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 قائمة المصطلحات: 

 االستثمار العقارية املتداولة.  صندوق األهلي القابض لصناديق الصندوق

مدير الصندوق أو الشركة أو 
 األهلي المالية

، 22212(، واليت يقع مقرها املسجل يف طريق امللك سعود، ص ب 1111231404األهلي املالية )سجل جتاري رقم شركة 
 ، اململكة العربية السعودية.11445الرياض 

 من مذكرة املعلومات. 11 الفقرة جملس إدارة الصندوق، على النحو املبني يف المجلس

 مة لعمل السوق املالية السعودية.ية السعودية وهي اجلهة املنظهيئة السوق املالية باململكة العرب الهيئة

يونيو  12هـ )2/2/1424يخ (، وتار 31نظام السوق املالية باململكة العربية السعودية، الصادر مبوجب املرسوم امللكي رقم )م/ النظام
 م(.2113

هـ 3/12/1420وتاريخ  2112-214-1الئحة صناديق االستثمار، الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم  الالئحة
هـ املوافق 12/8/1430وتاريخ  2112-21-1م املعدلة بقرار جملس هيئة السوق املالية رقم 24/12/2112املوافق 

 م.23/5/2112

 ة السعودية والالئحة املتعلقة بهلقيمة املضافة يف اململكة العربينظام ضريبة ا نظام ضريبة القيمة المضافة

 ام املوضوعة خصيصاً هلذا للصندوقالشروط واألحك الشروط واألحكام

 مؤشر األهلي كابيتال املتوافق مع الشريعة للصناديق االستثمارية العقارية املتداولة السعودية  المؤشر

NCB Capital Saudi REITs Shariah Index 

 اململكة العربية السعودية المملكة

يعمل فيه األشخاص املرخص هلم وتكون فيه البنوك مفتوحة بصورة عادية للعمل يف اململكة العربية السعودية، وال يشمل  أي يوم يوم عمل بالمملكة
 مسية باململكة العربية السعودية.ذلك أية عطلة ر 

 ع على أن يكون يوم عمل باململكة.داد وحدات الصندوق، يوم الثالاا  من كل أسبو أي يوم يتم فيه بيع واست  يوم التعامل

 م فيه تقومي الوحدات يف الصندوق.اليوم الذي يت يوم التقويم

 تقويم الوحدات

 

ذلك سعر  لوحدات لينتج عنعملية حساب صايف قيمة أصول الصندوق، وتقسيم قيمة صايف أصول الصندوق على إمجايل عدد ا
 الوحدة.

 ج املستخدم لالشتاك يف الصندوق.النموذ  نموذج االشتراك

 موذج املستخدم الستداد الوحدات.الن نموذج االسترداد

 تعين جمموع املبالغ املدفوعة من املستثمر ملدير الصندوق ألجل االستثمار يف الصندوق بعد خصم رسوم االشتاك. مبالغ االشتراك
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 بعض صناديق األهلي االستثمارية. النموذج املستخدم لتحويل الوحدات بني نموذج تحويل الوحدات

 هي برامج ينظمها مدير الصندوق تتيح للمشتكني االشتاك مببالغ اابتة وعلى أساس شهري مثل "مثار". برامج االشتراك المنتظم 

 برنامج ثمار 

 

ريـال كحد أدىن( واستثمارها يف الصناديق االستثمارية  111شهرياً ) برنامج مقدم من مدير الصندوق، يتم فيه استقطاع مبالغ اابتة
 باختيار العميل.  املتوفرة

 يف الذي يتم بعد االشتاك األويلاالشتاك اإلضا االشتراك اإلضافي

متثل الوحدة، وتعامل كل وحدة على أهنا  حصة مالكي الوحدات يف أي صندوق استثمار يتكون من وحدات مبا يف ذلك أجزا  الوحدات
 حصة مشاعة يف أصول الصندوق.

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

 السنة املالية للصندوق. السنة المالية

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

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

تشمل النقد وحدات صناديق االستثمار العقارية املتداولة، وحدات صناديق االستثمار العقاري املدرة للدخل، وحدات صناديق  االستثمارات
 قة مع الشريعة.واق النقد املتوافدرجة يف قطاع إدارة وتطوير العقارات، ووحدات صناديق أساالستثمار اليت تستهدف الشركات امل

 ق االستثمار لدى األهلي املالية.حساب صناديق االستثمار الذي حيتفظ فيه املستثمرون بوحداهتم يف صنادي حساب االستثمار

 ق االستثمار ناقصاً منها اخلصوم.القيمة النقدية إلمجايل قيمة األصول لصندو  صافي قيمة األصول

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

 شركة السوق املالية السعودية. تداول

 أو السنداتسواق األوراق املالية سوق ال مركزي لألسهم غري املدرجة يف أ (OTC)خارج بورصة التداول 

 م الصندوق و/أو مذكرة املعلومات.تعليق مجيع طلبات االشتاك واالستداد وفقا للحاالت املذكورة يف شروط وأحكا تعليق التعامل

 موضح يف ملحق املعايري الشرعية. املعايري اليت حتددها اهليئة الشرعية لالستثمار يف األوراق املالية كما هو المعايير الشرعية

 ة الشرعية للبنك األهلي التجاري.اهليئ الهيئة الشرعية

 فقا لنظام ضريبة القيمة املضافة.ضريبة القيمة املضافة و/أو الضرائب املماالة األخرى املعمول هبا و  ضريبة القيمة المضافة

 صندوق أسواق النقد

 

فقَا لالئحة صناديق و  النقد وصفقات أسواقصندوق استثمار يتمثل هدفه الوحيد يف االستثمار يف األوراق املالية قصرية األجل 
 االستثمار.
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 ى وفقا لالئحة صناديق االستثمار.مجيع أصوله يف صناديق استثمار أخر  -بشكل أساسي-صندوق استثمار يستثمر  صندوق قابض

مدر  صندوق استثمار عقاري
 للدخل

 صندوق استثماري عقاري يهدف إىل حتقيق الدخل دوري على حاملي وحداته.

صندوق االستثمار العقاري 
 REIT المتداول

صندوق استثمار عقاري مطروح طرحاً عاماً تُتداول وحداته يف السوق، ويتمثل هدفه االستثماري الرئيسي يف االستثمار يف عقارات 
كحد أدىن من صايف أرباح الصندوق نقدًا على   %41قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجريي، وتوزّع نسبة مطورة تطويرًا إنشائياً، 

 ي حبد أدىن.مالكي الوحدات يف هذا الصندوق خالل فتة عمله، وذلك بشكل سنو 

 قرار صندوق عادي

 

جمموع الوحدات احلاضر مالكها يف من  %51يعين قرارًا يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين متثل نسبة ملكيتهم أكثر من 
 م بواسطة وسائل التقنية احلديثة.اجتماع مالكي الوحدات سواً  أكان حضورهم شخصياً أم وكالة أ

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

 هـ.1424\2\25وتاريخ ( 34\نظام مكافحة غسل األموال الصادر باملرسوم امللكي رقم )م نظام مكافحة غسل األموال 

 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 وليس 
 أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمني حفظ ذلك الصندوق.لديه عمل جوهري أو عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق 
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 ملخص الصندوق:

 ريـال سعودي عملة الصندوق

 عايل املخاطر درجة المخاطرة

 مؤشر األهلي كابيتال املتوافق مع الشريعة للصناديق االستثمارية العقارية املتداولة السعودية  المؤشر اإلرشادي
NCB Capital Saudi REITs Shariah Index 

 أهداف الصندوق
 

املعروفة باسم  املتداولة توزيع الدخل على مالكي الوحدات من خالل االستثمار بشكل أساسي يف صناديق االستثمار العقارية
 )ريت( 

 ريـال سعودي10,000  الحد األدنى لالشتراك

 ريـال سعودي 5,000 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

  لالشتراكالحد األدنى 
 االشتراك المنتظمبرامج ل

 ريـال سعودي 100احلد األدىن لالشتاك يف هذه الربامج هو 

 ريـال سعودي5,000  الحد األدنى للمبلغ المسترد

 متكني يف برامج االشتاك املنتظويستثىن من ذلك املش ريـال سعودي 5,000 مة الوحداتالحد األدنى لرصيد قي

 عمل يف اململكة العربية السعوديةمن األحد إىل اخلميس على أن تكون أيام  أيام التقويم

 عمل يف اململكة العربية السعوديةالثالاا  على أن يكون يوم  أيام التعامل

 عمل يف اململكة العربية السعوديةمن األحد إىل اخلميس على أن تكون أيام  اداالشتراك واالستردأيام تقديم طلبات 

 ( يف يوم العمل السابق ليوم التعامل املستهدف12تدفع االشتاكات حبد أقصى قبل أو عند الساعة الثانية عشرة ظهراً ) خر موعد الستالم طلبات االشتراك آ

 العمل السابق ليوم التعامل املستهدف( يف يوم 12تقدم طلبات االستداد حبد أقصى قبل أو عند الساعة الثانية عشرة ظهراً ) ت االستردادآخر موعد لتقديم طلبا

 ال يوجد رسوم االشتراك واالسترداد والنقل

 يف الذي يتم بعد االشتاك األويلاالشتاك اإلضا االشتراك اإلضافي

 سنوياً من صايف قيمة أصول الصندوق ٪1.5 رسوم اإلدارة

 احلفظ حتت الصندوق أصول قيمة من( أساس نقطة 2) %1.12 تبلغ سنوية حفظ أتعاب احلفظ أمني يتقاضى رسوم الحفظ

يتم حتميل الصندوق مصروفات أخرى كأتعاب مراجع احلسابات، وأتعاب الرقابة واالستشارات الشرعية ومعاجلة البيانات  الرسوم والمصاريف األخرى
من متوسط صايف سنويا  ٪1والعمليات اخلاصة، وأية مصروفات أخرى مسموح هبا نظاميا ولن تزيد هذه املصاريف جمتمعة عن 

 قيمة أصول الصندوق
 يتم إيداعها خالل مخسة أيام عمل بعد يوم التعامل الذي حيدد فيه سعر االستداد مبالغ االسترداد

 أيام من إقفال الطرح  11خالل  تاريخ بدء تشغيل الصندوق

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

 الصندوق اسم .1

 صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية املتداولة، )صندوق استثماري قابض عام و مفتوح(.

 الصندوق أهداف .2

 يهدف إىل توزيع الدخل على مالكي الوحدات من خالل االستثمار بشكل أساسي يف صناديق االستثمار العقارية املتداولة املعروفة باسم
)ريت( ويشمل ذلك الطروحات العامة األولية لوحدات صناديق االستثمار العقارية املتداولة. باإلضافة إىل ذلك ميكن للصندوق االستثمار 

د و يف صناديق االستثمار العقاري املدرة للدخل املفتوحة أو املغلقة وصناديق االستثمار اليت تستثمر يف الشركات العقارية املدرجة حسب قي
 ستثمار املذكورة يف هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات.اال

 وممارساته الصندوق استثمار سياسات .3

يستثمر الصندوق بشكل أساسي يف وحدات صناديق االستثمار العقارية املتداولة ويشمل ذلك الطروحات العامة األولية لوحدات صناديق 
ستثمار العقاري املدرة للدخل املفتوحة أو املغلقة ووحدات صناديق استثمار تستثمر يف االستثمار العقارية املتداولة، ووحدات صناديق اال

  شركات عقارية مدرجة. ميكن للصندوق استثمار جز  من أصوله والفائض النقدي يف وحدات صناديق أسواق النقد املتوافقة مع الشريعة.

استثمار وق حمليا و/أو خليجيا حسب ما يراه مناسبا، ولن يقوم الصندوق بحيتفظ مدير الصندوق باحلق يف توزيع وتركيز استثمارات الصند
 %35أي من أصوله يف مكة املكرمة أو املدينة املنورة. كما لن تتجاوز نسبة االستثمارات يف الصناديق املرخصة من هيئات خليجية عن 

 حبد أقصى. 

  :سياسة تركيز االستثمار 

 األقصىالحد  الحد األدنى فئة األصول 

 ٪5 ٪1 النقد وما يف حكمه

 ٪51 ٪1 صناديق أسواق النقد املتوافقة مع الشريعة

صناديق االستثمار العقارية املتداولة والطروحات األولية لوحدات صناديق االستثمار 
 العقارية املتداولة

51٪ 111٪ 

 ٪11 ٪1 صناديق االستثمار العقاري املدرة للدخل املفتوحة أو املغلقة

 ٪11 ٪1 صناديق استثمار تستثمر يف شركات عقارية مدرجة
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 الصندوق: في رباالستثما المرتبطة المخاطر .4

يعترب الصندوق عايل املخاطر وال تستطيع شركة األهلي املالية التأكيد بأن زيادة ستحدث يف قيمة االستثمارات يف الصندوق. إن قيمة  أ(
االستثمارات يف الصندوق والدخل الناتج عنها ميكن أن هتبط أو تتعرض لتقلبات مرتفعة، وليس هناك من ضمان ميكن أن تقدمه شركة 

 أن حتقيق أهداف االستثمار اليت وضعها الصندوق. األهلي املالية بش

املستقبل، وذلك ألن أدا  الصندوق  يف الصندوق أدا  على مؤشراً  يُعد للمؤشر ال السابق األدا  أو االستثمار لصندوق السابق األدا  إن ب(
ملال خيسر مالكو الوحدات بعض أو مجيع رأس اعرضة للتذبذبات حبسب أوضاع السوق املالية، لذا من املمكن أن تقل قيمة الوحدات أو أن 

 .الذي استثمروه. لعدم وجود ضمان بتكرر أدا  الصندوق السابق أو أن أدا  املؤشر ممثل ألدا  الصندوق املتوقع

ملؤار ممثالً ألدا    االصندوق ال يضمن تكرر أدائه السابق نظراً لتذبذب أوضاع السوق املالية وتأارها بعدة عوامل متغرية. كما ال يعد أدا  ج(
 الصندوق وذلك لعدم تطابق اجملالني االستثماريني متاماً.

ال يعد االستثمار يف الصندوق إيداعاً لدى أي بنك حملي يسوق أو يبيع األوراق املالية أو تابع لصندوق االستثمار، لذا فإن مالكي  د(
 الصندوق. الوحدات معرضني خلسارة جز  أو كامل رأس ماهلم املستثمر يف

قد ال يتمكن املستثمرين من استعادة بعض أو كل مبالغ استثماراهتم وجيب على األشخاص القيام باالستثمار يف الصندوق فقط إذا كانوا  هـ(
 قادرين على حتمل اخلسارة واليت قد تكون كبرية أحياناً.

 تؤار أن احملتمل من ظروف وأي الصندوق هلا املعرض الصندوق، واملخاطر يف باالستثمار املرتبطة احملتملة الرئيسية للمخاطر فيما يلي قائمة و(
  وعائداته: الصندوق صايف أصول يف قيمة

 

هي خماطر التكيز على قطاع معني من السوق، حيث أن وحدات الصناديق العقارية مبا فيها الصناديق  مخاطر القطاع وتركيز االستثمارات:
" اليت يستثمر فيها الصندوق قد تكون عرضة للتقلب السليب نتيجة للتغيري يف صناعة العقار بصفة خاصة. REITsالعقارية املدرجة "ريت" "

ب ذومن املعلوم أن حجم الصناديق العقارية املتداولة صغري نسبياً مقارنة بالقطاعات األخرى. ولذا، فقد تتعرض استثمارات الصندوق إىل تذب
ندوق آخر يستثمر يف السوق بشكل عام والذي قد يؤدي إىل اخنفاض أسعار الوحدات وتأار مالكي أكرب يف األسعار أعلى من أي ص

 الوحدات سلبا.

ق : يستثمر الصندوق يف وحدات صناديق االستثمار العقارية املتداولة، وقد يواجه الصندو مخاطر االستثمار في الصناديق العقارية المدرجة
، كما قد تواجه أسعار وحدات تلك الصناديق تذبذبًا يف األسعار نتيجة اجتاه حركة األسواق بشكل سوقًا غري نشطة وذات سيولة حمدودة

 عام واألسواق العقارية بشكل خاص. باإلضافة إىل ذلك، ال يوجد ضمان أن يقوم الصندوق العقاري املتداول بتوزيع األرباح على املستثمرين
خيضع االستثمار يف وحدات الصناديق  .الصندوق العقاري املتداول وقدرته على سداد التزاماتهبشكل سنوي ألن قرار التوزيع قد خيضع ألدا  

العقارية املتداولة ملخاطر ذو عالقة مبلكية األصول العقارية واليت قد تنخفض بسبب عوامل مثل قلة السيولة والكوارث الطبيعية ووضع 
 ثمار يف هذه الصناديق اخنفاض عوائد الصندوق وسعر الوحدة.املستأجرين املايل. بنا  على ما ورد قد يسبب االست

درج وحداهتا هي خماطر االستثمار يف صناديق تمخاطر االستثمار في الطروحات األولية لوحدات صناديق االستثمار العقارية المتداولة: 
من    تلك الصناديق اخلربة الكافية إلدارهتا والذييف السوق ألول مرة وال يوجد هلا أدا  سابق كوحدات مدرجة يف السوق وقد ال ميلك مدرا

 شأنه أن يؤار على أدا  الصندوق سلبا واخنفاض عوائده.
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ينبغي معرفة أن االستثمار يف األوراق املالية املدرجة واملتداولة يرتبط عادة بتقلبات سوقية عالية. وبالتايل فإن املخاطرة يف  مخاطر السوق:
من خماطر االستثمار يف أسواق النقد واملراحبات واألدوات االستثمارية قصرية األجل األخرى. كما أن األوضاع تلك استثمارات تكون أعلى 

وحدات لالقانونية والسياسية قد تؤار على قيمة األوراق املالية أو االستثمار، وبالتايل فإن تلك التقلبات من شأنه أن تؤار سلبا على مالكي ا
 باخنفاض عوائدهم

ف تتصف سوق العقارات التجارية بطبيعتها الدورية وتتأار بالوضع االقتصادي بصفة عامة. هذا وتؤار الظرو وق العقارات التجارية: مخاطر س
يظل ساالقتصادية املتدهورة سلبًا يف قيمة األصول العقارية التجارية وسيولتها. وباإلضافة إىل ذلك، فإن الظروف االقتصادية السلبية كان، و 

 ري سليب جوهري على مستوى العوائد واإلجيارات والتحصيل الفعال.هلا، تأا

ال يوجد ضمان لقيمة التوزيعات املستقبلية من جانب الصندوق أو ضمان لدفعها من عدمه وذلك  مخاطر التقلب في قيمة التوزيعات:
يف العقارات التشغيلية. ارتفاع مصاريف الصندوق أو مصار ألسباب خمتلفة مثل التعثر يف توزيعات الصناديق العقارية املتداولة املستثمر هبا أو 

وباإلضافة إىل ذلك، خيضع اإلعالن عن أي توزيعات مستقبلية لألرباح وسدادها وقيمتها لتوصية مدير الصندوق وتعتمد على عوامل متغرية 
ا واخلاصة بدفع لتزام باملتطلبات القانونية املعمول هبمثل أدا  الصندوق والوضع املايل للصندوق، واملتطلبات النقدية، وقدرة الصندوق على اال

 التوزيعات.

 وهي خماطر التغيري يف كفا ة أو األوضاع املالية أو القدرة يف إيفا  أي من االلتزامات للُمصدر المخاطر المتعلقة بالُمصدر والطرف النظير:
صّدر، وكذلأو الطرف النظري، والتغيري يف األوضاع االقتصادية أو السياسية احمل

ُ
لتغيري ك اددة اليت تؤار على نوع خاص من األوراق املالية أو امل

املخاطر أيضا على الصندوق يف حال االستثمار يف صناديق أسواق النقد واليت تقوم بصفقات املراحبة مع  يف االقتصاد عامة. وتنطبق هذه
 لصندوق وسعر الوحدة.ستؤار سلبا على استثمارات ا إخفاقهاأطراف أخرى، واليت يف حال 

ميكن للصندوق أن يتعرض للخسارة يف حال خسارة االستثمارات املقومة بغري الريـال السعودي مقابل الريـال السعودي،  مخاطر العملة:
 بالتايل فإن اختالفات سعر الصرف قد تؤار سلباً على أدا  الصندوق. 

الية ة األدوات املالية نتيجة للتغيري يف أسعار الفائدة. ولذا فإن قيمة األوراق املهي املخاطر اليت تتقلب فيها قيم مخاطر أسعار الفائدة:
 للصناديق العقارية وأسهم الشركات العقارية وعوائدها ميكن أن تتأار بشكل سليب بتقلبات أسعار الفائدة.

وق. كما أن سيولة صعوبة تسييل استثمارات الصند قد تكون السيولة االستثمارية يف بعض الفتات متدنية مما قد يزيد من مخاطر السيولة:
 السوق املنخفضة قد تؤار سلبًا على األسعار السوقية الستثمارات الصندوق وقدرته على بيع بعض استثماراته لتلبية متطلباته من السيولة.

 الستداد.خسائر نتيجة كثرة طلبات اوتتم حماولة احلد من هذه املخاطر باستخدام النقد املتوفر بالصندوق. وقد يتعرض الصندوق لل

هي خماطر التغيري يف األوضاع االقتصادية كاالنكماش االقتصادي ومعدالت التضخم واخنفاض أسعار  مخاطر اقتصادية وتشريعية وسياسية:
ذلك فإن التغريات يف سلباً، كاليت يهدف الصندوق إىل االستثمار بأسواقها واليت قد تؤار على أدا  الصندوق  أو األسواق أو السياسيةالنفط 

 اته.دالبيئة التنظيمية والتشريعات وأنظمة احملاسبة واللوائح احمللية، واحلكومية اليت قد يكون هلا تأاري سليب على أدا  الصندوق وقيمة وح

 الصندوق نفسه والبعض يفينطوي االستثمار يف الصندوق على خماطر ضريبية متنوعة، بعضها ينطبق على االستثمار  مخاطر ضريبة الدخل:
اآلخر ينطبق على ظروف معينة قد تكون ذات صلة مبستثمر معني. ويؤدي تكبد الصندوق ملثل هذه الضرائب إىل ختفيض املبالغ النقدية 

الضرورة باملتاحة لعمليات الصندوق فضالً عن التوزيعات احملتملة للمالكي الوحدات. وسوف تؤدي الضرائب اليت يتكبدها مالكو الوحدات 
تتبة ملإىل ختفيض العوائد املرتبطة باالستثمار يف الصندوق. وجيب على املستثمرين احملتملني التشاور مع مستشاريهم الضريبيني بشأن الضرائب ا

 على االستثمار يف الوحدات ومتلكها وبيعها.

