ملدير الصندوق عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشرتاك يف مداوال

ا بواسطة وسائل التقنية احلديثة، كما جيوز إرسال مستندات االجتماع واختاذ القرارات الناجتة عن االجتماع عن   طريق وسائل التقنية احلديثة. قرارا
  حقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات:
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ت الئحة حيق ملالك الوحدات ممارسة مجيع احلقوق املرتبطة بالوحدات مبا يف ذلك احلصول على موافقته على أي تغريات تطلب املوافقة وفقا ملتطلبا
  صناديق االستثمار.

  الصندوق اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية هـ.

 

اء الصندوق العام، فيجب عليه إشعار اهليئة ومالكي الوحدات كتابياً برغبته يف ذلك قبل مدة ال تقل عن (إذا رغب  -  ) 21مدير الصندوق يف إ
اء الصندوق العام فيه، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.  يوماً من التاريخ املزمع إ

اء الصندوق. إشعار األطراف ذات -   العالقة التعاقدية مع الصندوق عن إ
 البيع التدرجيي ألصول الصندوق. - 
سداد االلتزامات املتسحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع املبالغ املتبقية على مالكي الوحدات املسجلني يف تاريخ التصفية على  - 

 من وحدات.أساس تناسيب على مالكي الوحدات بنسبة ما ميلكه كل منهم 
  إزالة معلومات الصندوق من موقع مدير الصندوق وموقع تداول. - 

  اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكوى و.

 

كة إذا كان لدى مالك الوحدات أي شكوى متعلقة بالصندوق ينبغي عليه إرساهلا إىل شركة األهلي املالية، من خالل موقع مدير الصندوق على شب
). كما يقدم مدير الصندوق نسخة 920000232أو عن طريق االتصال اهلاتفي على هاتف رقم (www.alahlicapital.com اإلنرتنت

ويف حال مل يتم تسوية  .من سياسات وإجراءات مدير الصندوق ملعاجلة شكاوى العمالء عند طلبها خطيا من مدير الصندوق دون أي مقابل
إدارة شكاوى املستثمرين، كما حيق للمشرتك إيداع الشكوى - ى من قبل مدير الصندوق، حيق للمشرتك إيداع شكواه لدى هيئة السوق املالية الشكو 

) يوم تقوميي من تاريخ إيداع الشكوى لدى اهليئة، إال إذا أخطرت اهليئة مقدم 90لدى جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية بعد مضي مدة (
  سيتم تقدمي اإلجراءات اخلاصة مبعاجلة الشكاوى عند طلبها دون مقابل.  شكوى جبواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء املدة.ال

  الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في صناديق االستثمار هي لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية ز.

  مستندات المتاحة لمالكي الوحدات: قائمة ال ح.

 

  تشمل القائمة املستندات التالية: 
 شروط وأحكام الصندوق. - 
 ملخص املعلومات الرئيسة. - 
 العقود املذكورة يف مذكرة املعلومات وشروط وأحكام الصندوق. - 
  القوائم املالية ملدير الصندوق. - 

  ملكية أصول الصندوق ط.
ق االستثمار مملوكة ملالكي الوحدات جمتمعني (ملكية مشاعة)، وليس ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من يقر مدير الصندوق بأن أصول صندو  

ن مدير الباطن أو أمني احلفظ أو أمني احلفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة يف أصول الصندوق أو أي مطالبة فيها، إال إذا كا
باطن أو أمني احلفظ أو أمني احلفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكًا لوحدات الصندوق، وذلك يف الصندوق أو مدير الصندوق من ال

ذه املطالبات موجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنها يف شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة  حدود ملكيته، أو كان مسموحًا 
  املعلومات.

ملذكرة، ال يوجد أي معلومات إضافية تساهم يف عملية اختاذ قرارات االستثمار ملالكي الوحدات احلاليون أو احملتملون، أو حىت تاريخ إعداد هذه ا ي.
  مدير الصندوق، أو جملس إدارة الصندوق أو املستشارون املهنيون ومل يتم ذكرها.

  .رمل يقم مدير الصندوق بطلب أي إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثما ك.

  سياسة مدير الصندوق في حقوق التصويت ل.
  يقوم مدير الصندوق باإلفصاح يف موقعه اإللكرتوين وموقع السوق اإللكرتوين عن السياسات املتعلقة حبقوق التصويت اليت يتبعها. 
  سرية معلومات الصندوق م. 
مجيع األوقات، وذلك ال حيد من حق السلطة التنظيمية للصندوق (هيئة تدار أعمال الصندوق واستثمارات املشاركني فيه بأقصى درجات السرية يف  
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  السوق املالية) يف االطالع على سجالت الصندوق ألغراض اإلشراف النظامي.
  وفاة مالكي الوحدات ن.

 

حيث تكون هذه الشروط  إن موافقة املستثمر على شروط وأحكام ومذكرة معلومات الصندوق لن تنتهي بشكل تلقائي يف حال وفاته أو عجزه،
ستثمر شخصية واألحكام ملزمة لورثته وملديري تركته وملنفذي وصيته وملمثليه الشخصيني وأمنائه وخلفائه يف حال كان املستثمر فردا. أما إذا كان امل

ر الصندوق احلق يف تعليق أي ألي شريك أو مساهم فيها. وعليه فإن ملدي مما سبققانونية، فإن هذه االتفاقية لن تنتهي يف حال حدوث شيء 
حلني تسلم مدير الصندوق ألمر صادر عن حمكمة أو وكالة أو غري ذلك من البيانات الكافية   معامالت تتعلق بالشروط واألحكام أو مذكرة املعلومات

  له إلثبات صالحية من سبق ذكرهم قبل السماح هلم بالتصرف يف تلك املعامالت.
  ال وتمويل اإلرهابقواعد مكافحة غسل األمو  س.

وتاريخ  2008- 39-1يطبق مدير الصندوق قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم 
ذا يقر مالكو الوحدات بأن املبالغ املستخدمة 2008ديسمرب  1هـ املوافق 1429ذو احلجة  3 لالشرتاك بالصندوق م وأي تغيريات تطرأ عليها. و

غري ناجتة عن مصادر مشبوهة أو غري مشروعة. ويف حال وجد مدير الصندوق سببا لالشتباه يف املصدر القانوين لألموال املرتبطة بالصفقات 
املختصة مبكافحة غسل االستثمارية للمستثمر، فإنه ملزم بإيقاف هذه الصفقات أو رفض تنفيذها من أجل التحقيق وإخطار اجلهة التنظيمية باململكة 

ري املسموح األموال ومتويل اإلرهاب مباشرة بالوضع وإيصال أي معلومة أو مستند تطلبه اهليئة للتحقق من االشتباه. كما جتدر اإلشارة إىل أنه من غ
ا واملبلغ عنها.  ملدير الصندوق مبوجب النظام إعالم مالكي الوحدات بالعمليات املشتبه 

  
  ماتتبادل المعلو  ع.

ألطراف األخرى سيتم تبادل املعلومات الالزمة لفتح حساب املستثمر وتنفيذ عملياته وااللتزام باألنظمة املطبقة إىل احلد الالزم بني مدير الصندوق وا 
  املختارة من مدير الصندوق. يوافق مالك الوحدات أيضا بأن هذه املعلومات قد يتم مشاركتها مع اجلهات الرقابية املختصة.

  تجزئة األحكام ف.
  كام تبقى بكامل مفعوهلا ونفاذها.يف حال اعتبار أي حكم من أحكام هذا العقد باطال أو غري قابل للتنفيذ، فإن بقية األح 
  اللغة ص.