 غالبا ما تُعرف املخاطر اجليوسياسية بأهنا خماطر اآلاار السلبية اليت تنجم عن أحداث سياسية غري متوقعة يف املنطقة المخاطر الجيوسياسية:
ة لأو املناطق احمليطة واليت ميكن أن يكون هلا آاار مباشرة أو غري مباشرة على الصندوق، ذلك أن الطبيعة غري املتوقعة للحدث تزيد من حا
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لتايل تشكل خماطر على االستثمار. كما خيلق املناخ السياسي خماطر على القطاعات االقتصادية والتجارية، مبا فيها عدم االطمئنان وبا
 العقارات، وهو األمر الذي ميكن أن يؤار سلبا يف أدا  الصندوق.

وافقة مع الشريعة االسالمية، استثماراته متاهليئة الشرعية للصندوق هي اليت تقرر أن الصندوق و  مخاطر متعلقة بالتوافق مع الضوابط الشرعية:
ولكن هناك احتمال أن تقرر أن بعض االستثمارات ال جيوز استمرار االستثمار فيها مما قد يؤدي إىل عدم الدخول يف تلك االستثمارات أو 

 يف سعر الوحدة.التخلص منها وبالتايل عدم احلصول على العائد املتوقع لتلك االستثمارات وقد ينتج عن ذلك اخنفاض 

ليس هناك ضمان بأن الصندوق سيتمكن من حتقيق عوائد دورية أو املستهدفة ملالك الوحدات أو أن  عدم وجود ضمان لعوائد االستثمار:
 ةالعوائد ستكون متناسبة مع خماطر االستثمار يف الصندوق وطبيعة املعامالت املبينة يف هذه الشروط واألحكام. ومن املمكن أن تقل قيم
 يتالوحدات أو أن خيسر مالكو الوحدات بعض أو مجيع رأس املال الذي استثمروه. ومجيع األرقام واإلحصائيات املتعلقة باألرباح والعوائد ال

وردت يف هذه الشروط واألحكام هي ألغراض التوضيح فقط وال متثل تأكيدًا لألرباح املستقبلية واليت قد ختتلف عن املوضحة يف الشروط 
 حكام.واأل

موظفي مدير الصندوق، مما يؤدي  مهاراتيعتمد أدا  الصندوق بشكل كبري على قدرات و  مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق:
 .وعدم وجود بديل مناسب أحدهمإىل تأار أدا  الصندوق بشكل كبري عند استقالة أو غياب 

ية ؤار على موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بسبب مصلحة شخصتنشأ هذه املخاطر يف احلاالت اليت ت مخاطر تضارب المصالح:
 قد تؤار على قرارات مدير الصندوق يف اختاذ القرارات االستثمارية مما قد يؤار سلبا على أدا  الصندوق وسعر الوحدة.

يها وتسبب دمارا  بيعية ال ميكن السيطرة علتتمثل يف الرباكني، والزالزل، واألعاصري والفيضانات وأي ظاهرة ط مخاطر الكوارث الطبيعية:
كبريا للممتلكات واألصول، وقد توار سلبًا على خمتلف القطاعات االقتصادية واالستثمارية مما قد يؤدي إىل اخنفاض أسعار وحدات 

 الصندوق.

 خماطر مماالة االستثمار هبا إىل من املمكن أن تتعرض الصناديق األخرى اليت قد يستهدف الصندوق مخاطر االستثمار في صناديق أخرى:
 لتلك الواردة يف هذه الفقرة "املخاطر الرئيسة لالستثمار يف الصندوق" مما قد يؤار سلباً على أدا  الصندوق وسعر الوحدة.

 أن يضطر يف هي خماطر قيام مالكي الوحدات بعمليات استداد كبرية ومتتابعة أحيانا مما قد يتسبب مخاطر عمليات االسترداد الكبيرة:
 مدير الصندوق إىل تسييل أصول الصندوق بأسعار قد ال تكون األنسب، األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة.

يعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية يف إدارة عمليات الصندوق وحفظ أصوله، إال أن أنظمة املعلومات قد تتعرض المخاطر التقنية: 
 لعمليات اختاق أو فريوسات أو تعطل جزئي أو كلي بالرغم من االحتياطات األمنية العالية املتوفرة األمر الذي قد حيد من إمكانية مدير

 الصندوق يف إدارة استثمارات الصندوق بشكل فعال ومن املمكن أن يؤار حدوث ذلك سلبا على أدا  الصندوق.

 إذا حصل الصندوق على متويل لغرض االستثمار أو لغرض تلبية طلبات االستدادعلى تمويل: المخاطر المترتبة على حصول الصندوق 
فقد يتأخر الصندوق عن سداد التمويل ألسباب خارجة عن إرادته، مما قد يتتب على هذا التأخري رسوم إضافية أو يؤدي ذلك إىل بيع 

 ى أسعار الوحدات. الصندوق الستثماراته مما يؤار على الصندوق وينعكس سلبا عل

قد يؤدي االستثمار يف الصندوق إىل حتمل الزكاة أو ضرائب معينة تفرضها السلطات ذات الصالحية كضريبة القيمة مخاطر الضريبة والزكاة: 
 فرض ضريبة متاملضافة على سبيل املثال ال احلصر، بعضها قد ينطبق على الصندوق واستثماراته والبعض اآلخر قد ينطبق على املستثمر. إذا 

 على الصندوق فستنخفض أصول الصندوق وأسعار وحداته.
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 المخاطر المتعلقة باستثمارات الصناديق العقارية المتداولة المستثمر فيها: 

د ققد تشهد أسعار الوحدات وأدا  الصناديق اليت يستثمر هبا الصندوق اخنفاضا نتيجة تقلبات قيمة أصوهلا، و المخاطر العقارية العامة: 
اجلهات  اتتأار العقارات التابعة هلا واملشاريع اليت يستثمر فيها بالتغريات يف أوضاع السوق واالقتصاد وأسعار العقارات والقرارات اليت تتخذه

حة لالتنظيمية احلكومية. كما قد تنزع أصول الصناديق من قبل اجلهات ذات الصالحية أو قد تتخذ احلكومة أي إجرا  على تلك األصول ملص
 املنفعة العامة.

تعتمد عوائد االستثمار يف القطاع العقاري سوا  السكين أو التجاري أو غريه على التغريات يف مستويات العرض مخاطر القطاع العقاري: 
يادة يف املنافسة اليت تفرضها ز والطلب، واليت تتأار بشكل كبري بالعوامل االقتصادية والسياسية واألمنية، والعوامل اإلقليمية واحمللية مبا يف ذلك 

 تلك القطاعات. لذا فقد تتأار عوائد الصناديق اليت تستثمر يف القطاع مما يتسبب يف اخنفاض قيمة وسعر الوحدات.

ثمارات ال ميكن تقدمي ضمان بأن الصناديق املستثمر هبا ستتمكن من حتديد است: توفر االستثمارات المناسبة للصناديق المستثمر بها
رى تتماشى مع أهداف االستثمار اخلاصة هبا، وقد يعتمد جناح تلك الصناديق على حتديد فرص شرا  عقارات مناسبة أو تطويرها، لذا أخ

 فإن عدم وجود فرص أو عدم احلصول عليها قد يؤار سلبيا يف أدائها.

األطراف تتعرض صناديق االستثمار العقارية املتداولة ملخاطر ائتمانية تتعلق ب مخاطر تخلف الطرف اآلخر عن االلتزام والمخاطر االئتمانية:
األخرى اليت تتعامل معهم، لذا قد تتعرض الصناديق، يف ظروف معينة، ملخاطر ختلف الطرف اآلخر عن االلتزام مبا يف ذلك مالك األراضي 

و املقاولون. وقد يؤدي إخالل أي طرف خارجي متعاقد معه عن الوفا  و/أو مديرو العقارات و/أو املستأجرون و/أو البنوك املمولة و/أ
 بااللتزامات أو سداد أي مستحقات تعاقدية إىل اخنفاض دخل تلك الصناديق وبالتايل التأاري السليب على عوائد مالكي الوحدات.

 اخنفاض القيمة يف مؤشرات االقتصاد السعودي إىلتشهد قيمة العقارات تقلبات وتغريات، وقد يؤدي التغري التقلبات في قيمة العقارات: 
تثمار سالسوقية الستثمارات الصناديق، مما قد يقود بدوره إىل تقلص العوائد واحليلولة دون جناح جز  أو كل الصناديق يف تنفيذ استاتيجية اال

تعرض االستثمارات ثمارات خبسارة. باإلضافة إىل ذلك، تويدفع ذلك مدرا  الصناديق إىل تغيري استاتيجية االستثمار، أو إىل التخلص من االست
ة بيف العقارات التجارية والسكنية للمخاطر اليت تؤار يف القطاع العقاري التجاري والسكين بشكل عام، مبا يف ذلك التغريات املومسية، ورغ

ثر من هذه التجارية. لذلك، قد يكون لعامل واحد أو أكاملشتين يف شرا  عقار معني، والتغريات يف الظروف االقتصادية والثقة يف األعمال 
 العوامل تأاريا سلبيا يف نتائج عمليات الصندوق أو وضعه املايل أو أسعار وحداته أو مجيعها.

ملتوقعة اقد تستحوذ الصناديق املستثمر هبا على استثمارات بناً  على قيم اإليرادات الفعلية أو  مخاطر االعتماد على إيرادات اإليجارات:
من مستأجري العقارات. وال يوجد ضمان بأن املساحات الشاغرة سوف يتم تأجريها أو أن اإلجيارات املنتهية سوف ا اليت يتم احلصول عليه

يتم جتديدها بنفس الشروط فضال عن شروط أفضل أو أنه سوف تكون هناك زيادة يف اإلجيارات مبرور الوقت. ويف حال تعرض أحد 
ركود يف أعماله أو أي نوع آخر من أنواع األزمات املالية، فقد يصبح عندها غري قادر على سداد التزاماته يف الوقت املناسب أو املستأجرين ل

جتديد عقد إجياره. وقد يشغل بعض املستأجرين أجزا  كبرية من املساحات التأجريية، وبالتايل، فقد يتأار الوضع املايل للصندوق ونتائج 
رين اته النقدية وقدرته على تقدمي توزيعات أرباح للمستثمرين سلبيًا بشكل كبري بأي ظروف سلبية تؤار على هؤال  املستأجعملياته وتدفق

ك لالرئيسيني. كما أن جلو  مستأجر إىل أنظمة اإلفالس أو اإلعسار أو أية أنظمة مماالة، قد جييز له إهنا  عقد اإلجيار اخلاص وينتج عن ذ
لصندوق. ويف حال وجود عدد كبري من حاالت اإلخالل بااللتزامات و/ أو حاالت اإلفالس من املستأجرين، فإن تدفقات نقصان يف أرباح ا

 تلك الصناديق النقدية وكذلك قدرة الصندوق على تنفيذ توزيعات أرباح ملالكي الوحدات قد تتأار سلباً.

واإلقبال على  ة التسييل وتشهد سيولتها عموما تقلبا يرتبط مبستوى الطلبمتثل العقارات فئة أصول صعبمخاطر سيولة اأًلصول األساسية: 
هذه االستثمارات. وإذا كان على بعض أو مجيع الصناديق تصفية استثماراهتا العقارية يف وقت غري مناسب، فإن حصيلة التصفية قد تكون 



13 

 

هها تلك لوحدات الصندوق. ومن هنا، فإن أي تأخري أو صعوبة قد تواج أقل بكثري من القيمة الدفتية اإلمجالية ملمتلكاته أو القيمة السوقية
 .الصناديق يف التصرف يف عقاراهتا سيؤار بشكل كبري يف قيمة وسعر تداول الوحدات وعوائدها، إن وجدت، اليت حيصل عليها املستثمرون

قارات كن بعض أو مجيع الصناديق من التخارج من العقد ال يتممخاطر عدم قدرة الصناديق على التخارج من استثماراتها بشروط جيدة: 
 واألصول األخرى اخلاصة به يف الوقت الذي يراه مدرا  الصندوق مناسباً للبيع. إن قدرة الصندوق على التصرف يف العقارات بنا  على شروط

ن احملتملني. وإذا مل حلول متويل جتذب املشتيمواتية يعتمد على عوامل خارج سيطرته مبا يف ذلك املنافسة من جانب بائعني آخرين وتوافر 
تتمكن تلك الصناديق من التصرف يف أصوهلا بناً  على الشروط اليت يفضلها أو يف التوقيت الذي يقوم فيه مدير الصندوق بالتصرف يف 

 لباً.لوحدات قد تتأار ساألصول، فإن وضعها املايل ونتائج العمليات والتدفق النقدي وقدرته على توزيع األرباح على مالكي ا

ارية قد ال يتمكن بعض أو مجيع املستأجرين من الوفا  بالتزاماهتم اإلجيمخاطر عدم قدرة المستأجرين على الوفاء بالتزاماتهم اإليجارية: 
 جلو  حال ففي ذلك، إىل الصناديق وتوزيعات مالكي الوحدات. إضافة جتاه الصناديق العقارية املتداولة، بالتايل يؤار ذلك على دخل تلك

 عن ذلك وينتج اخلاص اإلجيار عقد إهنا  له فيجوز مماالة، أنظمة أية أو اإلعسار أو اإلفالس أنظمة مبوجب املتوفرة إىل احلماية ما مستأجر
 للصناديق. النقدي التدفق يف نقصان

عظم دخلها من م االستثمار العقارية املتداولةستمد صناديق تمخاطر احتمالية عدم القدرة على تجديد عقد اإليجار عند انتهاء العقد: 
نقدي لمبالغ اإلجيار اليت يسددها مستأجرو العقارات. وبناً  عليه، فإن سعر الوحدة والوضع املايل لتلك الصناديق ونتائج العمليات والتدفق ا

عادة تأجري ا سلباً يف حال عدم متكن الصندوق أو املشغل من إوكذلك أدائها وقدرهتا على تنفيذ التوزيعات ملالكي الوحدات قد تتأار مجيعه
د نالعقارات بشكل فوري أو جتديد عقود اإلجيار أو يف حال كون القيمة اإلجيارية عند التجديد أو إعادة التأجري أقل بكثري من املتوقع. وع

ار ستأجر سوف يتم استبداله. وقد تكون شروط أي عقد إجيانتها  أي عقد إجيار، ال يوجد أي ضمان بأن العقد سوف يتم جتديده أو أن امل
الحق أقل منفعة أو أضعف )من جهة أحكامه( للصندوق من عقد اإلجيار احلايل. ويف حال التقصري من جانب أي مستأجر، قد يواجه 

ك، فإن قدرة الصندوق ق. باإلضافة إىل ذلاملؤجر تأخرياً أو قيوداً عند تنفيذ احلقوق وقد يتم تكبد تكاليف عالية حلماية استثمارات الصندو 
 أو املشغل على تأجري املساحة القابلة للتأجري وكذلك قيمة اإلجيارات اليت يتقاضاها تتأاران ليس فقط بالطلب من جانب املستأجرين ولكن

 أيضاً بعدد العقارات األخرى اليت تنافس عقارات الصندوق يف اجتذاب املستأجرين.

قد يتوقف تداول وحدات أحد أو مجيع الصناديق يف السوق مبوجب اللوائح والتعليمات ذات الصلة، ول وإلغاء اإلدراج: مخاطر تعليق التدا
وهو األمر الذي قد يتتب عليه آاار سلبية على ذلك الصندوق ومالكي الوحدات. ويف حال تعثر الصندوق عن الوفا  بأي من املتطلبات 

بوضعه كصندوق عقاري متداول، جيوز هليئة السوق املالية تعليق تداول الوحدات أو إلغا  إدراج الصندوق. وميكن التنظيمية الالزمة لالحتفاظ 
  أن يؤدي عدم القدرة على تداول وحدات الصندوق يف تداول إىل نتائج سلبية على إمكانية تسويق الوحدات وعلى سيولتها وقيمتها.

ونشطة  قبول طلب إدراج وحدات الصندوق يف تداول على أنه سوف تكون هناك سوق ذات سيولة ال ينبغي النظر إىلمخاطر سيولة السوق: 
لوحدات الصندوق. ويف حال عدم وجود سوق تداول ذات سيولة أو احملافظة عليها، قد تتأار سيولة الوحدات وأسعار تداوهلا على حنو سليب. 

  إىل حمدودية السيولة مما قد يؤار سلباً يف سعر الوحدة. وقد يؤدي امتالك الوحدات من قبل عدد حمدود من األشخاص

ب واإلقبال : متثل العقارات فئة أصول صعبة التسييل وتشهد سيولتها عموما تقلبا يرتبط مبستوى الطلصعوبة تسييل االستثمارات العقارية
وق قد تكون  مناسب، فإن حصيلة تصفية الصندعلى هذه االستثمارات. وإذا كان على الصندوق تصفية استثماراته العقارية يف وقت غري

أقل بكثري من القيمة الدفتية اإلمجالية ملمتلكاته أو القيمة السوقية لوحدات الصندوق. ومن هنا، فإن أي تأخري أو صعوبة قد يواجهها 
ائدها، إن وجدت، اليت و لوحدات وعالصندوق يف التصرف يف العقارات اليت يتألف منها الصندوق سيؤار بشكل كبري يف قيمة وسعر تداول ا

 حيصل عليها املستثمرون

( التأخري يف االنتها  من 1إن خماطر االستثمار يف بنا  وتسويق مشروع عقاري جديد تشمل، دون حصر، ما يلي: )مخاطر التطوير: 
لى حتقيق عقود إجيار باملستويات املتوقعة، ( عدم القدرة ع3( جتاوز التكاليف احملددة املتوقعة مسبقا، و)2األعمال يف الوقت املناسب، و)
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( القوة القاهرة الناجتة عن عوامل تقع خارج سيطرة الصندوق واليت تتعلق بقطاع التشييد )مبا يف ذلك األحوال اجلوية والظروف البيئية 4و)
 مشروع ها  من مشاريع التطوير. إن البد  يفالسيئة ونقص مواد البنا  يف السوق وارتفاع أجور األيدي العاملة( وهو األمر الذي يعوق االنت

جديد ينطوي أيضًا على خماطر أخرى منها احلصول على املوافقات والتصاريح احلكومية الالزمة لتقسيم األراضي وغريها من املوافقات 
ز الناجح ملشاريع التطوير ا. إن اإلجناوالتصاريح احلكومية األخرى املطلوبة، وتكاليف التطوير العقاري املتصلة باملشاريع اليت مل يتم توقعه

العقاري إن وجدت سوف يكون له تأاري مباشر وكبري على السعر السوقي واالستشادي للوحدة وأي إخفاق يف ذلك من شأنه أن يؤدي إىل 
 ختفيض التوزيعات للمستثمرين وصايف قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة.

تخدم قومي أصول صناديق االستثمار العقارية املتداولة الذي جيريه اانان من املثمنني املستقلني، قد يسباإلضافة إىل ت مخاطر تقويم العقارات:
مدرا  الصناديق عمليات تقومي داخلية من وقت آلخر ألغراض خمتلفة. وقد ال تكون عمليات التقومي اليت يقوم هبا مدير الصندوق لغرض 

اً للقيمة اليت ميكن احلصول عليها عند بيع ذلك األصل، إذ قد يعتمد ذلك على التفاوض بني تقدير قيمة أي أصل من أصوله مقياساً دقيق
املشتي والبائع، ذلك أن التحقق النهائي من قيمة األصول يعتمد إىل حد كبري على الظروف االقتصادية، وغريها من الظروف األخرى 

لظروف دون حصر، ظروف السوق بشكل عام. باإلضافة إىل ذلك، فإن اخلارجة عن سيطرة الصندوق ومدير الصندوق، ومن بني تلك ا
 رالتقييمات ال تعرّب بالضرورة عن السعر الذي ميكن بيع األصل مقابله. وإذا قرر الصندوق تصفية أصوله، فإن القيمة احملققة قد تكون أكث

تقديرات القيمة،  قتصادية اليت يزيد فيها عدم اليقني بالنسبة إىلمن قيمة التقومي املقدرة هلذه األصول أو أقل منها. ويف فتات التقلبات اال
النهائية  ةوتقل العمليات املماالة اليت ميكن يف مقابلها قياس القيمة، فإن الفارق يزيد ما بني القيمة املقدرة ألصل عقاري معني والقيمة السوقي

قديرات قيمة دفقات النقدية يف السوق املتعثرة ميكن أن يؤار سلباً يف دقة تلذلك األصل. وعالوة على ذلك، فإن عدم اليقني النسيب بشأن الت
 أصول الصندوق ويف املفاوضات بني املشتي والبائع، وبالتايل يف أدا  الصندوق وسعر الوحدة.

 واألتعاب. والعموالت الخدمات مقابل (ب

من صايف قيمة أصول الصندوق حتسب وختصم يف   ٪1.5تبلغ يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق رسوم إدارة سنوية أتعاب اإلدارة: 
كل يوم تقومي. يف حال استثمر يف أي صندوق آخر من الصناديق املدارة من شركة األهلي املالية يف هذا الصندوق، سيتم إعادة دفع رسوم 

فصل وفقا تم حتميلها على الصندوق بشكل مناإلدارة لتجنب ازدواج تقاضي الرسوم، كما ختضع أتعاب اإلدارة لضريبة القيمة املضافة، وي
 للنسب املنصوص عليها يف قانون ضريبة القيمة املضافة.