انا عند طلبها. وميكن ملدير ) من الئحة صناديق االستثمار تكون شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية ويتم توفريها جم54وفقا للفقرة (أ) من املادة ( 
  عريب.الصندوق إصدار هذه الشروط واألحكام باللغة اإلجنليزية، ويف حالة وجود اختالف يف املعىن بني النص العريب واالجنليزي، يؤخذ بالنص ال

  معلومات إضافية )17

بدون الرتكيز على أي بلد  REITsاملالية للشركات العقارية  جمال االستثمار: يركز الصندوق استثماراته يف القطاع العقاري وبشكل أكرب يف األوراق 
  .معني أو منطقة جغرافية معينة
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  ملحق: ملخص اإلفصاح المالي
  م بالدوالر األمريكي2018ملخص للمصاريف والرسوم الفعلية السنوية اخلاصة بالصندوق للفرتة املالية املنتهية يف ديسمرب 

 دوالر فأل  الرسوم والمصروفات

  408  رسوم اإلدارة
 20  اإلدارة رسوم على املضافة القيمة ضريبة

  9  *مراجعة حسابات الصندوق
  18  *العمليات اإلدارية
  2  *هيئة السوق املالية

  13  *رسوم احلفظ
  8  *املراجعة الشرعية

  5  *جملس إدارة الصندوق
 73   التعامل رسوم

  556  مجموع الرسوم والمصاريف
  
من متوسط  ٪29.0 تقريبا سنوياً من متوسط قيمة أصول الصندوق، وقد بلغت املصاريف األخرى الفعلية ٪1.5املصاريف األخرى جمتمعة عن  لن تزيد*

هر). قيمة أصول الصندوق. هذا ويقوم مدير الصندوق مبراجعة املصاريف اليت مت حتميلها على الصندوق بشكل ربع سنوي (كل ثالث أش  
.وق باحلق يف التنازل أو إعادة دفع رسوم اإلدارة يف حال استثمار أي صندوق مدار من شركة األهلي املالية يف هذا الصندوقحيتفظ مدير الصند  
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 الشروط واألحكام
  
  

 صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل
AlAhli Global Real Estate Income Fund 

  صندوق استثماري عام مفتوح
 
الصندوقمدير   

 شركة األهلي المالية
 
 

 مت اعتماد صندوق األهلي العقاري العاملي للدخل على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايري الشرعية اجملازة من قبل اهليئة الشرعية املعينة للصندوق
 

دثة ومعدلة عن ات كاملة وواضحة وصحيحة وغري مضللة وحمختضع شروط وأحكام الصندوق واملستندات األخرى كافة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلوم
 الصندوق

 جيب على املستثمرين قراءة هذه الشروط واألحكام مع مذكرة املعلومات واملستندات األخرى اخلاصة بالصندوق
 

 تاريخ إصدار الشروط واألحكام
م 2007نوفمرب  11هـ، املوافق 1428ذو القعدة  01  

  ا بتاريخومت إشعار اهليئة بتحديثه
  م2018 نوفمرب 27هـ املوافق 1440 ربيع األول 19 

 تاريخ موافقة هيئة السوق املالية على تأسيس الصندوق وطرح وحداته
م.2007نوفمرب  11هـ، املوافق 1428ذو القعدة  01   
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  قائمة المحتويات 

 واألحكامالشروط 

 معلومات عامة )1

 النظام املطبق )2

 أهداف الصندوق )3

 مدة الصندوق )4

 / حدود االستثمار قيود )5

 العملة )6

 مقابل اخلدمات والعموالت واألتعاب )7

 التقومي والتسعري )8

 التعامالت )9

 سياسة التوزيع )10

 تقدمي التقارير إىل مالكي الوحدات )11

 سجل مالكي الوحدات )12

 اجتماع مالكي الوحدات )13

 حقوق مالكي الوحدات )14

 مسؤولية مالكي الوحدات )15

 خصائص الوحدات  )16

 دوقالتغيريات يف شروط وأحكام الصن )17

اء صندوق االستثمار )18  إ

 مدير الصندوق )19

 أمني احلفظ )20

 احملاسب القانوين  )21

 أصول الصندوق )22

 إقرار من مالك الوحدات )23
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  :الشروط واألحكام

  معلومات عامة )1

  اسم مدير الصندوق ورقم الترخيص الصادر عن الهيئة .أ
لتقدمي خدمات اإلدارة، احلفظ، الرتتيب، ) 06046- 37( ترخيص رقمشركة األهلي املالية (األهلي كابيتال)، املرخصة من هيئة السوق املالية   

  املشورة، التعهد بالتغطية والتعامل بصفة أصيل ووكيل يف األوراق املالية.
  عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق  .ب

  
  

  ، اململكة العربية السعودية11495، الرياض 22216طريق امللك سعود، ص.ب. 
  +966 92000 0232هاتف: 
  +966114060049فاكس: 

 عنوان الموقع االلكتروني لمدير الصندوق .ج
  www.alahlicapital.comملزيد من املعلومات حول مدير الصندوق أو الصندوق، يرجى زيارة املوقع التايل   
  اسم امين الحفظ .د
  لسعوديةا العربية ترست نورذنشركة   
  عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ .هـ
   www.northerntrust.comاملوقع التايل ملزيد من املعلومات حول أمني احلفظ، يرجى زيارة   

  النظام المطبق  )2

  فيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة املطبقة يف اململكة العربية السعودية.خيضع الصندوق ومدير الصندوق لنظام السوق املالية ولوائحه التن 

   أهداف الصندوق )3

  أهداف ونوع الصندوق .أ
مار صندوق األهلي العقاري العاملي للدخل هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إىل منو رأس املال على املدى الطويل وتوزيع الدخل من خالل االستث  

على مستوى العامل واليت  )REITsساسي يف األوراق املالية للشركات العقارية املدرجة املعروفة باسم (ريل ايستيت انفستمنت ترستس أو بشكل أ
القطاع  متتلك وتدير جمموعة من العقارات املدرة للدخل. باإلضافة إىل ذلك، حيق للصندوق االستثمار يف أسهم الشركات املدرجة حمليا وعامليا يف

  .العقاري أو قطاع التطوير العقاري
  سياسات وممارسات االستثمار وأنواع األصول التي سيستثمر بها الصندوق .ب

"، وأسهم الشركات العقارية وشركات REITsيستثمر الصندوق يف األوراق املالية للشركات العقارية املدرجة "ريل ايستيت انفسمنت ترستس  -  
والطروحات العامة األولية  REITsروحات العامة األولية ألسهم أو األوراق املالية للشركات العقارية املدرجة التطوير العقاري املدرجة، والط

 لشركات التطوير العقاري، ويف وحدات صناديق االستثمار اليت هلا أهداف مماثلة ألهداف الصندوق.
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ول الصندوق يف كل فئة من األوراق املالية كنسبة مئوية من صايف قيمة يستثمر الصندوق بشكل نشط يف القطاع العقاري، ويرتاوح توزيع أص - 
  األصول حسب اجلدول التايل:

  

 
بدون الرتكيز على أي بلد معني أو  REITsلصندوق استثماراته يف القطاع العقاري وبشكل أكرب يف األوراق املالية للشركات العقارية يركز ا - 

  .منطقة جغرافية معينة

  الحد األقصى  الحد األدنى  فئة األصول
 REITs 75٪ 100٪األوراق املالية والطروحات العامة األولية للشركات العقارية املدرجة 

ملدرجة، والطروحات العامة األولية أسهم الشركات العقارية وشركات التطوير العقاري ا
 ألسهم شركات التطوير العقاري

0٪  15٪  

 ٪10 ٪0 النقد، املراحبة، صناديق أسواق النقد املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية
 ٪10 ٪0  صناديق االستثمار العقارية اليت هلا أهداف مماثلة ألهداف الصندوق

 ٪10 ٪0  عقود املشتقات لغرض التحوط

   مدة الصندوق )4

  اق للصندوق.هو صندوق استثماري عام مفتوح غري حمدد املدة وال يوجد تاريخ استحق صندوق األهلي العقاري العاملي للدخل  

   قيود / حدود االستثمار )5

يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقواعد والتعليمات، حيثما ينطبق ذلك، اليت تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام   
  الصندوق ومذكرة املعلومات.