نقطة أساس( من قيمة أصول الصندوق حتت احلفظ حتسب  2) %1.12يتقاضى أمني احلفظ أتعاب حفظ سنوية تبلغ : رسوم الحفظ
ريـال، باإلضافة اىل  21كل صفقة تتم يف السوق السعودي مببلغ   عند كل يوم تقومي وختصم شهريا. كما يستحق أمني احلفظ رسوم عن

 ريـال عن كل صفقة ال تتم بطريقة الكتونية. 11رسوم مببلغ 
تدفع مصاريف الوساطة أو أية رسوم تداول أخرى من قبل الصندوق مباشرة مبستويات حتددها مصاريف ورسوم التعامل )الوساطة(: 

 عامل يف األسواق اليت يقوم الصندوق بالشرا  أو البيع فيها. وتتفاوت تلك املبالغ استناداً على معدل تداول أصولاألنظمة احمللية أو وسيط الت
 الصندوق وحجم العمليات.

 يتم حتميلها على الصندوق حال وجودها حسب أسعار السوق السائدة.مصاريف التمويل: 
ت أخرى كأتعاب مراجع احلسابات، وأتعاب الرقابة واالستشارات الشرعية يتم حتميل الصندوق مصروفاالرسوم والمصاريف األخرى: 

سنويا من متوسط  ٪1ومعاجلة البيانات والعمليات اخلاصة، وأية مصروفات أخرى مسموح هبا نظاميا ولن تزيد هذه املصاريف جمتمعة عن 
 صايف قيمة أصول الصندوق، وهي على النحو التايل:

 ألف ريـال سنويا. 31وق: أتعاب مراجع حسابات الصند
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ألف ريـال سنويا مقسمة على عدد  141يتقاضى عضو جملس إدارة الصندوق املستقل  مكافآت مجلس إدارة الصندوق المستقلين:
صندوق عام غري هذا الصندوق، وعليه، فإن مكافأة العضو املستقل على  15الصناديق اليت يشرف عليها. وحالياً، يشرف كل عضو على 

  حال ُعقد اجتماعني خالل السنة. ريـال لالجتماع يف 45305ريـال سنوياً، بواقع  85051هذا الصندوق تبلغ 
 ألف ريـال سنوياً. 20أتعاب خدمات الرقابة واالستشارات الشرعية: 

 ريـال سنوياً. 05511رسوم هيئة السوق المالية: 
 آالف ريـال سنوياً. 5رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول: 

شمل مصاريف الشؤون اإلدارية اخلاصة بالصندوق والربامج املستخدمة يف ت مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندوق:
معاجلة البيانات. ويتم حتميلها على الصندوق بشكل يومي على أساس حجم صايف قيمة األصول حتت اإلدارة جلميع الصناديق. ويقوم 

 يل.ها يف تقدير مصروفات الربع التاوعكس مدير الصندوق مبراجعة تلك املصاريف بشكل ربع سنوي، ويتم تعديل أية فروقات
 يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن مجيع الرسوم واملصاريف الفعلية املتعلقة بالصندوق بشكل ربع سنوي.

يل مإن مجيع الرسوم املذكورة والعموالت واملصروفات املستحقة لألهلي املالية أو األطراف األخرى ال تشمل ضريبة القيمة املضافة، وسيتم حت
الضريبة بشكل منفصل وفقا للنسب املنصوص عليها يف قانون ضريبة القيمة املضافة. ويلتزم املستثمر بتعويض مدير الصندوق عن كامل مبلغ 

ميل بدفع عضريبة القيمة املضافة وأي مسؤولية أو تكلفة أو مبلغ )مبا يف ذلك العقوبات والفائدة والنفقات( واليت تنشأ نتيجة لعدم قيام ال
 بة القيمة املضافة.ضري

 ومستنداته: صندوقال حول إضافية معلومات (ج
و املوقع اإللكتوين للسوق  www.alahlicapital.comيتم توفري معلومات حول الصندوق و مستنداته على موقع مدير الصندوق 

www.tadawul.com.sa  
 الصندوق: معلومات مدير (د

 شركة األهلي املالية )األهلي كابيتال(

 ، اململكة العربية السعودية11445، الرياض 22212طريق امللك سعود، ص.ب. 

 +422118040112هاتف: 

+422114121144فاكس:   

   www.alahlicapital.comاملوقع اإللكتوين:
 الحفظ: أمين معلومات (ه

 شركة البالد لالستثمار )البالد املالية(

 ، اململكة العربية السعودية11411، الرياض 141طريق امللك فهد، ص.ب. 

 +422 42111 3232هاتف:

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكتوين: 

 

 

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

 

 صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولة 

AlAhli Fund of REITs Fund 
 صندوق استثماري قابض مفتوح

 

 اسم مدير الصندوق

 شركة األهلي المالية

 
 اسم أمني احلفظ

لالستثمارالبالد شركة   

م11/11/2110هـ املوافق  12/12/1434صدرت مذكرة املعلومات بتاريخ   

 .م2118نوفمرب  20ه املوافق 1441ربيع األول  14ومت إشعار اهليئة بتحديثها بتاريخ 

يق االستثمار دمجيع حمتويات مذكرة املعلومات اخلاصة بصندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية املتداولة خاضعة ألحكام الئحة صنا
 الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية.

 

ننصح املستثمرين بقرا ة حمتويات مذكرة املعلومات وفهمها. ويف حال تعذر فهم حمتويات مذكرة املعلومات، ننصح باألخذ مبشورة مستشار 
 مهين.
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 إشعار هام
 ها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضا  جملس إدارة الصندوق جمتمعني روجعت مذكرة املعلومات من قبل جملس إدارة الصندوق ومتت املوافقة علي

دوق نومنفردين كامل املسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة يف مذكرة املعلومات. كما يقر ويؤكد أعضا  جملس إدارة الصندوق ومدير الص
 .على أن املعلومات والبيانات الواردة يف مذكرة املعلومات غري مضللة بصحة واكتمال املعلومات الواردة يف مذكرة املعلومات، كما يقرون ويؤكدون

 

  سؤولية موافقت هيئة السوق املالية على تأسيس صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية املتداولة وطرح وحداته. ال تتحمل اهليئة أَي
بدقتها أو اكتماهلا، وختلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت، ومن أَي خسارة عن حمتويات مذكرة املعلومات، وال تعطي أَي تأكيد يتعلق 

 تنتج عما ورد يف مذكرة املعلومات أو عن االعتماد على أَي جز  منها. وال تعطي هيئة السوق املالية أَي توصية بشأن جدوى االستثمار يف
 وصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة املعلومات الواردة يف الشروط واألحكامالصندوق من عدمه وال تعين موافقتها على تأسيس الصندوق ت

 ومذكرة املعلومات، وتؤكد على أن قرار االستثمار يف الصندوق يعود للمستثمر أو من ميثله.

 

  ة اجملازة من ِقبل اهليئة املعايري الشرعيمت اعتماد صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية املتداولة على أنه صندوق استثمار متوافق مع
 الشرعية املعينة لصندوق االستثمار.
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 مذكرة المعلومات:

 صندوق االستثمار (1
 الصندوقاسم  أ(

 صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية املتداولة.  
 تاريخ إصدار الشروط واألحكام ب(

 
ه 1441ل ربيع األو  14ومت إشعار اهليئة بتحديثها بتاريخ  ،م2110نوفمرب  11هـ املوافق  1434صفر  12صدرت شروط وأحكام الصندوق 

 .م2118نوفمرب  20املوافق 
 موافقة الهيئة على تأسيس الصندوقتاريخ  ج(

 م.11/11/2110هـ املوافق  12/12/1434متت موافقة اهليئة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته بتاريخ  
 مدة الصندوق د(

 لصندوق.ل هو صندوق قابض مفتوح غري حمدد املدة وال يوجد تاريخ استحقاقصندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية املتداولة  
 عملة الصندوق هـ(

 سعودي.ال ريـالالسعودي واليت يتم تقومي أصول الصندوق هبا، ولن يتم قبول أي اشتاك بعملة أخرى غري ال ريـالعملة الصندوق هي ال 
 سياسات االستثمار وممارساته (2

 لصندوقأهداف ا أ(

 

 هو صندوق استثماري قابض عام مفتوح يهدف إىل توزيع الدخل على مالكي الوحداتصندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية املتداولة 
ات دمن خالل االستثمار بشكل أساسي يف صناديق االستثمار العقارية املتداولة املعروفة باسم )ريت( ويشمل ذلك الطروحات العامة األولية لوح

لقة كن للصندوق االستثمار يف صناديق االستثمار العقاري املدرة للدخل املفتوحة أو املغصناديق االستثمار العقارية املتداولة. باإلضافة إىل ذلك مي
 .وصناديق االستثمار اليت تستثمر يف الشركات العقارية املدرجة حسب قيود االستثمار املذكورة يف هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات

 المؤشر اإلرشادي للصندوق
 توافق مع الشريعة للصناديق االستثمارية العقارية املتداولة السعوديةمؤشر األهلي كابيتال امل

 (NCB Capital Saudi REITs Shariah Index)  
ص بشركة ايتم تزويد خدمة بيانات املؤشر من ستاندرد آند بورز، وميكن للمستثمرين متابعة أدا  املؤشر بشكل ربع سنوي على املوقع اإللكتوين اخل

 املالية.األهلي 
 الصندوقبها مر ثيست األوراق المالية التي ب(

 

ار ميستثمر الصندوق بشكل أساسي يف وحدات صناديق االستثمار العقارية املتداولة ويشمل ذلك الطروحات العامة األولية لوحدات صناديق االستث
مدرجة.  املفتوحة أو املغلقة ووحدات صناديق استثمار تستثمر يف شركات عقاريةالعقارية املتداولة، ووحدات صناديق االستثمار العقاري املدرة للدخل 

  ميكن للصندوق استثمار جز  من أصوله والفائض النقدي يف وحدات صناديق أسواق النقد املتوافقة مع الشريعة.
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 سياسة تركيز استثمارات الصندوق ج(

 

ن م حيتفظ مدير الصندوق باحلق يف توزيع وتركيز استثمارات الصندوق حمليا و/أو خليجيا حسب ما يراه مناسبا، ولن يقوم الصندوق باستثمار أي
ستثمارات يف صناديق الأصوله يف مكة املكرمة أو املدينة املنورة أو يف صناديق استثمارية تستثمر يف مكة املكرمة أو املدينة املنورة. كما لن تتجاوز نسبة ا

 صايف قيمة أصول الصندوق حبد أقصى.  %35االستثمار املرخصة من هيئات خليجية أكثر من 
 

يدار الصندوق بشكل نشط ويتاوح توزيع األصول كنسبة مئوية من صايف قيمة أصول صندوق )يف وقت االستثمار( يف كل فئة من فئات األصول 
 :واألوراق املالية على النحو التايل

 الحد األقصى الحد األدنى فئة األصول
 ٪5 ٪1 النقد وما يف حكمه

 ٪51 ٪1 صناديق أسواق النقد املتوافقة مع الشريعة
صناديق االستثمار العقارية املتداولة والطروحات األولية لوحدات صناديق االستثمار 

 العقارية املتداولة
51٪ 111٪ 

 ٪11 ٪1 املفتوحة أو املغلقةصناديق االستثمار العقاري املدرة للدخل 
 ٪11 ٪1 صناديق استثمار تستثمر يف شركات عقارية مدرجة

 
 أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته د(

 
ية من مذكرة املعلومات واليت متت الفقرة الثانيستثمر الصندوق يف صناديق استثمارية تستثمر يف فئات األصول اليت مت ذكرها يف الفقرة الفرعية )ج( من 

ومتطلبات  املوافقة على طرح وحداهتا طرحا عاما من هيئة السوق املالية أو يف صناديق ختضع إلشراف هيئة رقابية يف دول اخلليج العريب تطبق معايري
 تنظيمية مماالة على األقل لتلك اليت تطبقها هيئة السوق املالية.

 المتبعة في اتخاذ القرارات االستثماريةالمعامالت واألساليب  هـ(

 
رية اخيتار مدير الصندوق الصناديق اليت يستثمر هبا بنا  على معايري تشمل: الفحص الكمي، وجودة األصول يف حال االستثمار يف الصناديق العق

 والتزام االستثمارات باملعايري الشرعية.املتداولة، وتقييم جودة اإلدارة، ومستوى املخاطر، والعائد املتوقع، 
 قد يستثمر الصندوق يف أوراق مالية أصدرها مدير الصندوق أو أي من تابعيه وفقا ألهداف الصندوق.

 األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق و(
 ( يف مذكرة معلومات الصندوق.2ذكرها يف الفقرة )ج( من الفقرة )لن يقوم مدير الصندوق باالستثمار يف أوراق مالية عدا اليت مت  

 قيود االستثمار ز(

 

( من 51دة )ايلتزم مدير الصندوق بالقيود اليت تنطبق على الصندوق الواردة يف الئحة صناديق االستثمار، كما يلتزم الصندوق بالقيود الواردة يف امل
 القابض".الئحة صناديق االستثمار "الصندوق 
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 استثمار أصول الصندوق في وحدات صناديق استثمار يديرها المدير أو مدير صناديق آخرون ح(

 
شخاص أ حيق ملدير الصندوق االستثمار إمجايل أصول الصندوق يف صناديق استثمار يديرها نفس املدير أو صناديق استثمار مطروحة طرحا عاما يديرها

الية أو من هيئة رقابية من دول جملس التعاون اخلليجي على أن تكون خاضعة ملتطلبات تنظيمية مماالة على األقل لتلك مرخص هلم من هيئة السوق امل
 اليت تفرضها اهليئة.

 االقتراض صالحيات ط(

 
غطية التمويل لغرض تمن صايف قيمة أصوله ألغراض االستثمار، ويستثىن من هذه النسبة  ٪11حيق للصندوق احلصول على متويل )إسالمي( حىت 

 طلبات االستداد وال جيوز ملدير الصندوق رهن أصول الصندوق.
 نظير طرف أي مع للتعامل األعلى الحد ي(

 ال تنطبق هذه الفقرة على الصندوق. 
 مخاطرال دارةات إسياس ك(

 

دوق اجليدة واحلكيمة اليت حتقق األهداف االستثمارية للصنتكون قرارات االستثمار اليت يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات االستثمار 
 احملددة يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وذلك فيما يتعلق، ويشمل ذلك بذل ما يف وسعه للتأكد من اآليت:

 لصندوق. ساته وشروط وأحكام اأن استثمارات الصندوق تقوم على توزيع املخاطر بشكل حذر وحكيم مع عدم اإلخالل بأهداف االستثمار وسيا 
 .توافر السيولة الكافية لدى الصندوق للوفا  بأي طلب استداد متوقع بالنسبة إىل صندوق االستثمار 
  من صايف قيمة أصول الصندوق على شكل نقد لتلبية طلبات االستداد. ٪5االحتفاظ بنسبة 
  شكل نقد يف الظروف االستثنائية. من صايف قيمة أصول الصندوق على ٪5االحتفاظ بنسبة تزيد على 
 الفة قيود خم يقدم قسم إدارة املخاطر جمللس إدارة الصندوق تقارير دورية عن أدا  الصندوق، مناقشاً فيه املخاطر التشغيلية وخماطر االئتمان وخماطر

وائح ي الوحدات ميا يتماشى مع األنظمة واللاالستثمار، وبنا  عليه يتم تقدير هذه املخاطر واختاذ اإلجرا ات الالزمة لتحقيق مصلحة مالك
 املطبقة.

 االسترشادي المؤشر ل(

 
 مؤشر األهلي كابيتال املتوافق مع الشريعة للصناديق االستثمارية العقارية املتداولة السعودية

 (NCB Capital Saudi REITs Shariah Index) 
 ويتم حساب املؤشر بنا  على طريقة كامل األسهم، و يتم استخدام املؤشر ألغراض مقارنة أدا  الصندوق بأدا  املؤشر. 

 المشتقات عقود م(
 لن يستثمر الصندوق يف عقود املشتقات. 

 االستثمار على حدود أو قيود أي بشأن المالية السوق هيئة عليها توافق إعفاءات أي ن(
 هذه الفقرة على الصندوق.ال تنطبق  

 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق (3
تثمارات سيعترب الصندوق عايل املخاطر وال تستطيع شركة األهلي املالية التأكيد بأن زيادة ستحدث يف قيمة االستثمارات يف الصندوق. إن قيمة اال أ(

ن حتقيق أيف الصندوق والدخل الناتج عنها ميكن أن هتبط أو تتعرض لتقلبات مرتفعة، وليس هناك من ضمان ميكن أن تقدمه شركة األهلي املالية بش
 أهداف االستثمار اليت وضعها الصندوق. 
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املستقبل، وذلك ألن أدا  الصندوق عرضة  يف الصندوق أدا  على مؤشراً  يُعد للمؤشر ال السابق األدا  أو االستثمار لصندوق السابق األدا  إن ب(
ه. خيسر مالكو الوحدات بعض أو مجيع رأس املال الذي استثمرو للتذبذبات حبسب أوضاع السوق املالية، لذا من املمكن أن تقل قيمة الوحدات أو أن 

 .لعدم وجود ضمان بتكرر أدا  الصندوق السابق أو أن أدا  املؤشر ممثل ألدا  الصندوق املتوقع
 ألدا  الصندوق أدا  املؤار ممثالً الصندوق ال يضمن تكرر أدائه السابق نظراً لتذبذب أوضاع السوق املالية وتأارها بعدة عوامل متغرية. كما ال يعد   ج(

 وذلك لعدم تطابق اجملالني االستثماريني متاماً.
ات دال يعد االستثمار يف الصندوق إيداعاً لدى أي بنك حملي يسوق أو يبيع األوراق املالية أو تابع لصندوق االستثمار، لذا فإن مالكي الوح د(

 يف الصندوق. معرضني خلسارة جز  أو كامل رأس ماهلم املستثمر
ين ر قد ال يتمكن املستثمرين من استعادة بعض أو كل مبالغ استثماراهتم وجيب على األشخاص القيام باالستثمار يف الصندوق فقط إذا كانوا قاد هـ(

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

  وعائداته: الصندوق صايف أصول

 

هي خماطر التكيز على قطاع معني من السوق، حيث أن وحدات الصناديق العقارية مبا فيها الصناديق العقارية  مخاطر القطاع وتركيز االستثمارات:
" اليت يستثمر فيها الصندوق قد تكون عرضة للتقلب السليب نتيجة للتغيري يف صناعة العقار بصفة خاصة. ومن املعلوم أن REITsاملدرجة "ريت" "

داولة صغري نسبياً مقارنة بالقطاعات األخرى. ولذا، فقد تتعرض استثمارات الصندوق إىل تذبذب أكرب يف األسعار أعلى حجم الصناديق العقارية املت
 من أي صندوق آخر يستثمر يف السوق بشكل عام والذي قد يؤدي إىل اخنفاض أسعار الوحدات وتأار مالكي الوحدات سلبا.

: يستثمر الصندوق يف وحدات صناديق االستثمار العقارية املتداولة، وقد يواجه الصندوق سوقاً جةمخاطر االستثمار في الصناديق العقارية المدر 
ق اغري نشطة وذات سيولة حمدودة، كما قد تواجه أسعار وحدات تلك الصناديق تذبذبًا يف األسعار نتيجة اجتاه حركة األسواق بشكل عام واألسو 

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

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

ا يف السوق طر االستثمار يف صناديق تدرج وحداهتهي خمامخاطر االستثمار في الطروحات األولية لوحدات صناديق االستثمار العقارية المتداولة: 
ؤار على ي ألول مرة وال يوجد هلا أدا  سابق كوحدات مدرجة يف السوق وقد ال ميلك مدرا  تلك الصناديق اخلربة الكافية إلدارهتا والذي من شأنه أن

 أدا  الصندوق سلبا واخنفاض عوائده.
ك ألوراق املالية املدرجة واملتداولة يرتبط عادة بتقلبات سوقية عالية. وبالتايل فإن املخاطرة يف تلينبغي معرفة أن االستثمار يف ا مخاطر السوق:

ونية ناستثمارات تكون أعلى من خماطر االستثمار يف أسواق النقد واملراحبات واألدوات االستثمارية قصرية األجل األخرى. كما أن األوضاع القا
 وراق املالية أو االستثمار، وبالتايل فإن تلك التقلبات من شأنه أن تؤار سلبا على مالكي الوحدات باخنفاض عوائدهموالسياسية قد تؤار على قيمة األ

تتصف سوق العقارات التجارية بطبيعتها الدورية وتتأار بالوضع االقتصادي بصفة عامة. هذا وتؤار الظروف مخاطر سوق العقارات التجارية: 
سلباً يف قيمة األصول العقارية التجارية وسيولتها. وباإلضافة إىل ذلك، فإن الظروف االقتصادية السلبية كان، وسيظل هلا، تأاري االقتصادية املتدهورة 

 سليب جوهري على مستوى العوائد واإلجيارات والتحصيل الفعال.
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باب الصندوق أو ضمان لدفعها من عدمه وذلك ألس ال يوجد ضمان لقيمة التوزيعات املستقبلية من جانب مخاطر التقلب في قيمة التوزيعات:
باإلضافة إىل و خمتلفة مثل التعثر يف توزيعات الصناديق العقارية املتداولة املستثمر هبا أو ارتفاع مصاريف الصندوق أو مصاريف العقارات التشغيلية. 