   العملة )6

ة أخرى غري الدوالر األمريكي فإن سعر الصرف املستخدم سوف خيضع ألسعار عملة الصندوق هي الدوالر األمريكي. ويف حالة االشرتاك بعمل 
  الصرف السائدة يف حينها.

  مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب )7

  تفاصيل جميع المدفوعات وطريقة احتسابها .أ
أصول الصندوق حتسب يف كل يوم تقومي من صايف قيمة  ٪1.85يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق رسوم إدارة سنوية تبلغ  أتعاب اإلدارة: 

 وختصم بشكل شهري. يف حال استثمر يف أي صندوق آخر من الصناديق املدارة من شركة األهلي املالية يف هذا الصندوق، سيتم إعادة دفع رسوم
صندوق بشكل منفصل وفقا للنسب اليت اإلدارة لتجنب ازدواج تقاضي الرسوم. ختضع أتعاب اإلدارة لضريبة القيمة املضافة، ويتم حتميلها على ال

  ينص عليها نظام ضريبة القيمة املضافة والئحته التنفيذية.
تدفع مصاريف الوساطة أو أية رسوم تداول أخرى من قبل الصندوق مباشرة مبستويات حتددها األنظمة أو  مصاريف ورسوم التعامل (الوساطة): 

 يقوم الصندوق بالشراء أو البيع فيها. وتتفاوت تلك املبالغ استناداً على معدل تداول أصول الصندوق يف األسواق اليت أو أمناء احلفظ وسيط التعامل
 وحجم العمليات.

يتم حتميلها على الصندوق حال وجودها حسب أسعار السوق السائدة وحتسب يف كل يوم تقومي وتدفع مصاريف التمويل المتوافق مع الشريعة:  
  مول.حسب متطلبات البنك امل

يتم حتميل الصندوق أي رسوم ومصروفات أخرى كأتعاب مراجع احلسابات، وأتعاب أعضاء جملس إدارة الصندوق الرسوم والمصاريف األخرى:  
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ا موح املستقلني، ورسوم احلفظ، وأتعاب الرقابة واالستشارات الشرعية واملصاريف اإلدارية والعمليات اخلاصة بالصندوق، وأية مصروفات أخرى مس
  سنويا من متوسط صايف قيمة أصول الصندوق. وهي على النحو التايل: ٪1.50نظاميا ولن تزيد هذه املصاريف جمتمعة عن 

دوالر سنويا تقسم على  37,333.33يتقاضى كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة املستقلني مبلغ  مكافآت مجلس إدارة الصندوق: - 
  شرف عليها اجمللس.عدد الصناديق العامة املفتوحة اليت ي

  دوالر سنويا حتسب يف كل يوم تقومي وختصم شهريا. 8,684.80أتعاب مراجع الحسابات:   - - 
 الصندوق به يستثمر الذي السوق حبسب أساس نقطة) 60 إىل 0.15( بني السنوية احلفظ رسوم ترتاوح :والرسوم المحاسبية رسوم الحفظ - 

 حبسب صفقة لكل دوالر) 190 إىل 5( بني ترتاوح صفقات رسوم إىل باإلضافة الصندوق، من شهرياً  وختصم تقومي يوم كل عند حتسب
 دوالر مليون مائة الصندوق حجم كان إذا أساس نقطة) 1.5( تبلغ حماسبية رسوم الصندوق من وخيصم. الصندوق به يستثمر الذي السوق

 احلفظ رسوم حتسب. أساس نقطة) 1.25( الصندوق من مفيخص دوالر مليون مائة من أكثر الصندوق حجم كان حال ويف أقل، أو
  .الصندوق من شهرياً  وختصم تقومي يوم كل عند احملاسبية والرسوم

  دوالر سنويا حتسب يف كل يوم تقومي وختصم شهريا. 7،200أتعاب خدمات الرقابة الشرعية:  - 
  وختصم شهريا.دوالر سنويا حتسب يف كل يوم تقومي  2،000رسوم هيئة السوق المالية:  - 
  دوالر سنويا حتسب يف كل يوم تقومي وختصم شهريا. 1،333.33رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول:  - 
يتم حتميلها على الصندوق على أساس نسبة أصول الصندوق من حجم أصول  مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندوق: - 

ا. الصناديق العامة اليت يقوم مدير ا وبالعمليات اخلاصة    الصندوق مبعاجلة بيانا
 القيمة تشمل ضريبة جتدر اإلشارة إىل أن مجيع الرسوم واألتعاب والعموالت واملصاريف اليت تستحق لألهلي املالية ومقدمي اخلدمات اآلخرين ال 

  .القيمة املضافة والئحته التنفيذية ريبةض نظام عليها ينص اليت للنسب وفقاً  منفصل بشكل الصندوق سيدفعها واليت املضافة
  ال يوجد مقابل مفروض على صفقات االشتراك واالسترداد ونقل الملكية. ب.
  عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق جـ.

مدير الصندوق حيق ملدير الصندوق مع مراعاة الضوابط الشرعية أن يربم ترتيبات عمولة خاصة تكون حمصورة يف سلع وخدمات قد حيصل عليها  
  على أن تكون متعلقة بتنفيذ صفقات نيابة عن صندوق االستثمار أو بتقدمي أحباث ملصلحة الصندوق وفقا لالئحة األشخاص املرخص هلم.

  التقويم والتسعير )8

  تقويم أصول الصندوق .أ
تاحة اليت ميلكها الصندوق يف يوم التقومي مضافا إليها األرباح يتم احتساب إمجايل قيمة أصول الصندوق بناء على آخر أسعار إغالق األوراق املالية امل 

ريخ التقومي، املستحقة، ويف حال االستثمار يف أدوات مالية غري مدرجة فيحسب مبلغ االستثمار مضافًا إليه األرباح املستحقة للفرتة املنقضية إىل تا
  وحدة معلن من قبل الصندوق. ويف حال االستثمار يف صناديق استثمارية فسيتم احتساب آخر سعر

  عدد نقاط التقويم وتكرارها .ب
ية مغلقة يف يتم تقومي أصول الصندوق من اإلثنني إىل اجلمعة على أساس آخر أسعار األوراق املالية املتوفرة يف ذلك اليوم، مامل تكن األسواق العامل 

  .تايلذلك اليوم، ويف مثل هذه احلالة يتم التقومي يف يوم التقومي ال
  اإلجراءات في حال التقويم أو التسعير الخاطئ  .ج

 :يف حال التقومي أو التسعري اخلاطئ ألي أصل من أصول الصندوق أو االحتساب اخلاطئ لسعر الوحدة سيقوم مدير الصندوق بالتايل 
 توثيق أي تقومي أو تسعري خاطئ ألصل من أصول الصندوق أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ؛ - 
 مجيع مالكي الوحدات املتضررين مبا يف ذلك مالكو الوحدات السابقون عن مجيع اخطاء التقومي أو التسعري دون تأخري؛تعويض  - 
أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فورا يف  ٪0.5إبالغ هيئة السوق املالية فورا عن أي خطأ يف التقومي أو التسعري مبا يشكل نسبة  - 

) من الئحة صناديق 71ر الصندوق واملوقع اإللكرتوين لتداول ويف تقارير الصندوق اليت يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة (املوقع اإللكرتوين ملدي
 االستثمار؛
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) من الئحة صناديق 72يقوم مدير الصندوق بتقدمي ملخصا جبميع أخطاء التقومي والتسعري (إن وجدت) هليئة السوق املالية واملطلوبة وفقا للمادة (
  االستثمار.

  
  حساب سعر الوحدة .د
شامًال األرباح املستحقة وأي أرباح حتت يف الفقرة (أ) ) 8يتم احتساب سعر الوحدة حبساب إمجايل قيمة أصول الصندوق املذكورة يف الفقرة (  

يع املصاريف وااللتزامات الثابتة وأية التحصيل واألرباح املوزعة اليت سيعاد استثمارها يف الصندوق، ناقصًا أتعاب إدارة الصندوق بعد خصم مج
مدير  مصروفات مستحقة، مث قسمة الناتج على إمجايل عدد الوحدات القائمة يف ذلك الوقت. ويف احلاالت االستثنائية أو الطارئة اليت يقرر فيها

وز تأخري تقومي أصول الصندوق على أن تتم الصندوق بشكل معقول عدم إمكانية تقومي جزء كبري من أصول الصندوق بشكل ميكن التعويل عليه جي
  مراجعة هذا اإلجراء املؤقت الحقا من قبل مدير الصندوق.

  ُحتسب صايف قيمة أصول الصندوق كالتايل:
 يتم حساب مجيع املصاريف والرسوم الثابتة واملصاريف التشغيلية على أساس يومي من إمجايل حجم األصول. )1
 ة السابقة ويكون الناتج هو صايف قيمة أصول الصندوق. حتسب رسوم اإلدارة من ناتج اخلطو  )2

  وميكن تلخيص اخلطوتني السابقتني يف املعادلة التالية: 
 (رسوم اإلدارة) –الرسوم الثابتة واملصاريف التشغيلية الفعلية)  –صايف قيمة أصول الصندوق= (إمجايل حجم األصول 

  ات القائمة يف يوم التقوميسعر الوحدة= صايف قيمة أصول الصندوق / عدد الوحد
  نشر سعر الوحدة .هـ
يعلن مدير الصندوق عن سعر الوحدة يف يوم العمل يف اململكة التايل ليوم التقومي من خالل املوقع اإللكرتوين اخلاص مبدير الصندوق   

www.alahlicapital.com  وموقع تداولwww.tadawul.com.sa  

  التعامالت )9

  مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد .أ
عمل ميكن تقدمي طلبات االشرتاك واالسرتداد يف كل يوم عمل يف اململكة، ويتم تنفيذ تلك الطلبات من اإلثنني إىل اخلميس على أن تكون أيام  -  

موضح يف   اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة األمريكية يف حال مت تقدميها قبل آخر موعد لتقدمي طلبات االشرتاك واالسرتداد كما هويف
 هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات. 

وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ومبا ال يتعارض  يقوم مدير الصندوق بتنفيذ طلبات االشرتاك واالسرتداد ودفع عائدات االسرتداد وفقا لشروط - 
 مع الئحة صناديق االستثمار.

يقوم مدير الصندوق باتباع إجراءات بناء على معيار عادل ومنصف عند اختيار طلبات االسرتداد املطلوب تأجيلها حسب الفقرة (د) أدناه.  - 
  املقدمة قبل آخر موعد لتقدمي طلبات االسرتداد.علما بأن املعيار سيكون مبنيا على النسبة والتناسب للطلبات 

  متحصالت االسترداد .ب
لذي يتم فيه حتديد تتاح مبالغ االسرتداد للمستثمر حبد أقصى قبل إقفال العمل (باململكة والواليات املتحدة) يف يوم العمل الرابع التايل ليوم التقومي ا 

  سعر االسرتداد.

  ندوققيود التعامل في وحدات الص .ج
واالسرتداد بأحكام ومتطلبات الئحة صناديق االستثمار وهذه الشروط واألحكام ومذكرة  االشرتاكيتقيد مدير الصندوق عند تنفيذ طلبات  

  املعلومات.

  تأجيل عمليات االسترداد .د
بلغ إمجايل نسبة مجيع طلبات االسرتداد ملالكي جيوز ملدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب اسرتداد من الصندوق حىت يوم التعامل التايل أو إذا  
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أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق. سيتم التعامل مع طلبات االسرتداد املؤجلة بالنسبة والتناسب يف أقرب  ٪10الوحدات يف أي يوم تعامل 
  ممكنة عمليا متصرفا حبسن نية.يوم تعامل، وسيقوم مدير الصندوق بدفع عائدات االسرتداد إىل مالكي الوحدات يف أقرب فرصة 

  تعليق طلبات االشتراك واالسترداد: 
  يعلق مدير الصندوق التعامل يف وحدات الصندوق يف احلاالت التالية:

  طلب من هيئة السوق املالية لتعليق االشرتاك واالسرتداد يف الصندوق. - 
 ات.إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق حيقق مصلحة مالكي الوحد - 
أو بالنسبة إىل إذا علق التعامل يف السوق الرئيسة اليت يتم فيها التعامل يف األوراق املالية أو األصول األخرى اليت ميلكها الصندوق، إما بشكل عام  - 

ا جوهرية لصايف قيمة أصول الصندوق.  أصول الصندوق اليت يرى مدير الصندوق بشكل معقول أ
  رفض طلبات االشتراك:

نظام مكافحة ر الصندوق رفض أي طلب اشرتاك يف الصندوق عندما يرتتب على هذا االشرتاك خمالفة للوائح هيئة السوق املالية أو ميكن ملدي - 
غسل األموال. كما ميكن ملدير الصندوق وقف قبول طلبات االشرتاك إذا كانت زيادة االشرتاكات يف الصندوق تؤثر سلبا على مالكي الوحدات 

  احلاليني.

  إجراءات اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل .هـ
ا يف حال مت تأجيل عمليات االسرتداد، سيتبع مدير الصندوق إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسرتداد املطلوب تأجيلها وذلك وفق 

  من الئحة صناديق االستثمار "تأجيل عمليات االسرتداد". )61(ملتطلبات املادة 

  المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخريناألحكام  .و
يف اململكة خيضع نقل ملكية الوحدات إىل مستثمرين آخرين إىل نظام هيئة السوق املالية ولوائحها التنفيذية واللوائح األخرى ذات العالقة املطبقة  

  العربية السعودية.

  استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق .ز
الصندوق و/أو تابعيه، وفقًا لتقديره اخلاص املشاركة يف الصندوق كمستثمر عند تأسيس الصندوق أو بعد إطالق الصندوق، وحيتفظ  ميكن ملدير 

ت مدير الصندوق حبقه يف ختفيض مشاركته كليًا أو جزئيًا مىت ما رأى ذلك مناسباً. سيتم اإلفصاح عن إمجايل قيمة هذه االستثمارات إن وجد
ي وسيتم التعامل مع مدير الصندوق حال استثماره يف الصندوق دون متييز عن أي مستثمر آخر مع مراعاة متطلبات املادة اخلامسة بشكل ربع سنو 

  عشرة من الئحة صناديق االستثمار "اشرتاك مدير الصندوق يف وحدات الصندوق".

  تقديم طلبات االشتراك واالسترداد  .ح
الصندوق مفتوح لتقدمي طلبات االشرتاك واالسرتداد يف كل يوم عمل باململكة العربية السعودية، ويتم تنفيذ  ق:أيام بيع واسترداد وحدات الصندو  

  األمريكية.طلبات االشرتاك واالسرتداد يف األيام من اإلثنني إىل اخلميس على أن تكون أيام عمل يف اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة 

ظهراً يف يوم العمل باململكة الذي  12:30كل االشرتاكات اليت تتم بالدوالر األمريكي جيب أن تدفع قبل أو عند الساعة   اك:تقديم طلبات االشتر 
م التعامل يسبق يوم التعامل املستهدف لكي تبدأ املشاركة يف الصندوق يف يوم التعامل، أما الطلبات اليت يتم تقدميها يف يوم العمل الذي يسبق يو 

ظهرًا أو إذا صادف يوم التعامل املستهدف عطلة رمسية للبنوك أو لألشخاص املرخص هلم يف اململكة العربية السعودية أو  12:30اعة بعد الس
 .الواليات املتحدة األمريكية، فسوف يتم تنفيذ طلبات االشرتاك يف يوم التعامل التايل

شرط تسلم إشعار خطي باالسرتداد أو توقيع النموذج اخلاص باالسرتداد عن طريق جيوز االسرتداد يف أي يوم تعامل ب تقديم طلبات االسترداد:
ظهرًا يف يوم العمل باململكة الذي يسبق يوم التعامل املستهدف، أما الطلبات اليت يتم تقدميها بعد الساعة  12:30الفروع قبل أو عند الساعة 