ندوق دير الصندوق وتعتمد على عوامل متغرية مثل أدا  الصذلك، خيضع اإلعالن عن أي توزيعات مستقبلية لألرباح وسدادها وقيمتها لتوصية م
 .والوضع املايل للصندوق، واملتطلبات النقدية، وقدرة الصندوق على االلتزام باملتطلبات القانونية املعمول هبا واخلاصة بدفع التوزيعات

در أو الطرف اع املالية أو القدرة يف إيفا  أي من االلتزامات للُمصوهي خماطر التغيري يف كفا ة أو األوض المخاطر المتعلقة بالُمصدر والطرف النظير:
صّدر، وكذلك التغيري

ُ
يف االقتصاد عامة.  النظري، والتغيري يف األوضاع االقتصادية أو السياسية احملددة اليت تؤار على نوع خاص من األوراق املالية أو امل

املخاطر أيضا على الصندوق يف حال االستثمار يف صناديق أسواق النقد واليت تقوم بصفقات املراحبة مع أطراف أخرى، واليت يف حال  هذه وتنطبق
 ستؤار سلبا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة. قهاإخفا

ودي، بالتايل فإن السع ريـالالسعودي مقابل ال ريـالالميكن للصندوق أن يتعرض للخسارة يف حال خسارة االستثمارات املقومة بغري  مخاطر العملة:
 اختالفات سعر الصرف قد تؤار سلباً على أدا  الصندوق. 

هي املخاطر اليت تتقلب فيها قيمة األدوات املالية نتيجة للتغيري يف أسعار الفائدة. ولذا فإن قيمة األوراق املالية للصناديق  مخاطر أسعار الفائدة:
 م الشركات العقارية وعوائدها ميكن أن تتأار بشكل سليب بتقلبات أسعار الفائدة.العقارية وأسه

قد تكون السيولة االستثمارية يف بعض الفتات متدنية مما قد يزيد من صعوبة تسييل استثمارات الصندوق. كما أن سيولة السوق  مخاطر السيولة:
تم حماولة احلد من ات الصندوق وقدرته على بيع بعض استثماراته لتلبية متطلباته من السيولة. وتاملنخفضة قد تؤار سلباً على األسعار السوقية الستثمار 

 هذه املخاطر باستخدام النقد املتوفر بالصندوق. وقد يتعرض الصندوق للخسائر نتيجة كثرة طلبات االستداد.
النفط  دية كاالنكماش االقتصادي ومعدالت التضخم واخنفاض أسعارهي خماطر التغيري يف األوضاع االقتصا مخاطر اقتصادية وتشريعية وسياسية:

األسواق اليت يهدف الصندوق إىل االستثمار بأسواقها واليت قد تؤار على أدا  الصندوق سلباً، كذلك فإن التغريات يف البيئة التنظيمية  السياسية أو أو
 يت قد يكون هلا تأاري سليب على أدا  الصندوق وقيمة وحداته.والتشريعات وأنظمة احملاسبة واللوائح احمللية، واحلكومية ال

ينطوي االستثمار يف الصندوق على خماطر ضريبية متنوعة، بعضها ينطبق على االستثمار يف الصندوق نفسه والبعض اآلخر  مخاطر ضريبة الدخل:
املتاحة لعمليات  ل هذه الضرائب إىل ختفيض املبالغ النقديةينطبق على ظروف معينة قد تكون ذات صلة مبستثمر معني. ويؤدي تكبد الصندوق ملث

ملرتبطة االصندوق فضالً عن التوزيعات احملتملة للمالكي الوحدات. وسوف تؤدي الضرائب اليت يتكبدها مالكو الوحدات بالضرورة إىل ختفيض العوائد 
ثمار يف الوحدات ومتلكها تشاريهم الضريبيني بشأن الضرائب املتتبة على االستباالستثمار يف الصندوق. وجيب على املستثمرين احملتملني التشاور مع مس

 وبيعها.
 غالبا ما تُعرف املخاطر اجليوسياسية بأهنا خماطر اآلاار السلبية اليت تنجم عن أحداث سياسية غري متوقعة يف املنطقة أو املناطق المخاطر الجيوسياسية:

ار مباشرة أو غري مباشرة على الصندوق، ذلك أن الطبيعة غري املتوقعة للحدث تزيد من حالة عدم االطمئنان وبالتايل احمليطة واليت ميكن أن يكون هلا آا
كن أن ميتشكل خماطر على االستثمار. كما خيلق املناخ السياسي خماطر على القطاعات االقتصادية والتجارية، مبا فيها العقارات، وهو األمر الذي 

   الصندوق.يؤار سلبا يف أدا
، ولكن اهليئة الشرعية للصندوق هي اليت تقرر أن الصندوق واستثماراته متوافقة مع الشريعة االسالمية مخاطر متعلقة بالتوافق مع الضوابط الشرعية:

التخلص منها  ثمارات أوهناك احتمال أن تقرر أن بعض االستثمارات ال جيوز استمرار االستثمار فيها مما قد يؤدي إىل عدم الدخول يف تلك االست
 وبالتايل عدم احلصول على العائد املتوقع لتلك االستثمارات وقد ينتج عن ذلك اخنفاض يف سعر الوحدة.
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ليس هناك ضمان بأن الصندوق سيتمكن من حتقيق عوائد دورية أو املستهدفة ملالك الوحدات أو أن العوائد  عدم وجود ضمان لعوائد االستثمار:
مع خماطر االستثمار يف الصندوق وطبيعة املعامالت املبينة يف هذه الشروط واألحكام. ومن املمكن أن تقل قيمة الوحدات أو أن  ستكون متناسبة

لشروط ا خيسر مالكو الوحدات بعض أو مجيع رأس املال الذي استثمروه. ومجيع األرقام واإلحصائيات املتعلقة باألرباح والعوائد اليت وردت يف هذه
 ام هي ألغراض التوضيح فقط وال متثل تأكيداً لألرباح املستقبلية واليت قد ختتلف عن املوضحة يف الشروط واألحكام.واألحك

موظفي مدير الصندوق، مما يؤدي إىل تأار  مهاراتيعتمد أدا  الصندوق بشكل كبري على قدرات و  مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق:
 .وعدم وجود بديل مناسب دهمد استقالة أو غياب أحأدا  الصندوق بشكل كبري عن
تنشأ هذه املخاطر يف احلاالت اليت تؤار على موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بسبب مصلحة شخصية قد تؤار  مخاطر تضارب المصالح:

 على قرارات مدير الصندوق يف اختاذ القرارات االستثمارية مما قد يؤار سلبا على أدا  الصندوق وسعر الوحدة.
ا ل، واألعاصري والفيضانات وأي ظاهرة طبيعية ال ميكن السيطرة عليها وتسبب دمارا كبري تتمثل يف الرباكني، والزالز  مخاطر الكوارث الطبيعية:

 للممتلكات واألصول، وقد توار سلباً على خمتلف القطاعات االقتصادية واالستثمارية مما قد يؤدي إىل اخنفاض أسعار وحدات الصندوق.
ناديق األخرى اليت قد يستهدف الصندوق االستثمار هبا إىل خماطر مماالة لتلك من املمكن أن تتعرض الص مخاطر االستثمار في صناديق أخرى:

 الواردة يف هذه الفقرة "املخاطر الرئيسة لالستثمار يف الصندوق" مما قد يؤار سلباً على أدا  الصندوق وسعر الوحدة.
دير كبرية ومتتابعة أحيانا مما قد يتسبب يف أن يضطر م  هي خماطر قيام مالكي الوحدات بعمليات استداد مخاطر عمليات االسترداد الكبيرة:

 الصندوق إىل تسييل أصول الصندوق بأسعار قد ال تكون األنسب، األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة.
عرض لعمليات ه، إال أن أنظمة املعلومات قد تتيعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية يف إدارة عمليات الصندوق وحفظ أصولالمخاطر التقنية: 

 إدارة يف اختاق أو فريوسات أو تعطل جزئي أو كلي بالرغم من االحتياطات األمنية العالية املتوفرة األمر الذي قد حيد من إمكانية مدير الصندوق
 استثمارات الصندوق بشكل فعال ومن املمكن أن يؤار حدوث ذلك سلبا على أدا  الصندوق.

خر إذا حصل الصندوق على متويل لغرض االستثمار أو لغرض تلبية طلبات االستداد فقد يتأالمخاطر المترتبة على حصول الصندوق على تمويل: 
مما ته االصندوق عن سداد التمويل ألسباب خارجة عن إرادته، مما قد يتتب على هذا التأخري رسوم إضافية أو يؤدي ذلك إىل بيع الصندوق الستثمار 

 يؤار على الصندوق وينعكس سلبا على أسعار الوحدات. 
قد يؤدي االستثمار يف الصندوق إىل حتمل الزكاة أو ضرائب معينة تفرضها السلطات ذات الصالحية كضريبة القيمة املضافة مخاطر الضريبة والزكاة: 

ة على الصندوق ض اآلخر قد ينطبق على املستثمر. إذا مت فرض ضريبعلى سبيل املثال ال احلصر، بعضها قد ينطبق على الصندوق واستثماراته والبع
 فستنخفض أصول الصندوق وأسعار وحداته.

 المخاطر المتعلقة باستثمارات الصناديق العقارية المتداولة المستثمر فيها: 
د تتأار العقارات اخنفاضا نتيجة تقلبات قيمة أصوهلا، وققد تشهد أسعار الوحدات وأدا  الصناديق اليت يستثمر هبا الصندوق المخاطر العقارية العامة: 

ية احلكومية. كما مالتابعة هلا واملشاريع اليت يستثمر فيها بالتغريات يف أوضاع السوق واالقتصاد وأسعار العقارات والقرارات اليت تتخذها اجلهات التنظي
 احلكومة أي إجرا  على تلك األصول ملصلحة املنفعة العامة.قد تنزع أصول الصناديق من قبل اجلهات ذات الصالحية أو قد تتخذ 

تعتمد عوائد االستثمار يف القطاع العقاري سوا  السكين أو التجاري أو غريه على التغريات يف مستويات العرض والطلب، مخاطر القطاع العقاري: 
رضها تلك القطاعات. اإلقليمية واحمللية مبا يف ذلك زيادة يف املنافسة اليت تف واليت تتأار بشكل كبري بالعوامل االقتصادية والسياسية واألمنية، والعوامل

 لذا فقد تتأار عوائد الصناديق اليت تستثمر يف القطاع مما يتسبب يف اخنفاض قيمة وسعر الوحدات.
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ستثمارات أخرى تتماشى ا ستتمكن من حتديد اال ميكن تقدمي ضمان بأن الصناديق املستثمر هب: توفر االستثمارات المناسبة للصناديق المستثمر بها
و أمع أهداف االستثمار اخلاصة هبا، وقد يعتمد جناح تلك الصناديق على حتديد فرص شرا  عقارات مناسبة أو تطويرها، لذا فإن عدم وجود فرص 

 عدم احلصول عليها قد يؤار سلبيا يف أدائها.
ألخرى تتعرض صناديق االستثمار العقارية املتداولة ملخاطر ائتمانية تتعلق باألطراف ا الئتمانية:مخاطر تخلف الطرف اآلخر عن االلتزام والمخاطر ا

 واليت تتعامل معهم، لذا قد تتعرض الصناديق، يف ظروف معينة، ملخاطر ختلف الطرف اآلخر عن االلتزام مبا يف ذلك مالك األراضي و/أو مدير 
ملمولة و/أو املقاولون. وقد يؤدي إخالل أي طرف خارجي متعاقد معه عن الوفا  بااللتزامات أو سداد أي العقارات و/أو املستأجرون و/أو البنوك ا

 مستحقات تعاقدية إىل اخنفاض دخل تلك الصناديق وبالتايل التأاري السليب على عوائد مالكي الوحدات.
يمة السوقية دي التغري يف مؤشرات االقتصاد السعودي إىل اخنفاض القتشهد قيمة العقارات تقلبات وتغريات، وقد يؤ التقلبات في قيمة العقارات: 

دفع ذلك مدرا  يالستثمارات الصناديق، مما قد يقود بدوره إىل تقلص العوائد واحليلولة دون جناح جز  أو كل الصناديق يف تنفيذ استاتيجية االستثمار و 
تجارية ص من االستثمارات خبسارة. باإلضافة إىل ذلك، تتعرض االستثمارات يف العقارات الالصناديق إىل تغيري استاتيجية االستثمار، أو إىل التخل

ار معني، قوالسكنية للمخاطر اليت تؤار يف القطاع العقاري التجاري والسكين بشكل عام، مبا يف ذلك التغريات املومسية، ورغبة املشتين يف شرا  ع
 األعمال التجارية. لذلك، قد يكون لعامل واحد أو أكثر من هذه العوامل تأاريا سلبيا يف نتائج عمليات والتغريات يف الظروف االقتصادية والثقة يف

 الصندوق أو وضعه املايل أو أسعار وحداته أو مجيعها.
ة أو املتوقعة اليت يتم لفعليقد تستحوذ الصناديق املستثمر هبا على استثمارات بناً  على قيم اإليرادات ا مخاطر االعتماد على إيرادات اإليجارات:

من مستأجري العقارات. وال يوجد ضمان بأن املساحات الشاغرة سوف يتم تأجريها أو أن اإلجيارات املنتهية سوف يتم جتديدها بنفس ا احلصول عليه
أعماله أو أي  ستأجرين لركود يفالشروط فضال عن شروط أفضل أو أنه سوف تكون هناك زيادة يف اإلجيارات مبرور الوقت. ويف حال تعرض أحد امل

ض املستأجرين عنوع آخر من أنواع األزمات املالية، فقد يصبح عندها غري قادر على سداد التزاماته يف الوقت املناسب أو جتديد عقد إجياره. وقد يشغل ب
ى تقدمي توزيعات أرباح ياته وتدفقاته النقدية وقدرته علأجزا  كبرية من املساحات التأجريية، وبالتايل، فقد يتأار الوضع املايل للصندوق ونتائج عمل

ر أو أية اللمستثمرين سلبياً بشكل كبري بأي ظروف سلبية تؤار على هؤال  املستأجرين الرئيسيني. كما أن جلو  مستأجر إىل أنظمة اإلفالس أو اإلعس
يف أرباح الصندوق. ويف حال وجود عدد كبري من حاالت اإلخالل أنظمة مماالة، قد جييز له إهنا  عقد اإلجيار اخلاص وينتج عن ذلك نقصان 

كي لبااللتزامات و/ أو حاالت اإلفالس من املستأجرين، فإن تدفقات تلك الصناديق النقدية وكذلك قدرة الصندوق على تنفيذ توزيعات أرباح ملا
 الوحدات قد تتأار سلباً.

هذه  ة أصول صعبة التسييل وتشهد سيولتها عموما تقلبا يرتبط مبستوى الطلب واإلقبال علىمتثل العقارات فئمخاطر سيولة اأًلصول األساسية: 
 من رياالستثمارات. وإذا كان على بعض أو مجيع الصناديق تصفية استثماراهتا العقارية يف وقت غري مناسب، فإن حصيلة التصفية قد تكون أقل بكث

مة السوقية لوحدات الصندوق. ومن هنا، فإن أي تأخري أو صعوبة قد تواجهها تلك الصناديق يف التصرف القيمة الدفتية اإلمجالية ملمتلكاته أو القي
 .يف عقاراهتا سيؤار بشكل كبري يف قيمة وسعر تداول الوحدات وعوائدها، إن وجدت، اليت حيصل عليها املستثمرون

 قد ال يتمكن بعض أو مجيع الصناديق من التخارج من العقارات واألصول مخاطر عدم قدرة الصناديق على التخارج من استثماراتها بشروط جيدة:
عتمد على ياألخرى اخلاصة به يف الوقت الذي يراه مدرا  الصندوق مناسباً للبيع. إن قدرة الصندوق على التصرف يف العقارات بنا  على شروط مواتية 

ديق من ين وتوافر حلول متويل جتذب املشتين احملتملني. وإذا مل تتمكن تلك الصناعوامل خارج سيطرته مبا يف ذلك املنافسة من جانب بائعني آخر 
ائج تالتصرف يف أصوهلا بناً  على الشروط اليت يفضلها أو يف التوقيت الذي يقوم فيه مدير الصندوق بالتصرف يف األصول، فإن وضعها املايل ون

 لى مالكي الوحدات قد تتأار سلباً.العمليات والتدفق النقدي وقدرته على توزيع األرباح ع
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ه قد ال يتمكن بعض أو مجيع املستأجرين من الوفا  بالتزاماهتم اإلجيارية جتامخاطر عدم قدرة المستأجرين على الوفاء بالتزاماتهم اإليجارية: 
إىل  ما مستأجر جلو  حال ففي ذلك، إىل إضافةالصناديق وتوزيعات مالكي الوحدات.  الصناديق العقارية املتداولة، بالتايل يؤار ذلك على دخل تلك

 النقدي التدفق يف نقصان عن ذلك وينتج اخلاص اإلجيار عقد إهنا  له فيجوز مماالة، أنظمة أية أو اإلعسار أو اإلفالس أنظمة مبوجب املتوفرة احلماية
 للصناديق.

ها من مبالغ اإلجيار معظم دخل االستثمار العقارية املتداولةستمد صناديق تمخاطر احتمالية عدم القدرة على تجديد عقد اإليجار عند انتهاء العقد: 
ئها وقدرهتا االيت يسددها مستأجرو العقارات. وبناً  عليه، فإن سعر الوحدة والوضع املايل لتلك الصناديق ونتائج العمليات والتدفق النقدي وكذلك أد

ديد ها سلباً يف حال عدم متكن الصندوق أو املشغل من إعادة تأجري العقارات بشكل فوري أو جتعلى تنفيذ التوزيعات ملالكي الوحدات قد تتأار مجيع
جد أي ضمان و عقود اإلجيار أو يف حال كون القيمة اإلجيارية عند التجديد أو إعادة التأجري أقل بكثري من املتوقع. وعند انتها  أي عقد إجيار، ال ي

ستأجر سوف يتم استبداله. وقد تكون شروط أي عقد إجيار الحق أقل منفعة أو أضعف )من جهة أحكامه( بأن العقد سوف يتم جتديده أو أن امل
كبد تكاليف تللصندوق من عقد اإلجيار احلايل. ويف حال التقصري من جانب أي مستأجر، قد يواجه املؤجر تأخرياً أو قيوداً عند تنفيذ احلقوق وقد يتم 

وق. باإلضافة إىل ذلك، فإن قدرة الصندوق أو املشغل على تأجري املساحة القابلة للتأجري وكذلك قيمة اإلجيارات اليت عالية حلماية استثمارات الصند
 رين.جيتقاضاها تتأاران ليس فقط بالطلب من جانب املستأجرين ولكن أيضاً بعدد العقارات األخرى اليت تنافس عقارات الصندوق يف اجتذاب املستأ

قد يتوقف تداول وحدات أحد أو مجيع الصناديق يف السوق مبوجب اللوائح والتعليمات ذات الصلة، وهو مخاطر تعليق التداول وإلغاء اإلدراج: 
زمة لالا األمر الذي قد يتتب عليه آاار سلبية على ذلك الصندوق ومالكي الوحدات. ويف حال تعثر الصندوق عن الوفا  بأي من املتطلبات التنظيمية

درة قلالحتفاظ بوضعه كصندوق عقاري متداول، جيوز هليئة السوق املالية تعليق تداول الوحدات أو إلغا  إدراج الصندوق. وميكن أن يؤدي عدم ال
  على تداول وحدات الصندوق يف تداول إىل نتائج سلبية على إمكانية تسويق الوحدات وعلى سيولتها وقيمتها.

ونشطة  نبغي النظر إىل قبول طلب إدراج وحدات الصندوق يف تداول على أنه سوف تكون هناك سوق ذات سيولةال يمخاطر سيولة السوق: 
د قلوحدات الصندوق. ويف حال عدم وجود سوق تداول ذات سيولة أو احملافظة عليها، قد تتأار سيولة الوحدات وأسعار تداوهلا على حنو سليب. و 

  دود من األشخاص إىل حمدودية السيولة مما قد يؤار سلباً يف سعر الوحدة.يؤدي امتالك الوحدات من قبل عدد حم
على هذه  : متثل العقارات فئة أصول صعبة التسييل وتشهد سيولتها عموما تقلبا يرتبط مبستوى الطلب واإلقبالصعوبة تسييل االستثمارات العقارية

لقيمة ارية يف وقت غري مناسب، فإن حصيلة تصفية الصندوق قد تكون أقل بكثري من ااالستثمارات. وإذا كان على الصندوق تصفية استثماراته العق
لعقارات ا الدفتية اإلمجالية ملمتلكاته أو القيمة السوقية لوحدات الصندوق. ومن هنا، فإن أي تأخري أو صعوبة قد يواجهها الصندوق يف التصرف يف

 ة وسعر تداول الوحدات وعوائدها، إن وجدت، اليت حيصل عليها املستثمروناليت يتألف منها الصندوق سيؤار بشكل كبري يف قيم
( التأخري يف االنتها  من األعمال يف 1إن خماطر االستثمار يف بنا  وتسويق مشروع عقاري جديد تشمل، دون حصر، ما يلي: )مخاطر التطوير: 

( القوة القاهرة الناجتة 4( عدم القدرة على حتقيق عقود إجيار باملستويات املتوقعة، و)3( جتاوز التكاليف احملددة املتوقعة مسبقا، و)2الوقت املناسب، و)
 السوق يفعن عوامل تقع خارج سيطرة الصندوق واليت تتعلق بقطاع التشييد )مبا يف ذلك األحوال اجلوية والظروف البيئية السيئة ونقص مواد البنا  

لذي يعوق االنتها  من مشاريع التطوير. إن البد  يف مشروع جديد ينطوي أيضًا على خماطر أخرى منها وارتفاع أجور األيدي العاملة( وهو األمر ا
التطوير  فاحلصول على املوافقات والتصاريح احلكومية الالزمة لتقسيم األراضي وغريها من املوافقات والتصاريح احلكومية األخرى املطلوبة، وتكالي

 مل يتم توقعها. إن اإلجناز الناجح ملشاريع التطوير العقاري إن وجدت سوف يكون له تأاري مباشر وكبري على السعر العقاري املتصلة باملشاريع اليت
 .السوقي واالستشادي للوحدة وأي إخفاق يف ذلك من شأنه أن يؤدي إىل ختفيض التوزيعات للمستثمرين وصايف قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة
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باإلضافة إىل تقومي أصول صناديق االستثمار العقارية املتداولة الذي جيريه اانان من املثمنني املستقلني، قد يستخدم مدرا   مخاطر تقويم العقارات:
ي أ الصناديق عمليات تقومي داخلية من وقت آلخر ألغراض خمتلفة. وقد ال تكون عمليات التقومي اليت يقوم هبا مدير الصندوق لغرض تقدير قيمة

ه مقياساً دقيقاً للقيمة اليت ميكن احلصول عليها عند بيع ذلك األصل، إذ قد يعتمد ذلك على التفاوض بني املشتي والبائع، ذلك أن أصل من أصول
 التحقق النهائي من قيمة األصول يعتمد إىل حد كبري على الظروف االقتصادية، وغريها من الظروف األخرى اخلارجة عن سيطرة الصندوق ومدير

ومن بني تلك الظروف دون حصر، ظروف السوق بشكل عام. باإلضافة إىل ذلك، فإن التقييمات ال تعرّب بالضرورة عن السعر الذي ميكن  الصندوق،
ت ا. ويف فتاهبيع األصل مقابله. وإذا قرر الصندوق تصفية أصوله، فإن القيمة احملققة قد تكون أكثر من قيمة التقومي املقدرة هلذه األصول أو أقل من

يمة، فإن الفارق يزيد قالتقلبات االقتصادية اليت يزيد فيها عدم اليقني بالنسبة إىل تقديرات القيمة، وتقل العمليات املماالة اليت ميكن يف مقابلها قياس ال
لتدفقات النقدية لنسيب بشأن اما بني القيمة املقدرة ألصل عقاري معني والقيمة السوقية النهائية لذلك األصل. وعالوة على ذلك، فإن عدم اليقني ا

دوق وسعر نيف السوق املتعثرة ميكن أن يؤار سلبًا يف دقة تقديرات قيمة أصول الصندوق ويف املفاوضات بني املشتي والبائع، وبالتايل يف أدا  الص
 الوحدة.