عامل املستهدف عطلة رمسية للبنوك أو لألشخاص املرخص هلم يف اململكة العربية ظهرًا يف يوم العمل باململكة أو إذا صادف يوم الت 12:30
  السرتداد يف يوم التعامل التايل.السعودية أو الواليات املتحدة األمريكية، فسوف يتم تنفيذ طلبات ا

  إجراءات االشتراك واالسترداد والتحويل .ط
العميل على منوذج االشرتاك والشروط واألحكام عن طريق الفروع، كما ميكنه إجراء ذلك من  عند االشرتاك يف الصندوق يوقع إجراءات االشتراك: 
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يل. خالل القنوات البديلة (وهي عن طريق املوقع اإللكرتوين أو اهلاتف املعتمدين من مدير الصندوق)، ويتم خصم مبلغ االشرتاك من حساب العم
 منتهي الصالحية مثل بطاقة اهلوية الوطنية (للسعوديني) أو اإلقامة (للمقيمني)، وجيب أن يقدم وجيب على املستثمر الفرد إبراز إثبات شخصية غري

إىل أي املستثمر ذو الشخصية االعتبارية (الشركات واملؤسسات) خطابا خمتوما من الشركة باإلضافة إىل نسخة من السجل التجاري للشركة باإلضافة 
 ؤسسة.مستندات أخرى حسب نوع الشركة أو امل

ميكن أن يقدم مالك الوحدات طلبا السرتداد قيمة الوحدات كليا أو جزئيا يف أي وقت وذلك بتسليم إشعار خطي أو بتعبئة  إجراءات االسترداد:
ية الوطنية أو وتسليم منوذج االسرتداد الذي ميكن احلصول عليه من الفروع أو من خالل القنوات البديلة. وجيب أن يقوم املستثمر بإبراز بطاقة اهلو 

د قيمة اإلقامة غري منتهية الصالحية وذلك يف حال رغبته باالسرتداد عن طريق الفروع. كما على مالك الوحدات حتديد ما إذا كان يرغب يف اسرتدا
إىل أقل من مبلغ وحداته كليا أو جزئيا. ويف حال تقدمي مالك الوحدات طلب اسرتداد جزئي من الصندوق، مث حدث اخنفاض لقيمة كامل وحداته 

على االسرتداد اجلزئي املطلوب فإن من حق مدير الصندوق رفض عملية االسرتداد املطلوب تنفيذها يف يوم التقومي املستهدف، بدون أي مسؤولية 
  مدير الصندوق، وبالتايل على املستثمر تقدمي طلب اسرتداد جديد ليتم تنفيذه يف يوم التقومي الالحق.

ميكن إجراء حتويل بني بعض الصناديق املدارة من شركة األهلي املالية العامة واملفتوحة على أن تكون مطروحة  ين صندوقين:إجراءات التحويل ب
من شركة األهلي املالية مبثابة عملية واحدة ترتكب من جزئني  ةاملدار طرحا عاما وغري حمددة املدة. تعترب عملية التحويل بني صندوقني من الصناديق 

طبقا  : اسرتداد واشرتاك. وعلى هذا األساس، يتم تنفيذ عملية االسرتداد طبقا لبند "تقدمي طلبات االسرتداد" أعاله، مث تتم عملية االشرتاكمنفصلني
ات لبند "تقدمي طلبات االشرتاك" اخلاص بالصندوق اآلخر. وعند طلب التحويل، جيب على املستثمر تعبئة منوذج التحويل وتقدميه إىل ممثل خدم

ويته الشخصية غري منتهية الصالحية أو من خالل القنوات البديلة.   العمالء بالفرع مصحوبا 
  الحد األدنى للملكية .ي

  دوالر أمريكي. 2,000احلد األدىن لالشرتاك:  
  دوالر أمريكي. 1,000احلد األدىن لالشرتاك اإلضايف: 

  دوالر أمريكي. 1,000احلد األدىن لالسرتداد: 
  دوالر أمريكي. 1,000دىن مللكية وحدات الصندوق: احلد األ

  مليون دوالر أمريكي. 5الحد األدنى لبدء الصندوق هو  .ك
  سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق ريـالماليين  10اإلجراءات التصحيحية الستيفاء متطلب  .ل
صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة من اهليئة فيما يتعلق باحلد األدىن املتطلب استيفاؤه من صايف يتبع مدير الصندوق املتطلبات الواردة يف الئحة   

سعودي سيقوم مدير الصندوق باختاذ اإلجراءات  ريـال) ماليني 10قيمة أصول الصندوق، ويف حال قل صايف قيمة أصول الصندوق عن عشرة (
  :التالية

ذا ا -   حلدث،إبالغ جملس إدارة الصندوق 
 متابعة أداء الصندوق ومستوى أصوله بشكل متواصل ملدة ستة أشهر، - 
اء املذكورة يف الفقرة الفرعية (و -  اء الصندوق وفقًا إلجراءات اإل ) من إذا انقضت فرتة الستة أشهر دون التصحيح، سيقوم مدير الصندوق بإ

 الفقرة الرابعة من مذكرة املعلومات،
م، مت إعفاء مدراء الصناديق من هذا املتطلب حىت 2017فرباير  01هـ، املوافق 1438مجادى األوىل  04ة الصادر يف علما بأنه حسب تعميم اهليئ

  م.2018ديسمرب  31ه، املوافق 1440ربيع الثاين  24تاريخ 

  سياسة التوزيع  )10

من استثمارات الصندوق حال وجودها و/أو توزيع األرباح حيتفظ مدير الصندوق حبق إقرار التوزيع الكلي أو اجلزئي من األرباح الدورية املستلمة  
عمل من الرأمسالية احملققة إن وجدت من قبل الصندوق مبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات. ويتم توزيع تلك األرباح مرتني يف السنة خالل سبعة أيام 

ثمرين املسجلني يف سجالت الصندوق حسب تاريخ يوم التقومي اية شهر يونيو وديسمرب من كل عام، على أن تكون أحقية استالم األرباح للمست
هذه الذي يسبق تاريخ التقومي األخري يف شهر يونيو وشهر ديسمرب من كل عام، وذلك بعد احلصول على موافقة جملس إدارة الصندوق. ويتم توزيع 

ي التجاري. جتدر اإلشارة على أنه من احملتمل أال يتمكن األرباح لكل مستثمر بإيداعها يف حساب املستثمر اجلاري النشط لدى البنك األهل
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ا.الصندوق من توزيع أي أرباح على مالكي الوحدات يف التاريخ احملدد بسبب عدم إقرار أو تأخري أو قلة التوزيعات من قبل الشركات املستثم   ر 

  تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات  )11

  اليةالمعلومات المتعلقة بالتقارير الم .أ
اية فرتة التقرير وذلك يف األماكن 35يعد مدير الصندوق التقارير املالية األولية وتتاح للجمهور وذلك بنشرها خالل مدة ال تتجاوز ( -   ) يوما من 

 لسوق.وبالوسائل احملددة يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ويف املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق واملوقع االلكرتوين ل
) 5بات امللحق رقم (يعد مدير الصندوق التقارير السنوية (مبا يف ذلك القوائم السنوية املراجعة والتقارير السنوية املوجزة والتقارير األولية وفقا ملتطل - 

ر خالل مدة ال تتجاوز من الئحة صناديق االستثمار، وحيصل عليها مالك الوحدات عند الطلب بدون أي مقابل، وتتاح التقارير السنوية للجمهو 
اية فرتة التقرير. 70(  ) يوما من 

) يوما 15يزود مدير الصندوق كل مالك وحدات ببيانات صايف قيمة أصول الوحدات اليت ميتلكها وسجل صفقاته يف وحدات الصندوق خالل ( - 
ا مالك الوحدات.  من كل صفقة يف وحدات الصندوق يقوم 

ا البيان) يلخص صفقاته يرسل مدير الصندوق بيان سنوي إىل  مالك الوحدات (مبا يف ذلك أي شخص متلك الوحدات خالل السنة املعد يف شأ
اية السنة املالية، وحيتوي هذا البيان األرباح املوزعة وإمجايل مقابل اخلدمات 30يف وحدات الصندوق على مدار السنة املالية خالل ( ) يوما من 

من مالك الوحدات والواردة يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات، باإلضافة إىل خمالفات قيود االستثمار واملصاريف واألتعاب املخصومة 
  إن وجدت املنصوص عليها يف الئحة صناديق االستثمار أو يف شروط وأحكام الصندوق أو يف مذكرة املعلومات.

  أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق .ب
واملوقع اإللكرتوين  www.alahlicapital.comنوية للصندوق مبا يف ذلك القوائم املالية يف املوقع اإللكرتوين ملدير الصندوق: تتاح التقارير الس 

وجدت على العنوان الربيدي و/أو الربيد اإللكرتوين و/أو كرسالة نصية   . وترسل اإلشعارات األخرى إنwww.tadawul.com.saللسوق: 
  كما هو مبني يف سجالت مدير الصندوق.

  وسائل تزويد مالكي وحدات بالقوائم المالية السنوية .ج
لكي الوحدات وللمستثمرين احملتملني بدون تتاح القوائم املالية السنوية للصندوق مبا يف ذلك القوائم املالية السنوية املراجعة اخلاصة بالصندوق ملا 

  .www.tadawul.com.saواملوقع اإللكرتوين للسوق:  www.alahlicapital.comمقابل على املوقع اإللكرتوين ملدير الصندوق: 

  سجل مالكي الوحدات )12

مع  يعد مدير الصندوق مسؤوال عن إعداد سجل حمدث ملالكي الوحدات، وفقا ملتطلبات الئحة صناديق االستثمار، وحفظه يف اململكة ويتم التعامل  
  هذا السجل مبنتهى السرية.

  اجتماع مالكي الوحدات  )13

  الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات .أ
 ة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات وذلك يف احلاالت التالية:ملدير الصندوق الدعو   

 مبادرة من مدير الصندوق؛ - 
) أيام عمل من تسلم ذلك الطلب من أمني 10طلب كتايب من أمني احلفظ، ويقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ( - 

 احلفظ؛
على األقل من قيمة وحدات الصندوق،  ٪25جمتمعني أو منفردين أكثر من  كونميلطلب كتايب من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين  - 

  ) أيام عمل من تسلم ذلك الطلب من مالك أو مالكي الوحدات.10ويقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل (
  إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات .ب

) أيام على األقل من تاريخ 10الوحدات عن طريق إرسال إشعار إىل مجيع مالكي الوحدات وأمني احلفظ قبل ( تكون الدعوة الجتماع مالكي 
) يوما قبل االجتماع، وسيحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات املقرتحة، وجيب على 21االجتماع ومبدة ال تزيد عن (
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رًا إىل مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع ملالكي الوحدات إرسال نسخة منه إىل اهليئة. وال يكون اجتماع مالكي مدير الصندوق حال إرساله إشعا
ويف حال عدم  ،عل األقل من قيمة وحدات الصندوق العام ٪25الوحدات صحيحًا إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات ميلكون جمتمعني 

عوة الجتماع ثان باإلعالن عنه يف موقعه واملوقع اإللكرتوين للسوق وإرسال إشعار كتايب إىل مجيع مالكي استيفاء النصاب يقوم مدير الصندوق بالد
  بة الوحدات املمثلة يف االجتماع.ويعد االجتماع الثاين صحيحا أيا كانت نس ،) أيام على األقل5الوحدات وأمني احلفظ قبل (

  ي اجتماعات مالكي الوحداتطريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت ف .ج
 طريقة تصويت مالكي الوحدات:  

جيوز لكل مالك وحدات تعيني وكيل له لتمثيله يف اجتماع مالكي الوحدات، وملالك الوحدات أو وكيله اإلدالء بصوت واحد يف اجتماع مالكي 
ا والتصويت على كما جيوز ملدير الصندوق عقد اجتماعات م  االجتماع.الوحدات عن كل وحدة ميلكها وقت  الكي الوحدات واالشرتاك يف مداوال

ا بواسطة وسائل التقنية احلديثة، كما جيوز إرسال مستندات االجتماع واختاذ القرارات الناجتة عن االجتماع عن طريق وسائل التق  نية احلديثة.قرارا
 حقوق التصويت يف اجتماعات مالكي الوحدات:

 ) يوما قبل االجتماع.21ام على األقل من اجتماع مالكي الوحدات وملدة ال تزيد عن (تسليم إشعار كتايب قبل عشرة أي - 
 تعيني وكيل ملالك الوحدات لتمثيله يف اجتماع مالكي الوحدات. - 
تطلبات حيق ملالك الوحدات ممارسة مجيع احلقوق املرتبطة بالوحدات مبا يف ذلك احلصول على موافقته على أي تغريات تطلب املوافقة وفقا مل - 

  الئحة صناديق االستثمار.

  حقوق مالكي الوحدات  )14

 احلصول على نسخة حمدثة من مذكرة املعلومات ومن شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العربية بدون مقابل. -   
الصندوق ووفقا للمادة احلادية  احلصول على التقارير والبيانات اخلاصة بالصندوق حسب ما ورد يف الفقرة احلادية عشر من شروط وأحكام - 

 والسبعني من الئحة صناديق االستثمار "تقدمي التقارير إىل مالكي الوحدات"
ذا التغيري قبل  -  إشعار مالكي الوحدات بأي تغيريات مهمة أو واجبة اإلشعار يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال ملخص 

 ددة يف الئحة صناديق االستثمار.سريانه وفقا لنوعه وحسب املدة احمل
 احلصول على موافقة مالكي الوحدات من خالل قرار صندوق عادي على أي تغيري أساسي يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات. - 
 إدارة أصول الصندوق مبا حيقق أقصى مصلحة هلم وفقا لشروط الصندوق وأحكامه والئحة صناديق االستثمار. - 
 ختاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ اجلوانب اإلدارية للصندوق.وضع إجراءات ا  - 
إدارة أعمال الصندوق واستثمارات املشاركني فيه بأقصى درجات السرية يف مجيع األوقات، وذلك ال حيد من حق السلطة التنظيمية للصندوق   - 

لن تتم مشاركة معلومات مالكي الوحدات إال يف  اامي. كمالنظ(هيئة السوق املالية) يف االطالع على سجالت الصندوق ألغراض اإلشراف 
 مشاركة احلاالت الضرورية الالزمة لفتح حساب املستثمر وتنفيذ عملياته وااللتزام باألنظمة املطبقة مع اجلهات الرقابية املختصة أو إذا كان يف

 املعلومات ما حيقق مصلحة ملالكي الوحدات.
وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات سنويا تظهر الرسوم واألتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق عند احلصول على نسخة حمدثة من شروط  - 

 طلبها.
اء الصندوق قبل مدة ال تقل عن ( -  اء الصندوق 21إشعار مالكي الوحدات كتابيا يف حال رغبة مدير الصندوق يف إ ) يوما من التاريخ املزمع إ

 م الصندوق.فيه دون اإلخالل بشروط وأحكا
 دفع عوائد االسرتداد خالل الفرتة الزمنية املنصوص عليها يف شروط وأحكام الصندوق ويف الئحة صناديق االستثمار. - 
م قبل سريان أي تغيري مهم دون فرض أي رسوم اسرتداد. -   حيق ملالكي الوحدات اسرتداد وحدا
ذية الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية والتعليمات السارية باململكة العربية أي حقوق أخرى ملالكي الوحدات تقرها األنظمة واللوائح التنفي - 

  السعودية ذات العالقة.