 معلومات عامة (4
 الفئة المستهدفة لالستثمار أ(

 
احلصول على  االستثمار يف القطاع العقاري يف اململكة العربية السعودية ودول اخلليج العريب الذين يرغبون يفيستهدف الصندوق املستثمرين الراغبني يف 

 عوائد على استثماراهتم. من السعوديني، واخلليجيني وغري السعوديني املقيمني يف اململكة.
 األرباح توزيع سياسة ب(

 

وق حال من األرباح الدورية املستلمة من استثمارات الصند -مبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات-ز  حيتفظ مدير الصندوق حبق إقرار توزيع كامل أو ج
م توزيع توجودها و/أو توزيع األرباح الرأمسالية احملققة إن وجدت من قبل الصندوق وفق ما يقرره مدير الصندوق على محلة الوحدات يف الصندوق، وي

احلصول على موافقة جملس إدارة الصندوق. جتدر اإلشارة على أنه من احملتمل أال يتمكن الصندوق من توزيع  تلك األرباح مرتني يف السنة وذلك بعد
 أي أرباح على مالكي الوحدات يف التاريخ احملدد بسبب عدم إقرار أو تأخري أو قلة التوزيعات من قبل الصناديق املستثمر هبا.

ها يف حسابه اجلاري النشط لدى البنك األهلي التجاري أو حسابه االستثماري لدى مدير الصندوق، يتم توزيع األرباح على كل مالك وحدات بإيداع
 وميكن إيداع األرباح يف حساب آخر بعد موافقة مدير الصندوق.

 األداء السابق للصندوق  ج(
 وق.أدا  الصندوق يف هناية السنة املالية األوىل للصندمت إنشا  الصندوق حديثاً، لذلك ال يوجد أدا  سابق حالياً، وسيقوم مدير الصندوق بنشر  

 حقوق مالكي الوحدات د(

 

 ؛احلصول على نسخة حمداة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العربية بدون مقابل 
  ادية وأحكام الصندوق ووفقا للمادة احلاحلصول على التقارير والبيانات اخلاصة بالصندوق حسب ما ورد يف الفقرة احلادية عشر من شروط

 ؛( من الئحة صناديق االستثمار "تقدمي التقارير إىل مالكي الوحدات"01والسبعني )
  إشعار مالكي الوحدات بأي تغيريات مهمة أو واجبة اإلشعار يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال ملخص هبذا التغيري قبل

 ؛ب املدة احملددة يف الئحة صناديق االستثمارسريانه وفقا لنوعه وحس
 ؛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 
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   ؛ضع إجرا ات اختاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ اجلوانب اإلدارية للصندوقو 
   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  النظامي. كمااإلشراف )هيئة السوق املالية( يف االطالع على سجالت الصندوق ألغراض 
مشاركة  احلاالت الضرورية الالزمة لفتح حساب املستثمر وتنفيذ عملياته وااللتزام باألنظمة املطبقة مع اجلهات الرقابية املختصة أو إذا كان يف

 ؛علومات ما حيقق مصلحة ملالكي الوحداتامل
 داة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات سنويا تظهر الرسوم واألتعاب الفعلية ومعلومات أدا  الصندوق عند احلصول على نسخة حم

 ؛طلبها
 ( يوما من التاريخ املزمع إهنا  الصندوق 21إشعار مالكي الوحدات كتابيا يف حال رغبة مدير الصندوق يف إهنا  الصندوق قبل مدة ال تقل عن )

 ؛بشروط وأحكام الصندوق فيه دون اإلخالل
 ؛دفع عوائد االستداد خالل الفتة الزمنية املنصوص عليها يف شروط وأحكام الصندوق ويف الئحة صناديق االستثمار 
 ؛حيق ملالكي الوحدات استداد وحداهتم قبل سريان أي تغيري مهم دون فرض أي رسوم استداد 
  واللوائح التنفيذية الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية والتعليمات السارية باململكة العربية أي حقوق أخرى ملالكي الوحدات تقرها األنظمة

 السعودية ذات العالقة.
 الوحدات مالكي مسؤوليات  هـ(

 

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

تعدي لأو تبعية ألي اخنفاض يف قيمة االستثمارات املدارة أو اخنفاض يف أصول الصندوق باستثنا  تلك احلاالت الناجتة عن اإلمهال اجلسيم أو ا
 أو التقصري؛

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

ولية كو الوحدة على جتنيب مدير الصندوق وإعفائه من أي مسؤ اإلشعارات و كشوفات احلساب املتعلقة باستثماراهتم فبموجب هذا يوافق مال
ويتنازل عن مجيع حقوقه وأي مطالبات من مدير الصندوق ناشئة بشكل مباشر أو غري مباشر عن عدم تزويد مالك الوحدات بكشف احلساب 

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

 يإذا كان مالك الوحدات خاضعا لقوانني سلطة غري اململكة العربية السعودية فإنه يتعني عليه أن خيضع لتلك القوانني دون أن يكون هناك أ 
 الصندوق. ى الصندوق أو مديرالتزام عل

 إنهاء الصندوق و(

 

 احلاالت اليت تستوجب إهنا  صندوق االستثمار: 
 رغبة مدير الصندوق يف إهنا  الصندوق وعدم استمراره؛ 
 .اخنفاض صايف قيمة أصول الصندوق عن احلد األدىن احملدد يف اللوائح والتعليمات والتعاميم الصادرة من هيئة السوق املالية 

 ( الئحة صناديق االستثمار:30اإلجرا ات اخلاصة بإهنا  الصندوق مبوجب أحكام املادة )
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 ( 21إذا رغب مدير الصندوق يف إهنا  الصندوق العام، فيجب عليه إشعار اهليئة ومالكي الوحدات كتابيا برغبته يف ذلك قبل مدة ال تقل عن )
 ول على موافقة جملس إدارة الصندوق، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق؛يوما من التاريخ املزمع إهنا  الصندوق فيه بعد احلص

  حيق ملدير الصندوق إهنا  الصندوق يف حال اخنفاض أصول الصندوق بشكل كبري وعدم وجود اجلدوى االقتصادية لتشغيل الصندوق أو يف أي
ثمارات ري يف األنظمة واللوائح اليت خيضع هلا الصندوق، تركز استحالة يرى مدير الصندوق أهنا متثل سببا وجيها إلهنا  الصندوق مثل: التغ

الصندوق يف عدد قليل من املستثمرين، عدم وجود استثمارات مالئمة للصندوق، تأسيس صناديق بديلة يديرها مدير الصندوق تنشد نفس 
 األهداف؛

  دات ندوق وتوزيع املبالغ املتبقية )إن وجدت( على مالكي الوحعلى الصندوق من أصول الص املستحقةسيقوم مدير الصندوق بسداد االلتزامات
 املسجلني يف تاريخ التصفية على أساس تناسيب على مالكي الوحدات بنسبة ما ميلكه كل منهم من وحدات؛

 .يعلن مدير الصندوق يف موقع اإللكتوين واملوقع اإللكتوين للسوق عن انتها  مدة الصندوق العام وتصفيته 
 مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقومي املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق. يقر ز(

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب (5
 صندوقال أصول من المدفوعات أنواع أ(

 

من صايف قيمة أصول الصندوق حتسب وختصم يف كل يوم تقومي.  ٪1.5يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق رسوم إدارة سنوية تبلغ  أتعاب اإلدارة:
واج ديف حال استثمر يف أي صندوق آخر من الصناديق املدارة من شركة األهلي املالية يف هذا الصندوق، سيتم إعادة دفع رسوم اإلدارة لتجنب از 

كما ختضع أتعاب اإلدارة لضريبة القيمة املضافة، ويتم حتميلها على الصندوق بشكل منفصل وفقا للنسب املنصوص عليها يف قانون   تقاضي الرسوم،
 ضريبة القيمة املضافة.

 
وم نقطة أساس( من قيمة أصول الصندوق حتت احلفظ حتسب عند كل ي 2) %1.12يتقاضى أمني احلفظ أتعاب حفظ سنوية تبلغ  رسوم الحفظ:

ريـال عن   11ريـال، باإلضافة اىل رسوم مببلغ  21تقومي وختصم شهريا. كما يستحق أمني احلفظ رسوم عن كل صفقة تتم يف السوق السعودي مببلغ 
 كل صفقة ال تتم بطريقة الكتونية.

 
ة أو مباشرة مبستويات حتددها األنظم تدفع مصاريف الوساطة أو أية رسوم تداول أخرى من قبل الصندوقمصاريف ورسوم التعامل )الوساطة(: 

 العمليات. موسيط التعامل يف األسواق اليت يقوم الصندوق بالشرا  أو البيع فيها. وتتفاوت تلك املبالغ استناداً على معدل تداول أصول الصندوق وحج

 
مي وتدفع لسوق السائدة وحتسب يف كل يوم تقو يتم حتميلها على الصندوق حال وجودها حسب أسعار امصاريف التمويل المتوافق مع الشريعة: 

 حسب متطلبات البنك املمول.

 
: يتم حتميل الصندوق مصروفات أخرى كأتعاب مراجع احلسابات، وأتعاب الرقابة واالستشارات الشرعية ومعاجلة البيانات الرسوم والمصاريف األخرى

سنويا من متوسط صايف قيمة أصول الصندوق،  ٪1تزيد هذه املصاريف جمتمعة عن  والعمليات اخلاصة، وأية مصروفات أخرى مسموح هبا نظاميا ولن
 وهي على النحو التايل:

 سنوياً.  ريـالألف  31 أتعاب مراجع حسابات الصندوق: 

 
سنويا مقسمة على عدد الصناديق اليت  ريـالألف  141يتقاضى عضو جملس إدارة الصندوق املستقل  مكافآت مجلس إدارة الصندوق المستقلين:
صندوق عام غري هذا الصندوق، وعليه، فإن مكافأة العضو املستقل على هذا الصندوق تبلغ  15يشرف عليها. وحالياً، يشرف كل عضو على 

 لالجتماع يف حال ُعقد اجتماعني خالل السنة. ريـال 45305سنوياً، بواقع  ريـال 85051
 سنوياً. ريـالألف  20أتعاب خدمات الرقابة واالستشارات الشرعية:  
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 سنوياً.  ريـال 05511رسوم هيئة السوق المالية:  
 سنوياً.  ريـالآالف  5رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول:  

 

ة خلاصة بالصندوق والربامج املستخدمة يف معاجلتشمل مصاريف الشؤون اإلدارية ا مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندوق:
جعة االبيانات. ويتم حتميلها على الصندوق بشكل يومي على أساس حجم صايف قيمة األصول حتت اإلدارة جلميع الصناديق. ويقوم مدير الصندوق مبر 

 تايل.وعكسها يف تقدير مصروفات الربع ال تلك املصاريف بشكل ربع سنوي، ويتم تعديل أية فروقات
 يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن مجيع الرسوم واملصاريف الفعلية املتعلقة بالصندوق بشكل ربع سنوي.

 والمصاريف الخاصة بالصندوق الرسوم جميع يوضح الجدول التالي ب(

 

ريـالرسوم ومصاريف الصندوق بآالف ال  
 الرسمنوع  المفروض /المبلغالنسبة طريقة الحساب تكرار دفع الرسم

 رسوم اإلدارة ٪1.5 من صايف أصول الصندوق ختصم بشكل شهري
 رسوم الحفظ ٪1.12 أصول الصندوق حتت احلفظمن  ختصم بشكل شهري

 ختصم بشكل شهري
حتسب بشكل يومي من أصول 

 الصندوق
 أتعاب مراجع الحسابات 31

 ختصم بشكل شهري
حتسب بشكل يومي من أصول 

 الصندوق
8.05 

مجلس إدارة مكافآت أعضاء 
 الصندوق المستقلين

 ختصم بشكل شهري
حتسب بشكل يومي من أصول 

 الصندوق
20 

أتعاب الرقابة واالستشارات 
 الشرعية

 ختصم بشكل شهري
حتسب بشكل يومي من أصول 

 الصندوق
 رسوم هيئة السوق المالية 0.5

 ختصم بشكل شهري
حتسب بشكل يومي من أصول 

 الصندوق
5 

على رسوم نشر المعلومات 
 موقع تداول

 ختصم بشكل شهري
حتسب بشكل يومي من أصول 

 الصندوق
 الفقرة الفرعية )هـ(يرجى مراجعة 

 (5من الفقرة )
مصاريف معالجة البيانات 

 والعمليات الخاصة بالصندوق

 حبسب أسعار التمويل السائدة حتدد وحتسب حبسب أسعار التمويل السائدة وشروط اجلهة املمولة
التمويل المتوافق مع مصاريف 

 الشريعة
 

يل الضريبة مإن مجيع الرسوم املذكورة والعموالت واملصروفات املستحقة لألهلي املالية أو األطراف األخرى ال تشمل ضريبة القيمة املضافة، وسيتم حت
كامل مبلغ ضريبة القيمة   مدير الصندوق عن بشكل منفصل وفقا للنسب املنصوص عليها يف قانون ضريبة القيمة املضافة. ويلتزم املستثمر بتعويض

 مة املضافة.ياملضافة وأي مسؤولية أو تكلفة أو مبلغ )مبا يف ذلك العقوبات والفائدة والنفقات( واليت تنشأ نتيجة لعدم قيام العميل بدفع ضريبة الق
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دير الصندوق سيتحمل مسؤولية أي رسم آخر مل يتم يقر مدير الصندوق أنه ال توجد أي رسوم أو مصاريف أخرى غري ما مت ذكره أعاله وأن م
 اإلفصاح ملالكي الوحدات.

 الصفقات مقابل ج(
 ال يوجد مقابل للصفقات يفرضها مدير الصندوق على االشتاك واالستداد. 

 خاصةال التعمو ال د(

 
حيق ملدير الصندوق أن يربم ترتيبات عمولة خاصة تكون حمصورة يف سلع وخدمات قد حيصل عليها مدير الصندوق على أن تكون متعلقة بتنفيذ 

 صفقات نيابة عن صندوق االستثمار أو بتقدمي أحباث ملصلحة الصندوق وفقا لالئحة األشخاص املرخص هلم. 
 أصول الصندوق من لمصاريفوا الرسوم جميع يوضح افتراضي مثال هـ(

 

ريـال ومل يتغري  آالف 11بافتاض مبلغ اشتاك املستثمر نسبة الرسوم واملصاريف احململة ملالك الوحدات، دون احتساب العوائد، اجلدول التايل يوضح 
 :مليون ريـال 11، وحجم الصندوق خالل السنة

 المبلغ التقديري/االفتراضي الوصف
 ريـال آالف 11 املستثمرمبلغ اشتاك 

 31 أتعاب مراجع احلسابات

 8.05 مكافآت أعضا  جملس اإلدارة املستقلني
 20 رقابة واستشارات شرعية
 0.5 رسوم هيئة السوق املالية

 5 رسوم تداول
 1.88 مصاريف معاجلة البيانات والعمليات اخلاصة بالصندوق*

 51 من صايف قيمة األصول ٪1.5رسوم اإلدارة السنوية 
 2 رسوم احلفظ

 4 من الرسوم واملصاريف( %5ضريبة القيمة املضافة )

 45822.3135 صايف قيمة وحدات املستثمر
 
 34كيفية احتساب مصاريف معاجلة البيانات والعمليات اخلاصة بالصندوق، بافتاض أن مدير الصندوق يدير صناديق يبلغ إمجايل قيمة أصوهلا *

 :ريـالمليون  3سعودي، وميزانية مصاريفها  ريـالمليار 
 

 صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية الوصف

 ريـالمليون  11 ريـالإمجايل قيمة األصول بال

نسبة أصول الصندوق من إمجايل قيمة أصول الصناديق العامة 
 حتت إدارة مدير الصندوق

1.13% 
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 املصاريف السنوية
إمجايل مصاريف معاجلة البيانات × )نسبة أصول الصندوق 

 وعمليات الصندوق(
 ريـال 882

 املصاريف الربع السنوية
 (4)املصاريف السنوية / 

 ريـال 221

 املصاريف اليومية
 عدد األيام يف ربع السنة(÷ )املصاريف الربع سنوية 

 ريـال 3.21
 

 التقويم والتسعير (6
 تقويم أصول الصندوق أ(

 
يوم التقومي، لصندوق يف اميلكها يتم احتساب إمجايل قيمة أصول الصندوق بنا  على أسعار إغالق وحدات الصناديق االستثمارية العقارية املتداولة اليت 

قومي تويف حال االستثمار يف صناديق استثمارية غري متداولة فسيتم تقوميها بنا  على آخر سعر وحدة معلن من قبل الصندوق املستثمر به. وسيتم 
 عر االكتتاب.ى سوحدات الصناديق اليت متت املشاركة هبا يف الطروحات األولية يف الفتة ما بني االكتتاب وتداول الورقة املالية بنا  عل

 عدد نقاط التقويم وتكرارها ب(
 يتم تقومي أصول الصندوق مخسة أيام يف األسبوع وذلك يف كل يوم عمل يف اململكة العربية السعودية. 

 التقويم أو التسعير الخاطئ في حال المتبعةاإلجراءات  ج(

 

 االحتساب اخلاطئ لسعر الوحدة سيقوم مدير الصندوق بالتايل يف حال التقومي أو التسعري اخلاطئ ألي أصل من أصول الصندوق أو
 توايق أي تقومي أو تسعري خاطئ ألصل من أصول الصندوق أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ؛ 
 تعويض مجيع مالكي الوحدات املتضررين مبا يف ذلك مالكو الوحدات السابقون عن مجيع اخطا  التقومي أو التسعري دون تأخري؛ 
 أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فورا يف  %1.5ة السوق املالية فورا عن أي خطأ يف التقومي أو التسعري مبا يشكل نسبة إبالغ هيئ

( من الئحة صناديق 01املوقع اإللكتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكتوين لتداول ويف تقارير الصندوق اليت يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة )
 تثمار؛االس

 ( هليئة السوق املالية واملطلوبة وفقا للمادة )( من الئحة 02يقوم مدير الصندوق بتقدمي ملخصا جبميع أخطا  التقومي والتسعري )إن وجدت
 صناديق االستثمار.

 حساب سعر الوحدة د(

 

 يوم وحدة من وحدات الصندوق عند نقطة التقومي يفحيسب سعر الوحدة عن االشتاك واالستداد يف يوم التعامل بنا  على صايف قيمة أصول كل 
 التعامل ذي العالقة.

 يتم احتساب سعر الوحدة على النحو التايل:
 عدد الوحدات القائمة يف يوم التقومي /رسوم اإلدارة( -الرسوم واملصاريف واخلصوم  –)إمجايل قيمة أصول الصندوق 

 نشر سعر الوحدة هـ(

 
يعلن مدير الصندوق عن سعر الوحدة يف يوم العمل يف اململكة التايل ليوم التقومي من خالل املوقع اإللكتوين اخلاص مبدير الصندوق 

www.alahlicapital.com  وموقع تداولom.sawww.tadawul.c. 

http://www.alahlicapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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 التعامل (7
 تاريخ بدء الطرح األولي وسعر الوحدة  أ(

 
ديسمرب  25هـ، املوافق 1434ربيع الثاين  10إىل  م2110ديسمرب  21هـ، املوافق 1434ربيع الثاين  12تبدأ فتة الطرح األويل من تاريخ 

 سعودي واحد. ريـال، ويكون سعر الوحدة عن بداية الطرح م2110
 االشتراك واالستردادتقديم طلبات  ب(

 

ظهراً حبد أقصى يف  12جيوز تقدمي طلبات االشتاك يف أي يوم عمل. كل االشتاكات جيب أن تدفع قبل أو عند الساعة  تقديم طلبات االشتراك:
يوم  يوم العمل يف اململكة الذي يسبق يوم التعامل )الثالاا  من كل أسبوع على أن يكون يوم عمل باململكة( لكي تبدأ املشاركة يف الصندوق يف

ظهراً أو إذا صادف يوم التعامل املستهدف عطلة رمسية  12ات اليت يتم تقدميها يف يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل بعد الساعة التعامل. أما الطلب
 للبنوك أو لألشخاص املرخص هلم يف اململكة العربية السعودية، فسوف يتم تنفيذ طلبات االشتاك يف يوم التعامل التايل.

ز تقدمي طلب االستداد يف أي يوم عمل يف اململكة بشرط تسلم إشعار خطي باالستداد أو توقيع النموذج اخلاص جيو  تقديم طلبات االسترداد:
ظهراً يف يوم العمل باململكة الذي يسبق يوم التعامل املستهدف )الثالاا   12:11الساعة  أو القنوات البديلة قبل أو عند باالستداد عن طريق الفروع

ظهراً يف يوم العمل باململكة الذي يسبق يوم  12:11ن يكون يوم عمل باململكة(، أما الطلبات اليت يتم تقدميها بعد الساعة من كل أسبوع على أ
داد يف يوم ت التعامل أو إذا كان يوم التعامل عطلة رمسية للبنوك أو لألشخاص املرخص هلم يف اململكة العربية السعودية، فسوف يتم تنفيذ طلبات االس

 امل التايل.التع
 ت االشتراك واالسترداد والتحويلإجراءا ج(

 

عند االشتاك يف الصندوق يوقع العميل على منوذج االشتاك والشروط واألحكام ومذكرة املعلومات عن طريق الفروع، كما ميكنه  إجراءات االشتراك:
ن م إجرا  ذلك من خالل القنوات البديلة )وهي عن طريق املوقع اإللكتوين أو اهلاتف املعتمدين من مدير الصندوق(، ويتم خصم مبلغ االشتاك

 ،. وجيب على املستثمر الفرد إبراز إابات شخصية سارية املفعول الصالحية مثل بطاقة اهلوية الوطنية )للسعوديني( أو اإلقامة )للمقيمني(حساب العميل
 يوجيب أن يقدم املستثمر ذو الشخصية االعتبارية )الشركات واملؤسسات( خطابا خمتوما من الشركة باإلضافة إىل نسخة من السجل التجاري سار 

 فعول للشركة باإلضافة إىل أي مستندات أخرى حسب نوع الشركة أو املؤسسة.امل
ميكن أن يقدم مالك الوحدات طلبا الستداد قيمة الوحدات كليا أو جزئيا يف أي وقت وذلك بتسليم إشعار خطي أو بتعبئة  إجراءات االسترداد:

ة أو ن خالل القنوات البديلة. وجيب أن يقوم املستثمر بإبراز بطاقة اهلوية الوطنيوتسليم منوذج االستداد الذي ميكن احلصول عليه من الفروع أو م
حداته  و  اإلقامة سارية املفعول وذلك يف حال رغبته باالستداد عن طريق الفروع. كما على مالك الوحدات حتديد ما إذا كان يرغب يف استداد قيمة

استداد جزئي من الصندوق، مث حدث اخنفاض لقيمة كامل وحداته إىل أقل من مبلغ االستداد كليا أو جزئيا. ويف حال تقدمي مالك الوحدات طلب 
صندوق، لاجلزئي املطلوب فإن من حق مدير الصندوق رفض عملية االستداد املطلوب تنفيذها يف يوم التقومي املستهدف، بدون أي مسؤولية على مدير ا

 جديد ليتم تنفيذه يف يوم التقومي الالحق.وبالتايل على املستثمر تقدمي طلب استداد 
ميكن إجرا  حتويل بني بعض الصناديق املدارة من شركة األهلي املالية على أن تكون مطروحة طرحا عاما وغري  إجراءات التحويل بين صندوقين:

فصلني: استداد مبثابة عملية واحدة تتكب من جزأين منة من شركة األهلي املالية ر حمددة املدة. تعترب عملية التحويل بني صندوقني من الصناديق املدا
تقدمي طلبات "واشتاك. وعلى هذا األساس، يتم تنفيذ عملية االستداد طبقا لبند "تقدمي طلبات االستداد" أعاله، مث تتم عملية االشتاك طبقا لبند 

رع مصحوبا تعبئة منوذج التحويل وتقدميه إىل ممثل خدمات العمال  بالفاالشتاك" اخلاص بالصندوق اآلخر. وعند طلب التحويل، جيب على املستثمر 
 هبويته الشخصية غري منتهية الصالحية أو من خالل القنوات البديلة.
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 الحد األدنى للملكية: 
 سعودي ريـالآالف  5احلد األدىن مللكية وحدات الصندوق: 

 سعودي ريـالآالف  11احلد األدىن لالشتاك: 
 سعودي ريـالآالف  5احلد األدىن لالشتاك اإلضايف: 

 سعودي ريـالآالف  5احلد األدىن لالستداد: 
 المدة بين طلب االسترداد ودفع متحصالت االسترداد:

عر االستداد كحد ستدفع عوائد االستداد ملالك الوحدات حبد أقصى قبل موعد إقفال العمل يف اليوم اخلامس التايل لنقطة التقومي اليت حدد عندها 
 أقصى.

 سجل مالكي الوحدات  د(

 
ع م يعد مدير الصندوق مسؤوال عن إعداد سجل حمدث ملالكي الوحدات، وفقا ملتطلبات الئحة صناديق االستثمار، وحفظه يف اململكة ويتم التعامل

 املثبتة فيه.هذا السجل مبنتهى السرية. ميثل سجل مالكي الوحدات دليال قاطعا على ملكية الوحدات 
 

ع مإن أموال االشتاك املتسلمة سوف ٌتستثمر يف صندوق أسواق نقد متوافق مع الشريعة أو يف الودائع البنكية وصفقات سوق النقد املتوافقة  هـ(
د األدىن من املبلغ إىل احلالشريعة، واملربمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو هليئة رقابية مماالة للمؤسسة خارج اململكة، إىل حني الوصول 

 املطلوب.
 

 .ال يوجد حد أدىن للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق مجعه، وخيضع احلد األدىن لبد  الصندوق إىل الئحة صناديق االستثمار وتعليمات اهليئة و(
 

 سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق ريـالماليين  11ستيفاء متطلب جراءات التصحيحية الالزمة الاإل ح(

 

فاؤه من صايف ييتبع مدير الصندوق املتطلبات الواردة يف الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة من اهليئة فيما يتعلق باحلد األدىن املتطلب است
سعودي سيقوم مدير الصندوق باختاذ اإلجرا ات  ريـال( ماليني 11)قيمة أصول الصندوق، ويف حال قل صايف قيمة أصول الصندوق عن عشرة 

  :التالية
 ،إبالغ جملس إدارة الصندوق هبذا احلدث 
 ،متابعة أدا  الصندوق ومستوى أصوله بشكل متواصل ملدة ستة أشهر 
  ًالفقرة  إلجرا ات اإلهنا  املذكورة يفيف حال انقضت فتة الستة أشهر دون التصحيح، سيقوم مدير الصندوق بإهنا  الصندوق وفقا

 الفرعية )و( من الفقرة الرابعة من مذكرة املعلومات،
م، مت إعفا  مدرا  الصناديق من هذا املتطلب حىت تاريخ 11/12/2110هـ املوافق 14/15/1438علما بأنه حسب تعميم اهليئة الصادر يف 

 م.31/12/2118
 الوحدات أو يعلق، واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت. الحاالت التي يؤجل معها التعامل في ط(

 تأجيل عمليات االسترداد: 
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ق اليت اجيوز ملدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استداد من الصندوق حىت يوم التعامل التايل يف حال مت تعليق التعامل يف السوق أو أحد األسو 
لغ إمجايل احلاالت اليت يصعب فيها تقومي أو بيع األوراق املالية اليت يستثمر فيها الصندوق أو إذا بيستثمر فيها الصندوق جز  كبري من أصوله أو يف 

أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق. سيتم التعامل مع طلبات االستداد  ٪11نسبة مجيع طلبات االستداد ملالكي الوحدات يف أي يوم تعامل 
يوم تعامل، وسيقوم مدير الصندوق بدفع عائدات االستداد إىل مالكي الوحدات يف أقرب فرصة ممكنة عمليا املؤجلة بالنسبة والتناسب يف أقرب 

 متصرفا حبسن نية.
 وحدات الصندوق يف احلاالت التالية: يعلق مدير الصندوق التعامل يف

 .طلب من هيئة السوق املالية لتعليق االشتاك واالستداد يف الصندوق 
 صندوق بشكل معقول أن التعليق حيقق مصلحة مالكي الوحدات.إذا رأى مدير ال 
  و بالنسبة أإذا علق التعامل يف السوق الرئيسة اليت يتم فيها التعامل يف األوراق املالية أو األصول األخرى اليت ميلكها الصندوق، إما بشكل عام

  قيمة أصول الصندوق.إىل أصول الصندوق اليت يرى مدير الصندوق بشكل معقول أهنا جوهرية لصايف
أو راته و إن موافقة املستثمر على هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات يعين موافقته أن تظل سارية املفعول يف حال وفاته أو عجزه حىت يتقدم 

 حال كان املستثمر فردا. ر الصندوق يفممثليه الشخصيني أو أمنائه أو خلفائه باملستندات املطلوبة اليت حيددها مديو مديري تركته أو منفذي وصيته أ
ق ملدير سبق ألي شريك أو مساهم فيها. عليه، حي أما اذا كان املستثمر شخصية اعتبارية، فإن مذكرة املعلومات لن تنتهي يف حال حدوث شي  مما

بيانات خمتصة أو وكالة أو غري ذلك من الالصندوق تعليق أي معامالت تتعلق مبذكرة املعلومات حلني تسلم مدير الصندوق ألمر صادر عن حمكمة 
 الكافية إلابات صالحية من سبق ذكرهم قبل السماح هلم بالتصرف يف تلك الوحدات.

 رفض طلبات االشتراك:
غسل  ظام مكافحةنميكن ملدير الصندوق رفض أي طلب اشتاك يف الصندوق عندما يتتب على هذا االشتاك خمالفة للوائح هيئة السوق املالية أو 

 يني.لاألموال. كما ميكن ملدير الصندوق وقف قبول طلبات االشتاك إذا كانت زيادة االشتاكات يف الصندوق تؤار سلبا على مالكي الوحدات احلا
 تؤجل.سإجراءات اختيار طلبات االسترداد التي  ي(

 
 ايف حال مت تأجيل عمليات االستداد، سيتبع مدير الصندوق إجرا ات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االستداد املطلوب تأجيلها وذلك وفق

 ملتطلبات املادة احلادية والستني من الئحة صناديق االستثمار "تأجيل عمليات االستداد". 
 خصائص الوحدات (8

 الوحدات يف الصندوق متساوية يف احلقوق والواجبات.سيكون هناك نوع واحد من  
 المحاسبة وتقديم التقارير (9

 ات ذات الصلة بالتقارير الماليةالمعلوم أ(

 

 ( يوما من 21يعد مدير الصندوق التقارير املالية األولية وتتاح للجمهور وذلك بنشرها خالل مدة ال تتجاوز )تقارير الصناديق اليت يستثمر  إصدار
 فيها.

 ( 5ات امللحق رقم )بيعد مدير الصندوق التقارير السنوية )مبا يف ذلك القوائم السنوية املراجعة والتقارير السنوية املوجزة والتقارير األولية وفقا ملتطل
 من الئحة صناديق االستثمار، وحيصل عليها مالك الوحدات عند الطلب بدون أي مقابل.

( 15يزود مدير الصندوق كل مالك وحدات ببيانات صايف قيمة أصول الوحدات اليت ميتلكها وسجل صفقاته يف وحدات الصندوق خالل )
 يوما من كل صفقة يف وحدات الصندوق يقوم هبا مالك الوحدات.
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 ( يوما من هناية 31سنة املالية خالل )يرسل مدير الصندوق بيان سنوي إىل مالك الوحدات يلخص صفقاته يف وحدات الصندوق على مدار ال
شروط  السنة املالية، وحيتوي هذا البيان األرباح املوزعة وإمجايل مقابل اخلدمات واملصاريف واألتعاب املخصومة من مالك الوحدات والواردة يف

و يف ها يف الئحة صناديق االستثمار أوأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات، باإلضافة إىل خمالفات قيود االستثمار إن وجدت املنصوص علي
 شروط وأحكام الصندوق أو يف مذكرة املعلومات.

 أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق ب(

 
واملوقع اإللكتوين  www.alahlicapital.comتتاح التقارير السنوية للصندوق مبا يف ذلك القوائم املالية يف املوقع اإللكتوين ملدير الصندوق: 

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

 م.2118دير الصندوق بتوفير أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية يقر م ج(
 يقر مدير الصندوق بتوفير القوائم المالية المراجعة للصندوق مجانا عند طلبها من قبل مالكي وحدات الصندوق. د(

 مجلس إدارة الصندوق (11
 أعضاء مجلس إدارة الصندوق  أ(

 

 تاريخ موافقة هيئة السوق املالية ومتتد ملدة االث سنوات قابلة للتجديد ويتكون اجمللس من األعضا  التالية أمسا هم:تبدأ مدة عضوية اجمللس من 
 غري مستقل( -العلي )رئيس جملس إدارة الصندوق حممد عبداهلل

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

 سامي )عضو مستقل( ياضعال  الدين ر 
 مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق ب(

 

 العلي  محمد عبداهلل
م تقلد خالهلا عدة مهام كان آخرها 2113م إىل 2114رئيس إدارة تطوير املنتجات يف شركة األهلي املالية. عمل يف هيئة السوق املالية من عام 

انضمامه إىل شركة األهلي املالية، عمل مديرا لتطوير املنتجات يف شركة جدوى لالستثمار ومدير مدير وحدة خمالفات صناديق االستثمار والطرح. قبل 
، وحيمل شهادة CFAعاما من اخلربة يف القطاع املايل حصل على شهادة احمللل املايل املعتمد  13ائتمان يف جمموعة سامبا املالية. لديه أكثر من 

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

م، عمل يف البنك األهلي التجاري يف 2110رئيس 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 24)عدة 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 1481ورنيا سانتا باربرا عام يعمل حاليا كمستشار مستقل لعدة شركات، حصل على درجة الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة كاليف
ة وتبوأ عمل أيضا يف الصناعة املصرفي مساعد يف جامعة امللك سعود، كما عمل مستشارا يف كل من وزارة املالية ومؤسسة النقد العريب السعودي.

 مناصب وظائفا عليا يف بنك ساب وبنك اخلليج الدويل والبنك األهلي التجاري.

http://www.alahlicapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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 ض سامي عالء الدين ريا
م، كما أنه عضو مبجلس إدارة كل من شركة خدمات 2115نائب رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي لالستثمار جملموعة الزاهد القابضة منذ العام 

ركات أخرى. حيمل ش العجيل املالية، والبنك الدويل الوطين، وشركة الفنادق العربية الدولية، وشركة صناعات املواصالت العربية وشركة ستالوب وعدة
حياته الوظيفية عام  أدرجة البكالوريوس يف االقتصاد من جامعة القاهرة، ودرجة املاجستري يف اإلدارة املالية الدولية من اجلامعة األمريكية يف القاهرة. بد

 وعة الزاهد القابضة.م انضم إىل البنك السعودي اهلولندي قبل انضمامه جملم1404م مع بنك باركليز القاهرة، ويف عام 1400

 مسؤوليات مجلس إدارة الصندوق ج(

 

 تشمل مسؤوليات أعضا  جملس إدارة الصندوق، على سبيل املثال ال احلصر، اآليت:
 املوافقة على مجيع العقود والقرارات والتقارير اجلوهرية اليت يكون الصندوق طرفا فيها؛ 
  ؛تضارب مصاحل يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثماراإلشراف، ومىت كان ذلك مناسبا، املصادقة على أي 
 ومسؤول التبليغ عن غسل األموال  االجتماع مرتني سنوياً على األقل مع مسؤول املطابقة وااللتزام )جلنة املطابقة وااللتزام( لدى مدير الصندوق

 ؛لوائح واألنظمة املتبعةومتويل اإلرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق جبميع ال
 ؛إقرار أي توصية يرفعها املصفي يف حالة تعيينه 
 ؛التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار 
  وفقا لشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات، وأحكام الئحة التأكد من قيام مدير الصندوق مبسؤولياته مبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات

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

 مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق د(
 ( من مذكرة املعلومات.5يتم حتميل الصندوق باملكافآت اخلاصة خبدمات اجمللس. وللمزيد من اإليضاح يرجى مراجعة الفقرة اخلامسة ) 

 تضارب المصالح بين عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق هـ(

 

ألعضا  جملس إدارة الصندوق أن يكونوا أعضا  من حني آلخر لصناديق أخرى قد تنشد أهدافًا استثمارية مماالة لتلك اخلاصة بالصندوق. جيوز 
و أ ولذلك، فمن املمكن أن جيد أحد أعضا  جملس إدارة الصندوق، يف نطاق ممارسته ألعماله، أنه يف موقف ينطوي على تعارض حمتمل يف الواجبات

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

يوجد  عارض حمتمل يف املصاحل، ويف احلاالت اليت تتطلب التصويت سوف ميتنع ذلك العضو عن ذلك. علما أنه إىل تاريخ إعداد مذكرة املعلومات، الت
 أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضا  جملس إدارة الصندوق أو أعضا  جملس إدارة الصندوق حُيتمل تعارضها مع مصاحل الصندوق.

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

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

 *ال تدار من قبل مدير الصندوق
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 محمد السقاف محمد العلي اسم الصندوق / العضو 
عبدالرؤوف 

 باناجة
عالء الدين 

 سامي
 ✓ ✓ ✓ ✓ والدخلصندوق األهلي اخلليجي للنمو 

 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي العقاري العاملي للدخل
صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية 

 ✓ ✓ ✓ ✓ املتداولة

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

 ✓ ✓ ✓ ✓ واملتوسطة

 ✓ ✓ ✓ ✓ العامليةصندوق األهلي لألسهم 
 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي للطروحات األولية

 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم الرعاية الصحية
 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم اخلليجية
 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية

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

 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي ملؤشر أسهم أوروبا
 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي سدكو للتطوير السكين

   ✓  (1صندوق األهلي ريت )
    ✓ (1صندوق األهلي كابيتال للصكوك ذات الفئة )
    ✓ ( الثاين1صندوق األهلي كابيتال للصكوك ذات الفئة )

 ✓ ✓   صندوق األهلي للتطوير العقاري السكين
  ✓   صندوق النخبة املرن لألسهم السعودية* 
   ✓  صندوق مسكن العربية للتطوير العقاري*
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 الهيئة الشرعية (11
 الشرعية، ومؤهالتهم:أعضاء الهيئة  أ(

 

 الشيخ/ عبداهلل بن سليمان المنيع )رئيساً للهيئة(
ة اإلمام حممد ععضو جملس هيئة كبار العلما  ورئيس حمكمة التمييز يف مكة املكرمة سابقاً، حيمل درجة املاجستري من املعهد العايل للقضا  التابع جلام

 بن سعود اإلسالمية.
 بدالعزيز المصلح )عضواً بالهيئة(الشيخ الدكتور/ عبداهلل بن ع

 القرآن الكرمي يفعميد كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية فرع أهبا سابقاً، وأمني عام اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي 
 اإلسالمية.والسنة النبوية، نال درجة الدكتوراه من كلية الشريعة يف جامعة االمام حممد بن سعود 

 الشيخ الدكتور/ عبداهلل بن محمد المطلق )عضواً بالهيئة(
لق شهادة طمستشار بالديوان امللكي وعضو يف هيئة كبار العلما  وعضو اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتا  باململكة العربية السعودية. نال الشيخ امل

 حصل على درجة األستاذية، وعمل رئيساً لقسم الفقه املقارن باجلامعة نفسها.هـ مث 1414الدكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن سعود يف عام 
 الشيخ الدكتور/ محمد علي القري )عضواً بالهيئة(

االقتصاد وراه يف تأستاذ االقتصاد اإلسالمي يف جامعة امللك عبدالعزيز جبدة سابقاً، ومن أشهر العلما  يف العامل يف االقتصاد اإلسالمي، حيمل درجة الدك
 من جامعة كاليفورنيا.

 مسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية ب(

 

 ؛مراجعة مستندات طرح الصندوق مبا يف ذلك مذكرة املعلومات وشروط وأحكام الصندوق، واملوافقة على أي تعديل الحق عليها 
 ؛إعداد املعايري الشرعية اليت يتقيد هبا الصندوق عند االستثمار 
  ؛األمر ملناقشة املسائل املتعلقة بالصندوقاالجتماع إن تطلب 
 الرد على االستفسارات املوجهة من مدير الصندوق واملتعلقة باستثمارات الصندوق أو أنشطته أو اهليكل االستثماري واخلاصة بااللتزام مع 

 ؛الضوابط واملعايري الشرعية
 ؛ملعايري الشرعية أو تفويض ذلك إىل جهة أخرىاإلشراف والرقابة على أنشطة الصندوق لضمان توافقها مع الضوابط وا 
 ؛مراجعة استثمارات الصندوق بصفة دورية إلصدار شهادة تؤكد التزامه بالضوابط واملعايري الشرعية 

 مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ج(
 ( ريـال على الصندوق.205111) سيتم حتميل الصندوق باألتعاب املالية اخلاصة خبدمات الرقابة واالستشارات الشرعية مببلغ 

تفاصيل المعايير المطبقة لتحديد شرعية األصول المعدة لالستثمار والمراجعة الدورية لتلك األصول واإلجراءات المتبعة في حال عدم  د(
 التوافق مع المعايير الشرعية

 

 أن تكون معتمدة من اهليئة الشرعية.على مجيع االستثمارات واستاتيجيات االستثمار املطبقة من قبل مدير الصندوق 
 :طبيعة النشاط والصناعة

 رأت اهليئة الشرعية عدم جواز بيع و شرا  أسهم الشركات املسامهة ذات األغراض التالية:
 املالية املخالفة ألحكام  تممارسة األنشطة املالية اليت ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية مثل املصارف التقليدية اليت تتعامل بالفائدة أو األدوا

 الشريعة اإلسالمية و)شركات التأمني باستثنا  ما توافق عليه اهليئة الشرعية(؛
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 إنتاج وتوزيع اخلمور أو الدخان وما يف حكمهما؛ 
 إنتاج وتوزيع حلم اخلنزير ومشتقاته؛ 
 إنتاج وتوزيع اللحوم غري املذكاة؛ 
 إدارة صاالت القمار وإنتاج أدواته؛ 
  ونشر أفالم اخلالعة وكتب اجملون واجملالت والقنوات الفضائية املاجنة ودور السينما؛إنتاج 
 .املطاعم والفنادق وأماكن اللهو اليت تقدم خدمات حمرمة كبيع اخلمر أو غريه 

 :المؤشرات المالية
 ال جيوز االستثمار يف أسهم شركات: 

 ( عن )القيمة السوقية ألسهم الشركة؛( من ٪44يزيد فيها جمموع الديون )على الغري 
 ( من القيمة السوقية ألسهم الشركة؛٪33يزيد جمموع النقد والودائع فيها عن ) 
 ( من القيمة السوقية ألسهم الشركة؛٪33تكون القروض الربوية وفقاً مليزانيتها أكثر من ) 
 ( من الدخل الكلي ٪5يزيد فيها الدخل غري املشروع من خمتلف املصادر عن ) للشركة سواً  كانت هذه املصادر من فوائد ربوية أم من مصادر

 أخرى غري مباحة.
ي أ سوف يقوم مدير الصندوق بتزويد املستثمرين يف الصندوق بآلية حساب القيمة السوقية ألسهم الشركات والدخل غري املشروع عند الطلب وبدون

 رسوم.
 :التطهير

شروع وإيداعه يف حساب خاص لصرفه يف األعمال اخلريية. ويتم التطهري بشكل ربع سنوي وفق جيب على مدير الصندوق حتديد الدخل غري امل
 الضوابط املعتمدة من قبل اهليئة الشرعية.

 أدوات وطرق االستثمار
 ال جيوز بيع وشرا  األسهم بأي أداة من األدوات االستثمارية التالية:

 عقود املستقبليات؛ 
 العقود اآلجلة؛ 
  املمتازة؛األسهم 
 عقود اخليارات؛ 
  عقود املناقلةswap؛ 
 البيع على املكشوف؛ 
 .أدوات أخرى تتعلق بدفع أو استالم الفوائد 

 جيوز للصندوق االستثمار يف الصكوك وعمليات املراحبة والشهادات املالية وصناديق االستثمار اليت تستثمر وفقاً للضوابط الشرعية.
 :المراجعة الدورية

افق الشركات املسامهة مع الضوابط الشرعية بشكل ربع سنوي، ويف حال عدم موافقة إحدى الشركات اململوكة يف الصندوق للضوابط يتم دراسة تو 
 يوما من تاريخ الدراسة. 41الشرعية فسيتم بيعها يف مدة ال تتجاوز 
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 مدير الصندوق (12
 اسم مدير الصندوق أ(

 شركة األهلي املالية. 
 الصادر عن هيئة السوق الماليةرقم الترخيص  ب(

 
لتقدمي خدمات اإلدارة، احلفظ، التتيب،  37-06046شركة األهلي املالية )األهلي كابيتال( وهي مرخصة من هيئة السوق املالية ترخيص رقم 

 املشورة، التعهد بالتغطية والتعامل بصفة أصيل ووكيل يف األوراق املالية.
 العمل لمدير الصندوقالعنوان المسجل وعنوان  ج(

 

 شركة األهلي املالية )األهلي كابيتال(
 ، اململكة العربية السعودية11445، الرياض 22212طريق امللك سعود، ص.ب. 

 +422118040112هاتف: 
+422114121144فاكس:   

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

 م.24/12/2112هـ، املوافق 3/12/1420 
 بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق. هـ(

 شركة األهلي املالية )األهلي كابيتال( هي شركة مسامهة سعودية برأس مال مدفوع قدره مليار ريـال سعودي. 
 الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة المالية السابقة بآالف الريـال. ملخص بالمعلومات المالية لمدير و(

 م31/12/2110 البند
 248،310 إمجايل الدخل من التشغيل

 (352،205) مصروفات 
 (34،111) الزكاة

 224،021 صايف الدخل
 

 األنشطة المرتبطة بأعمال مدير الصندوق(أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسة لكل عضو )بخالف  ز(
 أخرى إدارة مجالس في العضوية  المنصب االسم 

 م. سعيد حممد الغامدي
 

 رئيس جملس اإلدارة ملدير الصندوق 
 )عضو غري تنفيذي(

 ةالسعودي جدة ، اململكة العربية -البنك األهلي التجاري  -
 ركيا إسطنبول ، ت -بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي  -
 رئيس جملس إدارة الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية )مسة( -

 اململكة العربية السعودية

http://www.alahlicapital.com/
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عضو اجمللس االستشاري اإلقليمي لشركة "ماستكارد" ملنطقة  -
 الشرق األوسط وأفريقيا

الواليات عضو جملس إدارة معهد التمويل الدويل، واشنطن  -
 املتحدة األمريكية

 نائب رئيس جملس اإلدارة ديفيد جيفري مييك

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

 الرئيس التنفيذي ملدير الصندوق  سارة بنت مجاز السحيمي
 )عضو تنفيذي(

 السعودية )تداول(السوق املالية  -
 شركة األهلي املالية دي آي أف سي احملدودة )ديب( -
 شركة باكو )البحرين( -

 ال يوجد - عضو غري تنفيذي طالل بن أمحد اخلرجيي

 مستقلعضو  د. عدنان صويف

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

 عضو مستقل عبداهلل العبداجلبار
 شركة اخلطوط السعودية للشحن احملدود  -
 شركة خدمات املالحة اجلوية السعودية   -

  شركة الغاز و التصنيع األهلية   -
  

 بصندوق االستثمارمسؤوليات والواجبات الرئيسة لمدير الصندوق فيما يتعلق  ح(

 

 لعالقة بعمل ا االلتزام جبميع األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية والتعليمات السارية باململكة العربية السعودية ذات
حدات، األمانة جتاه مالكي الو الصندوق مبا يف ذلك متطلبات الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص هلم مبا يف ذلك واجب 

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

 ؛بسجل مالكي الوحدات
 ؛ب إتباعها لتنفيذ اجلوانب اإلدارية للصندوق، وطرح وحدات الصندوق وعمليات لصندوقوضع إجرا ات اختاذ القرارات الواج 
 ؛التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وأهنا واضحة وكاملة وصحيحة وغري مضللة 
 هة خارجية باته بشكل مباشر أم كلف هبا جيعد مدير الصندوق مسؤوال عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار سوا  أدى مسؤولياته وواج

 ؛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 سو  تصرف أو تقصري متعمد 
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  صد املخاطر اليت تؤار يف استثمارات الصندوق، وتتضمن تلك السياسات واإلجرا ات القيام بعملية يعد مدير الصندوق السياسات واإلجرا ات لر
 ؛تقومي املخاطر بشكل سنوي على األقل

 .يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام للصندوق ويزود اهليئة بنتائج التطبيق بنا  على طلبها 
 ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمارالمهام التي ُكلف بها طرف  ط(

 

 يتعامل صندوق االستثمار مع طرف االث وذلك للقيام باملهام املخّولة له، وهم كاآليت:
 أمني احلفظ للقيام مبهام احلفظ؛ 
 احملاسب القانوين للقيام مبهام التدقيق واملراجعة؛ 
  أنشطة الصندوق لضمان توافقها مع الضوابط الشرعية.اهليئة الشرعية لإلشراف والرقابة على 

 أي نشاط عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة صندوق االستثمار ي(

 

ق، أو صناديق، أو مستشارين للصناديجيوز ملدير الصندوق والشركات األخرى ضمن شركة األهلي املالية القيام من حني آلخر بالتصرف كمدرا  
ق ممارسته االصناديق الفرعية األخرى اليت تنشد أهدافاً استثمارية مماالة لتلك اخلاصة بالصندوق. ولذلك، فمن املمكن أن جيد مدير الصندوق، يف نط

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

صندوق، علما أنه إىل تاريخ إعداد شروط و أحكام ال جتاه عمالئه اآلخرين عند االطالع بأي استثمار قد ينطوي على تعارضات حمتملة يف املصاحل.
ال يوجد أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضا  جملس إدارة مدير الصندوق أو أعضا  جملس إدارة الصندوق حُيتمل تعارضها مع مصاحل 

 الصندوق.
 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله ك(

 

فيما يتعلق بصندوق استثماري حمدد واختاذ أي إجرا  تراه مناسبا لتعيني مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو اختاذ أي للهيئة عزل مدير الصندوق 
 تدبري آخر تراه مناسبا، وذلك يف حال وقوع أي من احلاالت اآلتية:

  ؛املرخص هلمتوقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار اهليئة بذلك مبوجب الئحة األشخاص 
 ؛إلغا  ترخيص مدير يف ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل اهليئة 
 ؛تقدمي طلب إىل اهليئة من مدير الصندوق إللغا  ترخيصه يف ممارسة نشاط اإلدارة 
  ؛يةبالتزام النظام أو لوائحه التنفيذ -بشكل تراه اهليئة جوهريا–إذا رأت اهليئة أن مدير الصندوق قد أخل 
  وفاة مدير احملفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق

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

 أمين الحفظ (13
 اسم أمين الحفظ أ(

 .لالستثمارشركة البالد  
 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية ب(

 37-08100شركة البالد لالستثمار )البالد املالية(، املرخصة من هيئة السوق املالية ترخيص رقم  



44 

 

 العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ ج(

 
 ، اململكة العربية السعودية11411، الرياض 141طريق امللك فهد، ص.ب. 

  920003636 966+ هاتف:
  capital.com-www.albiladاملوقع االلكتوين: 

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية د(
 م.2110أغسطس  14هـ، املوافق 1428شعبان  1 

 مسؤوليات أمين الحفظ هـ(

 

  ًاالثاً  يعد أمني احلفظ مسؤواًل عن التزاماته وفقًا ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سوا  قام بتأدية مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف هبا طرفا
 ؛مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص املرخص هلم

  ويعد أمني احلفظ مسؤوال جتاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق النامجة بسبب احتياله أو إمهاله أو سو  تصرفه املتعمد أ 
 ؛تقصريه املتعمد

 حبفظ أصول  قحفظ أصول الصندوق ومحايتها لصاحل مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اختاذ مجيع اإلجرا ات اإلدارية الالزمة فيما يتعل
  الصندوق.

 المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاُ ثالثاُ  و(

 

لالستثمار بدور أمني احلفظ وسيكون ملدير الصندوق احلق يف إسناد هذه اخلدمة كليا أو جزئيا إىل وكال  أو أمنا  حفظ آخرين يف  البالدتقوم شركة 
 . عند تكليفقاململكة العربية السعودية وفقا لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية يف حال مسحت االتفاقية املوقعة بني أمني احلفظ ومدير الصندو 

 ظأمني احلفظ لطرف االث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أمينا للحفظ من الباطن للصندوق، وسيدفع أمني احلفظ أتعاب ومصاريف أي أمني حف
 من الباطن من موارده اخلاصة.

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله ز(

 

 اذ أي تدبري تراه مناسبا يف حال وقوع أي من احلاالت اآلتية:للهيئة عزل أمني احلفظ املعني من مدير الصندوق أو اخت
 ؛توقف أمني احلفظ عن ممارسة نشاط احلفظ دون إشعار اهليئة بذلك مبوجب الئحة األشخاص املرخص هلم 
 ؛إلغا  ترخيص أمني احلفظ يف ممارسة نشاط احلفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل اهليئة 
  ؛احلفظ إللغا  ترخيصه يف ممارسة نشاط احلفظتقدمي طلب إىل اهليئة من أمني 
  ؛بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية -بشكل تراه اهليئة جوهريا–إذا رأت اهليئة أن أمني احلفظ قد أخل 
  أهنا ذات أمهية جوهرية -بنا  على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى اهليئة. 

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

 مستشار االستثمار (14
 مل يقم مدير الصندوق بتعيني مستشار استثمار. 

 الـمــــوزع (15
 مل يقم مدير الصندوق بتعيني مورع للصندوق. 

http://www.albilad-capital.com/
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 المحاسب القانوني (16
 اسم المحاسب القانوني أ(

 كي يب ام جي الفوزان وشركاه 
 العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني ب(

 اململكة العربية السعودية، 21534، جدة 55108شارع األمري سلطان ص.ب  –مركز زهران لألعمال  
 9595 698 12 966+تلفون: 
 9494 698 12 966+فاكس: 

 www.kpmg.com/saاملوقع اإللكتوين: 
 مسؤوليات المحاسب القانوني ج(

عليها يري املراجعة املتعارف امسؤولية احملاسب القانوين تتمثل يف إبدا  رأي على القوائم املالية استناداً إىل أعمال املراجعة اليت يقوم هبا واليت تتم وفقاً ملع 
عقولة من ميف اململكة العربية السعودية واليت تتطلب التزام احملاسب مبتطلبات أخالقيات املهنة وختطيط وتنفيذ أعمال املراجعة للحصول على درجة 

غ لى أدلة مؤيدة للمبالتتضمن مسؤوليات احملاسب القانوين أيضا القيام بإجرا ات احلصول ع .التأكد بأن القوائم املالية خالية من األخطا  اجلوهرية
ملستخدمة، باإلضافة اواإليضاحات الواردة يف القوائم املالية. باإلضافة إىل تقييم مدى مال مة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية 

 إىل تقييم العرض العام للقوائم املالية.
 معلومات أخرى (17

 ملعاجلة تعارض املصاحل وأي تعارض مصاحل حمتمل و/أو فعلي سيتم تقدميها عند طلبها دون مقابل.السياسات واالجرا ات اليت ستتبع  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 
 نيابة عن صندوق االستثمار أو بتقدمي أحباث ملصلحة الصندوق وفقا لالئحة األشخاص املرخص هلم.صفقات 

 ت المتعلقة بالزكاة و/أو الضريبةالمعلوما ج(
 حىت تاريخ إعداد مذكرة املعلومات، ال يوجد أي ضرائب حملية على الصندوق، وال يدفع مدير الصندوق مبلغ الزكاة عن مالكي 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 11الوحدات خالل ) طلب كتايب من أمني احلفظ، ويقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي

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

 ذلك الطلب من مالك أو مالكي الوحدات. ( أيام عمل من تسلم11ويقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل )
 إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات:

http://www.kpmg.com/sa
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تماع جتكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات عن طريق إرسال إشعار إىل مجيع مالكي الوحدات وأمني احلفظ قبل عشرة أيام على األقل من تاريخ اال
سيحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات املقتحة، وجيب عل مدير الصندوق ( يوما قبل االجتماع، و 21ومبدة ال تزيد عن )

حاً يحال إرسال إشعاراً إىل مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع ملالكي الوحدات إرسال نسخة منه إىل اهليئة. وال يكون اجتماع مالكي الوحدات صح
 عل األقل من قيمة وحدات الصندوق العام. ٪25ميلكون جمتمعني إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات 

 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت:
جيوز لكل مالك وحدات تعيني وكيل له لتمثيله يف اجتماع مالكي الوحدات، وملالك الوحدات أو وكيله اإلدال  بصوت واحد يف اجتماع مالكي 

جتماع. كما جيوز ملدير الصندوق عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتاك يف مداوالهتا والتصويت على الوحدات عن كل وحدة ميلكها وقت اال
 ية احلديثة.نقراراهتا بواسطة وسائل التقنية احلديثة، كما جيوز إرسال مستندات االجتماع واختاذ القرارات الناجتة عن االجتماع عن طريق وسائل التق

 صندوقالت المتبعة إلنهاء وتصفية معلومات عن اإلجراءا هـ(

 

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

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

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

 اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكوى و(

 

ة كإذا 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 (. 421111232أو عن طريق االتصال اهلاتفي على هاتف رقم )www.alahlicapital.comاإلنتنت 

ويف حال مل يتم تسوية الشكوى  .من سياسات وإجرا ات مدير الصندوق ملعاجلة شكاوي العمال  عند طلبها خطيا من مدير الصندوق دون أي مقابل
شكوى لدى جلنة للمشتك إيداع الإدارة شكاوى املستثمرين، كما حيق  -من قبل مدير الصندوق، حيق للمشتك إيداع شكواه لدى هيئة السوق املالية 

( يوم تقوميي من تاريخ إيداع الشكوى لدى اهليئة، إال إذا أخطرت اهليئة مقدم الشكوى جبواز 41الفصل يف منازعات األوراق املالية بعد مضي مدة )
 إيداعها لدى اللجنة قبل انقضا  املدة.

 سيتم تقدمي اإلجرا ات اخلاصة مبعاجلة الشكاوى عند طلبها دون مقابل. 
 اجلهة القضائية املختصة بالنظر يف أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار يف صناديق االستثمار هي جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية ز(
 قائمة للمستندات المتاحة لمالكي الوحدات:  ح(

 

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

http://www.alahlicapital.com/
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 ملكية أصول الصندوق ط(
جمتمعني )ملكية مشاعة(، وليس ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من يقر مدير الصندوق بأن أصول صندوق االستثمار مملوكة ملالكي الوحدات  

مدير  نالباطن 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
ن الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكاً لوحدات الصندوق، وذلك يف حدود الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمني احلفظ أو أمني احلفظ م

 ملكيته، أو كان مسموحاً هبذه املطالبات موجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنها يف شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.
تساهم يف عملية اختاذ قرارات االستثمار ملالكي الوحدات احلاليون أو احملتملون، أو مدير حىت تاريخ إعداد هذه املذكرة، ال يوجد أي معلومات إضافية  ي(

 الصندوق، أو جملس إدارة الصندوق أو املستشارون املهنيون ومل يتم ذكرها.
 مل يقم مدير الصندوق بطلب أي إعفا ات من قيود الئحة صناديق االستثمار ك(
 التصويتحقوق في سياسة مدير الصندوق  ل(

 يقوم مدير الصندوق باإلفصاح يف موقعه اإللكتوين وموقع السوق اإللكتوين عن السياسات املتعلقة حبقوق التصويت اليت يتبعها. 
 معلومات إضافية (18

 

صروفات كَل صندوق مسيتم اإلفصاح عن الصناديق الرئيسة املستثمر فيها واليت ختضع لرسوم أخرى. وباإلضافة إىل ذلك، سيتم اإلفصاح عن نسبة 
 بنهاية العام واملتوسط املرجَح لنسبة مصروفات كل الصناديق الرئيسة املستثمر فيها.

يع االستثمارات مج جمال االستثمار: تتكز استثمارات الصندوق يف الصناديق العقارية املتداولة )ريت( املطروحة يف األسواق احمللية واخلليجية. علماً بأن
 لشرعية اجملازة من ِقبل اهليئة الشرعية املعنية لصندوق االستثمار.موافقة ملعايري ا
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 الشروط واألحكام

 
 

 صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولة 

AlAhli Fund of REITs Fund 
 صندوق استثماري قابض مفتوح 

 

 اسم مدير الصندوق

 شركة األهلي المالية

 
لشرعية بل اهليئة ااعتماد صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية املتداولة على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايري الشرعية اجملازة من قمت 

 املعينة للصندوق

 
اضحة وصحيحة وغري مضللة وحمداة ختضع شروط وأحكام الصندوق واملستندات األخرى كافة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة وو 

 ومعدلة عن الصندوق

 

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

 

 تاريخ إصدار الشروط واألحكام

  م11/11/2110هـ املوافق  12/12/1434

 ومت حتديثها يف 

م20/11/2118ه املوافق 14/3/1441بتاريخ ومت إشعار اهليئة بتحديثها   

 تاريخ موافقة هيئة السوق املالية على تأسيس الصندوق وطرح وحداته

م11/11/2110هـ املوافق  12/12/1434   
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 قائمة المحتويات:
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 النظام املطبق .2
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 قيود / حدود االستثمار .5
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 خصائص الوحدات  .12

 التغيريات يف شروط وأحكام الصندوق .10
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 الشروط واألحكام:

 معلومات عامة (19

 اسم مدير الصندوق ورقم الترخيص الصادر عن الهيئة أ(

لتقدمي خدمات اإلدارة، احلفظ، التتيب، املشورة،  37-06046شركة األهلي املالية )األهلي كابيتال( وهي مرخصة من هيئة السوق املالية بتخيص رقم  
 التعهد بالتغطية والتعامل بصفة أصيل ووكيل يف األوراق املالية.

 عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق  ب(

 

 

 شركة األهلي املالية )األهلي كابيتال(

 ، اململكة العربية السعودية11445، الرياض 22212طريق امللك سعود، ص.ب. 