49 
  

  مسؤولية مالكي الوحدات  )15

  :يقر ويوافق مالكو الوحدات بشكل واضح على اآليت  
ن على مدير الصندوق أي مسؤولية قانونية ال يقدم مدير الصندوق أي تعهد أو ضمان ألداء أو رحبية ألي استثمار مدار يف الصندوق ولن يكو  - 

لتعدي أو أو تبعية ألي اخنفاض يف قيمة االستثمارات املدارة أو اخنفاض يف أصول الصندوق باستثناء تلك احلاالت الناجتة عن اإلمهال اجلسيم أو ا
 التقصري؛

 لوحدات مسؤوال عن ديون والتزامات الصندوق؛فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره يف الصندوق أو جزء منه، ال يكون مالك ا - 
يف حال عدم قيام مالكي الوحدات بتزويد مدير الصندوق بالعنوان الربيدي و/أو االلكرتوين وبيانات االتصال األخرى الصحيحة، مبا فيها  - 

م فبموجب هذا يوافق مالكو الوحدات على جتنيب مد ير الصندوق وإعفائه من أي مسؤولية اإلشعارات و كشوفات احلساب املتعلقة باستثمارا
ويتنازل عن مجيع حقوقه وأي مطالبات من مدير الصندوق ناشئة بشكل مباشر أو غري مباشر عن عدم تزويد مالك الوحدات بكشف احلساب 

التأكد من صحة واإلشعارات أو أية معلومات أخرى تتعلق باالستثمارات أو تلك اليت تنشأ عن عدم قدرة مالكي الوحدات على الرد أو 
 املعلومات أو تصحيح أية أخطاء مزعومة يف كشف احلساب أو اإلشعارات أو أية معلومات أخرى؛

ي التزام إذا كان مالك الوحدات خاضعا لقوانني سلطة غري اململكة العربية السعودية فإنه يتعني عليه أن خيضع لتلك القوانني دون أن يكون هناك أ - 
  .قدو مدير الصنعلى الصندوق أو 

  خصائص الوحدات  )16

  سيكون هناك نوع واحد من الوحدات يف الصندوق متساوية يف احلقوق والواجبات. 

  التغييرات في شروط وأحكام الصندوق  )17

  المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق واإلجراءاتاألحكام  .أ
ص التغيريات اليت يتم إجراؤها على شروط وأحكام الصناديق العامة يتقيد مدير الصندوق باألحكام اليت نظمتها الئحة صناديق االستثمار خبصو   

  وتنقسم تلك التغيريات إىل ثالثة تغيريات رئيسية وهي تغيريات أساسية، ومهمة، وواجبة اإلشعار.
 التغييرات األساسية: 

ح من خالل قرار صندوق عادي. وجيب على جيب على مدير الصندوق احلصول على موافقة مالكي وحدات الصندوق على التغيري األساسي املقرت 
اسي مدير الصندوق بعد احلصول على موافقة مالكي الوحدات وموافقة اهليئة الشرعية احلصول على موافقة هيئة السوق املالية على التغيري األس

م قبل سريان أي تغيري أساسي دون فرض أي رس  "التغيري مبصطلح يُقصدوم إن وجدت. و املقرتح للصندوق، وحيق ملالكي الوحدات اسرتداد وحدا
  :اآلتية احلاالت من األساسي" أياً 

 التغيري املهم يف أهداف الصندوق أو طبيعته. - 
 التغيري الذي يكون له تأثري يف وضع املخاطر للصندوق. - 
 االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير الصندوق. - 
ا مدير الصندوق.أي حاالت أخرى تقررها اهليئة من وقت آلخر وتب -   لغ 

  التغييرات المهمة:
وحيق ملالكي الوحدات اسرتداد للصندوق  مقرتحة مهمة بأي تغيريات كتابيا الصندوق يف الوحدات ومالكي اهليئة إشعار الصندوق مدير على جيب

م قبل سريان أي تغيري أساسي دون فرض أي رسوم إن وجدت.   :أن من شأنه تغيري أي "املهم بالتغيري" ويُقصد وحدا
 .الصندوق يف مشاركتهم يف النظر الوحدات مالكي يعيد أن إىل املعتاد يف يؤدي - 
 .منهما ألي تابع أي أو الصندوق إدارة جملس من أعضاء عضو أي أو الصندوق مدير إىل الصندوق أصول من يزيد من مدفوعات - 
 .وأ العام، الصندوق أصول من تسدَّد املدفوعات من جديداً  نوعاً  يقدم - 
 .الصندوق أصول من تسدَّد اليت األخرى املدفوعات أنواع جوهري بشكل يزيد - 
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ا آلخر حني من اهليئة تقررها أخرى حاالت أي -   .الصندوق مدير وتبلغ 
  التغييرات واجبة اإلشعار:

  .يقصد بعبارة "التغيري واجب اإلشعار" أي تغيري ال يقع ضمن التغيريات األساسية واملهمة املذكورة أعاله
  إجراءات اإلشعار عن أي تغيير في شروط وأحكام الصندوق .ب
قبل يرسل مدير الصندوق إشعارا ملالكي الوحدات ويفصح عن تفاصيل التغيريات األساسية يف موقعه اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق وذلك  -   

 ) أيام من سريان التغيري.10(
) يومًا قبل اليوم احملدد من قبل مدير الصندوق لسريان هذه التغريات، 21ة ملالكي الوحدات واهليئة (يرسل مدير الصندوق إشعارا بالتغريات املهم - 

ك قبل ويفصح مدير الصندوق عن تفاصيل التغيريات املهمة يف موقعه اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق أو بالطريقة اليت حتددها اهليئة وذل
 ) أيام من سريان التغيري.10(
) أيام من سريان التغيري، ويفصح مدير الصندوق عن 8ل مدير الصندوق إشعارًا بالتغريات الواجبة اإلشعار ملالكي الوحدات واهليئة قبل (يرس - 

 ) يوما من سريان التغيري.21تفاصيل التغيريات واجبة اإلشعار يف موقعه اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق وذلك خالل (
ق باإلفصاح عن مجيع التغيريات يف شروط وأحكام الصندوق يف التقارير السنوية اخلاصة بالصندوق اليت يتم إعدادها وفقا للمادة سيقوم مدير الصندو 

  ) من الئحة صناديق االستثمار.71(

  إنهاء الصندوق  )18

  الحاالت التي تستوجب إنهاء صندوق االستثمار:   
اء الصندوق وعدم استمر  -   اره؛رغبة مدير الصندوق يف إ
 اخنفاض صايف قيمة أصول الصندوق عن احلد األدىن احملدد يف اللوائح والتعليمات والتعاميم الصادرة من هيئة السوق املالية. - 

  ) الئحة صناديق االستثمار:37اإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق بموجب أحكام المادة (
اء الصندوق العام، فيجب عليه إ -  ) 21شعار اهليئة ومالكي الوحدات كتابيا برغبته يف ذلك قبل مدة ال تقل عن (إذا رغب مدير الصندوق يف إ

اء الصندوق فيه بعد احلصول على موافقة جملس إدارة الصندوق، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.  يوما من التاريخ املزمع إ
ندوق وتوزيع املبالغ املتبقية على مالكي الوحدات املسجلني يف سيقوم مدير الصندوق بسداد االلتزامات املستحقة على الصندوق من أصول الص - 

 تاريخ التصفية على أساس تناسيب على مالكي الوحدات بنسبة ما ميلكه كل منهم من وحدات.
 يعلن مدير الصندوق يف موقعه اإللكرتوين وموقع تداول عن انتهاء مدة الصندوق العام وتصفيته.- 

  مدير الصندوق  )19

  الصندوق وواجباته ومسؤولياته مهام مدير .أ
العالقة بعمل  االلتزام جبميع األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية والتعليمات السارية باململكة العربية السعودية ذات -  

واجب األمانة جتاه مالكي الوحدات، والذي  الصندوق مبا يف ذلك متطلبات الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص هلم مبا يف ذلك
  يتضمن العمل مبا حيقق مصاحلهم وبذل احلرص املعقول.

 إدارة أصول الصندوق مبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط الصندوق وأحكامه ومذكرة املعلومات وأداء مجيع مهماته فيما يتعلق بسجل - 
 .مالكي الوحدات

 الواجب إتباعها لتنفيذ اجلوانب اإلدارية للصندوق، وطرح وحدات الصندوق وعمليات الصندوق. وضع إجراءات اختاذ القرارات - 
ا واضحة وكاملة وصحيحة وغري مضللة. -   التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وأ
ا جهة خارجية يعد مدير الصندوق مسؤوال عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤوليا -  ته وواجباته بشكل مباشر أم كلف 

 مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص هلم.
 يعد مدير الصندوق مسؤوال جتاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق النامجة بسبب احتيال أو إمهال أو سوء تصرف أو تقصري متعمد. - 
اءات لرصد املخاطر اليت تؤثر يف استثمارات الصندوق، وتتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية يعد مدير الصندوق السياسات واإلجر  - 
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 تقومي املخاطر بشكل سنوي على األقل.
 يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام للصندوق ويزود اهليئة بنتائج التطبيق بناء على طلبها. - 

  
  تعيين مدير صندوق من الباطن حق مدير الصندوق في .ب

 حيق ملدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديراً للصندوق من الباطن. ويدفع مدير الصندوق أتعاب ومصاريف أي 
 LaSalle Investment Management Securities"فوض مدير الصندوقوقد  مدير للصندوق من الباطن من موارده اخلاصة.

B.V., The Netherlands"  ووفقا للمعايريكمدير صندوق من الباطن إلدارة أصول الصندوق مبا يتفق مع سياسات استثمار الصندوق 
  . الشرعية

  األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله .ج
مناسبا لتعيني مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو اختاذ أي  للهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثماري حمدد واختاذ أي إجراء تراه 

  تدبري آخر تراه مناسبا، وذلك يف حال وقوع أي من احلاالت اآلتية:
 توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار اهليئة بذلك مبوجب الئحة األشخاص املرخص هلم. - 
 سحبه أو تعليقه من قبل اهليئة.إلغاء ترخيص مدير يف ممارسة نشاط اإلدارة أو  - 
 تقدمي طلب إىل اهليئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه يف ممارسة نشاط اإلدارة. - 
 بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.-بشكل تراه اهليئة جوهريا–إذا رأت اهليئة أن مدير الصندوق قد أخل  - 
الستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير وفاة مدير احملفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق ا - 

 الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق اليت يديرها مدير احملفظة.
ا ذات أمهية جوهرية.- بناء على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى اهليئة  -    أ

  أمين الحفظ  )20

  اته ومسؤولياتهمهام أمين الحفظ وواجب .أ
ا طرفا ث -   الثا يعد أمني احلفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء قام بتأدية مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف 

 مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص املرخص هلم.
كي الوحدات عن خسائر الصندوق النامجة بسبب احتياله أو إمهاله أو سوء تصرفه املتعمد أو يعد أمني احلفظ مسؤوال جتاه مدير الصندوق ومال  - 

 تقصريه املتعمد.
يعد أمني احلفظ مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق ومحايتها لصاحل مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اختاذ مجيع اإلجراءات اإلدارية  - 

  الالزمة فيما يتعلق حبفظ أصول الصندوق.
  حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن .ب

  .الباطن من للحفظ أميناً  بالعمل احلفظ نشاط ملمارسة املرخصني تابعيه من أي أو أكثر أو ثالث طرف تكليف احلفظ ألمني جيوز 
  األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله .ج

  وق أو اختاذ أي تدبري تراه مناسبا يف حال وقوع أي من احلاالت اآلتية:للهيئة عزل أمني احلفظ املعني من مدير الصند  
 توقف أمني احلفظ عن ممارسة نشاط احلفظ دون إشعار اهليئة بذلك مبوجب الئحة األشخاص املرخص هلم. - 
 إلغاء ترخيص أمني احلفظ يف ممارسة نشاط احلفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل اهليئة. - 
 من أمني احلفظ إللغاء ترخيصه يف ممارسة نشاط احلفظ.تقدمي طلب إىل اهليئة  - 
 النظام أو لوائحه التنفيذية. بالتزام- جوهريابشكل تراه اهليئة –إذا رأت اهليئة أن أمني احلفظ قد أخل  - 
ا -معقولةبناء على أسس –أي حالة أخرى ترى اهليئة  -   ذات أمهية جوهرية. أ

وجب إشعار كتايب إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمني احلفظ يف مصلحة مالكي الوحدات، ويرسل كما جيوز ملدير الصندوق عزل أمني احلفظ مب
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  مدير الصندوق فورا إشعارا بذلك إىل اهليئة ومالكي الوحدات.

  المحاسب القانوني  )21

  المحاسب القانوني للصندوق .أ
  كي يب ام جي الفوزان وشركاه. 
  ؤولياتهمهام المحاسب القانوني وواجباته ومس .ب

ا واليت تتم وفقًا مل   عايري املراجعة املتعارف مسؤولية احملاسب القانوين تتمثل يف إبداء الرأي على القوائم املالية استنادًا إىل أعمال املراجعة اليت يقوم 
فيذ أعمال املراجعة للحصول على درجة معقولة عليها يف اململكة العربية السعودية واليت تتطلب التزام احملاسب مبتطلبات أخالقيات املهنة وختطيط وتن

تتضمن مسؤوليات احملاسب القانوين أيضا القيام بإجراءات احلصول على أدلة مؤيدة  .من التأكد بأن القوائم املالية خالية من األخطاء اجلوهرية
سات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية املستخدمة، للمبالغ واإليضاحات الواردة يف القوائم املالية. باإلضافة إىل تقييم مدى مالءمة السيا

  باإلضافة إىل تقييم العرض العام للقوائم املالية. 
  األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني للصندوق .ج

  يقوم مدير باستبدال احملاسب القانوين يف أي من احلاالت اآلتية:  
 سوء السلوك املهين للمحاسب القانوين تتعلق بتأدية مهامه؛ وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول - 
 إذا مل يعد احملاسب القانوين للصندوق العام مستقًال أو كان هناك تأثريا على استقالليته؛ - 
عة بشكل مرض أو أن إذا قرر مدير الصندوق أو جملس إدارة الصندوق أن احملاسب القانوين ال ميلك املؤهالت واخلربات الكافية لتأدية مهام املراج - 

 تغيري احملاسب القانوين حيقق مصلحة مالكي الوحدات؛
  إذا طلبت هيئة السوق املالية وفقا لتقديرها احملض تغيري احملاسب القانوين اخلاص بالصندوق. - 

  أصول الصندوق  )22

 إن أصول صندوق االستثمار حمفوظة بواسطة أمني احلفظ لصاحل صندوق االستثمار. -   
 احلفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين.جيب على أمني  - 
إن أصول الصندوق مملوكة بشكل مجاعي ملالكي الوحدات ملكية مشاعة، وال جيوز أن يكون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو  - 

ندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول، إال إذا كان مدير أمني احلفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة يف أصول الص
يف الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمني احلفظ أو أمني احلفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا لوحدات الصندوق، وذلك 

ذه املطالبات مبوجب الئحة صناديق االستثمار و    أفصح عنها يف هذه الشروط واألحكام أو مذكرة املعلومات.حدود ملكيته، أو كان مسموحا 
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  إقرار من مالك الوحدات  )23

العقاري العاملي  األهلي صندوقلخص املعلومات الرئيسة اخلاصة بلقد قمت/قمنا باالطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وم  
  كنا فيها.، واملوافقة على خصائص الوحدات اليت اشرتكت/اشرت للدخل

  االسم:

  التاريخ:  التوقيع:  

    

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  