 0232 92000 966+هاتف: 

 +422114121144فاكس: 

 عنوان الموقع االلكتروني لمدير الصندوق ج(

 www.alahlicapital.comملزيد من املعلومات حول مدير الصندوق أو الصندوق، يرجى زيارة املوقع التايل  

 اسم امين الحفظ د(

 37-08100شركة البالد لالستثمار )البالد املالية(، املرخصة من هيئة السوق املالية ترخيص رقم  

 عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ هـ(

 capital.com-www.albiladملزيد من املعلومات حول أمني احلفظ، يرجى زيارة املوقع التايل  

 النظام المطبق  (21

 ية السعودية.بخيضع الصندوق ومدير الصندوق لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة املطبقة يف اململكة العر  

 أهداف الصندوق  (21

 أهداف ونوع الصندوق أ(

هو صندوق استثماري قابض عام مفتوح يهدف إىل توزيع الدخل على مالكي الوحدات صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية املتداولة  
ت صناديق ادمن خالل االستثمار بشكل أساسي يف صناديق االستثمار العقارية املتداولة املعروفة باسم )ريت( ويشمل ذلك الطروحات العامة األولية لوح
غلقة وصناديق االستثمار العقارية املتداولة. باإلضافة إىل ذلك ميكن للصندوق االستثمار يف صناديق االستثمار العقاري املدرة للدخل املفتوحة أو امل

 املعلومات.االستثمار اليت تستثمر يف الشركات العقارية املدرجة حسب قيود االستثمار املذكورة يف هذه الشروط واألحكام ومذكرة 

  المؤشر اإلرشادي للصندوق

http://www.alahlicapital.com/
http://www.albilad-capital.com/
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 مؤشر األهلي كابيتال املتوافق مع الشريعة للصناديق االستثمارية العقارية املتداولة السعودية

 (NCB Capital Saudi REITs Shariah Index) 

اخلاص بشركة  ربع سنوي على املوقع اإللكتوين يتم تزويد خدمة بيانات املؤشر من ستاندرد آند بورز، وميكن للمستثمرين متابعة أدا  املؤشر بشكل
 األهلي املالية.

 سياسات وممارسات االستثمار وأنواع األصول التي سيستثمر بها الصندوق ب(

الستثمار ايستثمر الصندوق بشكل أساسي يف وحدات صناديق االستثمار العقارية املتداولة ويشمل ذلك الطروحات العامة األولية لوحدات صناديق  
رية مدرجة. االعقارية املتداولة، ووحدات صناديق االستثمار العقاري املدرة للدخل املفتوحة أو املغلقة ووحدات صناديق استثمار تستثمر يف شركات عق

 ميكن للصندوق استثمار جز  من أصوله والفائض النقدي يف وحدات صناديق أسواق النقد املتوافقة مع الشريعة.

الصندوق باحلق يف توزيع وتركيز استثمارات الصندوق حمليا و/أو خليجيا حسب ما يراه مناسبا، ولن يقوم الصندوق باالستثمار أي من  حيتفظ مدير
يف صناديق  ستثماراتالأصوله يف مكة املكرمة أو املدينة املنورة أو يف صناديق استثمارية تستثمر يف مكة املكرمة أو املدينة املنورة. كما لن تتجاوز نسبة ا

 صايف قيمة أصول الصندوق حبد أقصى.  %35االستثمار املرخصة من هيئات خليجية أكثر من 

ختضع  ةتكون مجيع استثمارات الصندوق يف صناديق استثمارية مت املوافقة على طرح وحداهتا طرحا عاما من هيئة السوق املالية أو يف صناديق مرخص -
 العريب تطبق معايري ومتطلبات تنظيمية مماالة على األقل لتلك اليت تطبقها هيئة السوق املالية. إلشراف هيئة رقابية يف دول اخلليج 

 حيق ملدير الصندوق االستثمار إمجايل أصول الصندوق يف صناديق استثمار يديرها نفس املدير أو صناديق استثمار مطروحة طرحا عاما يديرها -
من هيئة رقابية من دول جملس التعاون اخلليجي على أن تكون خاضعة ملتطلبات تنظيمية مماالة على  أشخاص مرخص هلم من هيئة السوق املالية أو

 األقل لتلك اليت تفرضها اهليئة.

رية اخيتار مدير الصندوق الصناديق اليت يستثمر هبا بنا  على معايري تشمل: الفحص الكمي، وجودة األصول يف حال االستثمار يف الصناديق العق -
 اولة، وتقييم جودة اإلدارة، ومستوى املخاطر، والعائد املتوقع، والتزام االستثمارات باملعايري الشرعية.املتد

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

 يقوم مدير الصندوق بتوزيع أرباح على مالكي الوحدات وفقا للفقرة العاشرة من هذه الشروط واألحكام.  -

من صايف قيمة أصوله ألغراض االستثمار، ويستثىن من هذه النسبة التمويل لغرض تغطية  ٪11حيق للصندوق احلصول على متويل )إسالمي( حىت  -
 رهن أصول الصندوق. طلبات االستداد وال جيوز ملدير الصندوق

 مدة الصندوق  (22

 صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية املتداولة هو صندوق مفتوح، وال توجد مدة حمددة للصندوق أو تاريخ استحقاق حمدد. 

 قيود / حدود االستثمار  (23

( من الئحة 51دة )ايلتزم مدير الصندوق بالقيود اليت تنطبق على الصندوق الواردة يف الئحة صناديق االستثمار، كما يلتزم الصندوق بالقيود الواردة يف امل 
 وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.صناديق االستثمار "الصندوق القابض"، 

 العملة  (24

 عملة الصندوق هي الريـال السعودي، واليت يتم تقومي أصول الصندوق هبا، ولن يتم قبول أي اشتاك بعملة أخرى غري الريـال السعودي.  
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 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب (25

 تفاصيل جميع المدفوعات وطريقة احتسابها أ(

من صايف قيمة أصول الصندوق حتسب وختصم يف كل يوم تقومي.  ٪1.5يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق رسوم إدارة سنوية تبلغ  أتعاب اإلدارة: 
واج تقاضي ديف حال استثمر يف أي صندوق آخر من الصناديق املدارة من شركة األهلي املالية يف هذا الصندوق، سيتم إعادة دفع رسوم اإلدارة لتجنب از 

مة يكما ختضع أتعاب اإلدارة لضريبة القيمة املضافة، ويتم حتميلها على الصندوق بشكل منفصل وفقا للنسب املنصوص عليها يف قانون ضريبة الق  الرسوم،
 املضافة.

يوم نقطة أساس( من قيمة أصول الصندوق حتت احلفظ حتسب عند كل  2) %1.12يتقاضى أمني احلفظ أتعاب حفظ سنوية تبلغ  رسوم الحفظ: 
ريـال عن كل  11ريـال، باإلضافة اىل رسوم مببلغ  21تقومي وختصم شهريا. كما يستحق أمني احلفظ رسوم عن كل صفقة تتم يف السوق السعودي مببلغ 

 صفقة ال تتم بطريقة الكتونية.

يط الصندوق مباشرة مبستويات حتددها األنظمة أو وستدفع مصاريف الوساطة أو أية رسوم تداول أخرى من قبل مصاريف ورسوم التعامل )الوساطة(:  
 ليات.مالتعامل يف األسواق اليت يقوم الصندوق بالشرا  أو البيع فيها. وتتفاوت تلك املبالغ استناداً على معدل تداول أصول الصندوق وحجم الع

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

: يتم حتميل الصندوق مصروفات أخرى كأتعاب مراجع احلسابات، وأتعاب الرقابة واالستشارات الشرعية ومعاجلة البيانات الرسوم والمصاريف األخرى 
سنويا من متوسط صايف قيمة أصول الصندوق،  ٪1ميا ولن تزيد هذه املصاريف جمتمعة عن والعمليات اخلاصة، وأية مصروفات أخرى مسموح هبا نظا

 وهي على النحو التايل:

 ألف ريـال سنوياً.  31 أتعاب مراجع حسابات الصندوق: 

لى عدد الصناديق اليت ألف ريـال سنويا مقسمة ع 141يتقاضى عضو جملس إدارة الصندوق املستقل  مكافآت مجلس إدارة الصندوق المستقلين: 
 85051صندوق عام غري هذا الصندوق، وعليه، فإن مكافأة العضو املستقل على هذا الصندوق تبلغ  15يشرف عليها. وحالياً، يشرف كل عضو على 

 ريـال لالجتماع يف حال ُعقد اجتماعني خالل السنة. 45305ريـال سنوياً، بواقع 

 ألف ريـال سنوياً. 20أتعاب خدمات الرقابة واالستشارات الشرعية:  

 ريـال سنوياً.  05511رسوم هيئة السوق المالية:  

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

. تشمل مصاريف الشؤون اإلدارية اخلاصة بالصندوق والربامج املستخدمة يف معاجلة البيانات مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندوق: 
ويتم حتميلها على الصندوق بشكل يومي على أساس حجم صايف قيمة األصول حتت اإلدارة جلميع الصناديق. ويقوم مدير الصندوق مبراجعة تلك 

 كسها يف تقدير مصروفات الربع التايل.وع املصاريف بشكل ربع سنوي، ويتم تعديل أية فروقات

 يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن مجيع الرسوم واملصاريف الفعلية املتعلقة بالصندوق بشكل ربع سنوي.
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ميل الضريبة حتإن مجيع الرسوم املذكورة والعموالت واملصروفات املستحقة لألهلي املالية أو األطراف األخرى ال تشمل ضريبة القيمة املضافة، وسيتم  
مة املضافة يبشكل منفصل وفقا للنسب املنصوص عليها يف قانون ضريبة القيمة املضافة. ويلتزم املستثمر بتعويض مدير الصندوق عن كامل مبلغ ضريبة الق

 القيمة املضافة. فع ضريبةوأي مسؤولية أو تكلفة أو مبلغ )مبا يف ذلك العقوبات والفائدة والنفقات( واليت تنشأ نتيجة لعدم قيام العميل بد

 .امللكيةال يقوم مدير الصندوق بفرض أي مقابل على صفقات االشتاك واالستداد ونقل  ب( 

 عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق ج( 

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

 التقويم والتسعير (26

 تقويم أصول الصندوق أ(

م التقومي، االستثمارية العقارية املتداولة اليت ميلكها الصندوق يف يو يتم احتساب إمجايل قيمة أصول الصندوق بنا  على أسعار إغالق وحدات الصناديق  
قومي وحدات تويف حال االستثمار يف صناديق استثمارية غري متداولة فسيتم تقوميها بنا  على آخر سعر وحدة معلن من قبل الصندوق املستثمر به. وسيتم 

 . الفتة ما بني االكتتاب وتداول الورقة املالية بنا  على سعر االكتتابالصناديق اليت متت املشاركة هبا يف الطروحات األولية يف

 عدد نقاط التقويم وتكرارها ب( 

 يتم تقومي أصول الصندوق مخسة أيام يف األسبوع وذلك يف كل يوم عمل يف اململكة العربية السعودية. 

 الخطأ في التقويم أو التسعير حالفي اإلجراءات  ج( 

 التقومي أو التسعري اخلاطئ ألي أصل من أصول الصندوق أو االحتساب اخلاطئ لسعر الوحدة سيقوم مدير الصندوق بالتايليف حال  

 توايق أي تقومي أو تسعري خاطئ ألصل من أصول الصندوق أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ؛ 

  عن مجيع اخطا  التقومي أو التسعري دون تأخري؛تعويض مجيع مالكي الوحدات املتضررين مبا يف ذلك مالكو الوحدات السابقون 

  أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فورا يف  %1.5إبالغ هيئة السوق املالية فورا عن أي خطأ يف التقومي أو التسعري مبا يشكل نسبة
( من الئحة صناديق 01ها مدير الصندوق وفقا للمادة )املوقع اإللكتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكتوين لتداول ويف تقارير الصندوق اليت يعد

 االستثمار؛

 ( هليئة السوق املالية واملطلوبة وفقا للمادة )( من الئحة صناديق 02يقوم مدير الصندوق بتقدمي ملخصا جبميع أخطا  التقومي والتسعري )إن وجدت
 االستثمار.

 سعر الوحدة حساب د(

واالستداد يف يوم التعامل بنا  على صايف قيمة أصول كل وحدة من وحدات الصندوق عند نقطة التقومي يف يوم حيسب سعر الوحدة عن االشتاك  
 التعامل ذي العالقة.

 يتم احتساب سعر الوحدة على النحو التايل:
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  التقومي عدد الوحدات القائمة يف يوم /رسوم اإلدارة(  –الرسوم واملصاريف واخلصوم  –)إمجايل قيمة أصول الصندوق 

 نشر سعر الوحدة هـ(

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

 التعامالت (27

 مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد أ(

   وم يميكن تقدمي طلبات االشتاك واالستداد يف أي يوم عمل يف اململكة، ويتم تنفيذ تلك الطلبات بنا  على سعر الوحدة الذي حيتسب يف أقرب
 ؛تعامل يف حال مت تقدميها قبل آخر موعد لتقدمي طلبات االشتاك واالستداد كما هو موضح يف هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات

 ض عار تيقوم مدير الصندوق بتنفيذ طلبات االشتاك واالستداد ودفع عائدات االستداد وفقا لشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ومبا ال ي
 ؛مع الئحة صناديق االستثمار

  .يقوم مدير الصندوق باتباع إجرا ات بنا  على معيار عادل ومنصف عند اختيار طلبات االستداد املطلوب تأجيلها حسب الفقرة )د( أدناه 

 متحصالت االسترداد ب(

 اد.اخلامس التايل لنقطة التقومي اليت حدد عندها سعر االستدتدفع عوائد االستداد ملالك الوحدات حبد أقصى قبل موعد إقفال العمل يف اليوم  

 قيود التعامل في وحدات الصندوق ج(

 يتقيد مدير الصندوق عند تنفيذ طلبات االشتاك واالستداد بأحكام ومتطلبات الئحة صناديق االستثمار وهذه الشروط واألحكام  

 ومذكرة املعلومات.

 التعامل في الوحدات أو يعلق، واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالتالحاالت التي يؤجل معها  د(

 تأجيل عمليات االسترداد: 
ق اليت اجيوز ملدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استداد من الصندوق حىت يوم التعامل التايل يف حال مت تعليق التعامل يف السوق أو أحد األسو 

ايل أصوله أو يف احلاالت اليت يصعب فيها تقومي أو بيع األوراق املالية اليت يستثمر فيها الصندوق أو إذا بلغ إمجيستثمر فيها الصندوق جز ا كبريا من 
أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق. سيتم التعامل مع طلبات االستداد  %11نسبة مجيع طلبات االستداد ملالكي الوحدات يف أي يوم تعامل 

اسب يف أقرب يوم تعامل، وسيقوم مدير الصندوق بدفع عائدات االستداد إىل مالكي الوحدات يف أقرب فرصة ممكنة عمليا متصرفا املؤجلة بالنسبة والتن
 حبسن نية.

 يعلق مدير الصندوق التعامل يف وحدات الصندوق يف احلاالت التالية:

 ؛تلقي طلب من هيئة السوق املالية لتعليق االشتاك واالستداد يف الصندوق 

 ؛إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق حيقق مصلحة مالكي الوحدات 

http://www.alahlicapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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  و بالنسبة إىل أإذا علق التعامل يف السوق الرئيسة اليت يتم فيها التعامل يف األوراق املالية أو األصول األخرى اليت ميلكها الصندوق، إما بشكل عام
 أهنا جوهرية لصايف قيمة أصول الصندوق. أصول الصندوق اليت يرى مدير الصندوق بشكل معقول

راته أو مديرو و إن موافقة املستثمر على هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات يعين موافقته أن تظل سارية املفعول يف حال وفاته أو عجزه حىت يتقدم 
ر فردا. أما اذا كان ة اليت حيددها مدير الصندوق يف حال كان املستثمممثلوه الشخصيون أو أمناؤه أو خلفاؤه باملستندات املطلوب تركته أو منفذو وصيته أو

الصندوق  سبق ألي شريك أو مساهم فيها. عليه، حيق ملدير املستثمر شخصية اعتبارية، فإن هذه الشروط واألحكام لن تنتهي يف حال حدوث شي  مما
صندوق أمرا صادرا عن حمكمة خمتصة أو وكالة شرعية أو غري ذلك من البيانات تعليق أي معامالت تتعلق هبذه الشروط واألحكام حلني تسلم مدير ال

 الكافية إلابات صالحية من سبق ذكرهم قبل السماح هلم بالتصرف يف تلك الوحدات.

 اإلجرا ات اليت سيتخذها مدير الصندوق يف حال علق التعامل يف وحدات الصندوق:

 ؛ة الضرورية واملربرة مع مراعاة مصاحل مالكي الوحداتالتأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمد 

 ؛مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع جملس إدارة الصندوق وأمني احلفظ حول ذلك بصورة منتظمة 

 ملوقع اإللكتوين ملدير ا إشعار اهليئة ومالكي الوحدات فور انتها  التعليق بالطريقة نفسها املستخدمة يف اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلك يف
 الصندوق واملوقع اإللكتوين للسوق.

 إجراءات اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل هـ(

لها ييف حال مت تأجيل عمليات االستداد، سيتبع مدير الصندوق إجرا ات بنا  على معيار عادل ومنصف عند اختيار طلبات االستداد املطلوب تأج 
املادة احلادية والستني من الئحة صناديق االستثمار "تأجيل عمليات االستداد". علما بأن املعيار سيكون مبنيا على النسبة والتناسب  وذلك وفقا ملتطلبات

 للطلبات املقدمة قبل آخر موعد لتقدمي طلبات السداد.

 األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين و(

ية بالوحدات إىل مستثمرين آخرين إىل نظام هيئة السوق املالية ولوائحها التنفيذية واللوائح األخرى ذات العالقة املطبقة يف اململكة العر خيضع نقل ملكية  
 السعودية.

 استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق ز(

فظ مدير كمستثمر عند تأسيس الصندوق أو بعد إطالق الصندوق، وحيتميكن ملدير الصندوق و/أو تابعيه، وفقاً لتقديره اخلاص املشاركة يف الصندوق   
ربع  لالصندوق حبقه يف ختفيض مشاركته كليًا أو جزئيًا مىت ما رأى ذلك مناسباً. سيتم اإلفصاح عن إمجايل قيمة هذه االستثمارات إن وجدت بشك

ة ييز عن أي مستثمر آخر مع مراعاة متطلبات املادة اخلامسة عشرة من الئحسنوي وسيتم التعامل مع مدير الصندوق حال استثماره يف الصندوق دون مت
 صناديق االستثمار "اشتاك مدير الصندوق يف وحدات الصندوق".

 تقديم طلبات االشتراك واالسترداد ح(

ظهراً حبد أقصى يف يوم  12جيوز تقدمي طلبات االشتاك يف أي يوم عمل. كل االشتاكات جيب أن تدفع قبل أو عند الساعة  تقديم طلبات االشتراك: 
لتعامل. أما ا العمل يف اململكة الذي يسبق يوم التعامل)الثالاا  من كل أسبوع على أن يكون يوم عمل باململكة( لكي تبدأ املشاركة يف الصندوق يف يوم

ظهرًا أو إذا صادف يوم التعامل املستهدف عطلة رمسية للبنوك أو  12ت اليت يتم تقدميها يف يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل بعد الساعة الطلبا
 لألشخاص املرخص هلم يف اململكة العربية السعودية، فسوف يتم تنفيذ طلبات االشتاك يف يوم التعامل التايل.
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تقدمي طلب االستداد يف أي يوم عمل يف اململكة بشرط تسلم إشعار خطي باالستداد أو توقيع النموذج اخلاص  جيوز تقديم طلبات االسترداد:
ظهراً يف يوم العمل باململكة الذي يسبق يوم التعامل املستهدف )الثالاا   12:11الساعة ع أو القنوات البديلة قبل أو عند باالستداد عن طريق الفرو 
ظهرًا يف يوم العمل باململكة الذي يسبق يوم  12:11يكون يوم عمل باململكة(، أما الطلبات اليت يتم تقدميها بعد الساعة  من كل أسبوع على أن

داد يف يوم ت التعامل أو إذا كان يوم التعامل عطلة رمسية للبنوك أو لألشخاص املرخص هلم يف اململكة العربية السعودية، فسوف يتم تنفيذ طلبات االس
 مل التايل.التعا

 إجراءات االشتراك واالسترداد والتحويل ط(

عند االشتاك يف الصندوق يوقع العميل على منوذج االشتاك وهذه الشروط واألحكام عن طريق الفروع، كما ميكنه إجرا  ذلك من  إجراءات االشتراك: 
ل. وجيب يخالل القنوات البديلة )وهي عن طريق املوقع اإللكتوين أو اهلاتف املعتمدين من مدير الصندوق(، ويتم خصم مبلغ االشتاك من حساب العم

(، وجيب نيستثمر الفرد إبراز إابات شخصية ساري املفعول الصالحية وهي بطاقة اهلوية الوطنية )للسعوديني( أو بطاقة إقامة أو هوية مقيم )للمقيمعلى امل
من  ةأن يقدم املستثمر ذو الشخصية االعتبارية )الشركات واملؤسسات( خطابا خمتوما من الشركة مقدما من قبل شخص مفوض، باإلضافة إىل نسخ

 السجل التجاري ساري املفعول للشركة باإلضافة إىل أي مستندات أخرى حسب نوع الشركة أو املؤسسة.

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

ليا أو كسارية املفعول وذلك يف حال رغبته باالستداد عن طريق الفروع. كما على مالك الوحدات حتديد ما إذا كان يرغب يف استداد قيمة وحداته  
ال تقدمي مالك الوحدات طلب استداد جزئي من الصندوق، مث حدث اخنفاض لقيمة كامل وحداته إىل أقل من مبلغ االستداد اجلزئي جزئيا. ويف ح

بالتايل و  املطلوب فإن من حق مدير الصندوق رفض عملية االستداد املطلوب تنفيذها يف يوم التقومي املستهدف، بدون أي مسؤولية على مدير الصندوق،
 ملستثمر تقدمي طلب استداد جديد ليتم تنفيذه يف يوم التقومي الالحق.على ا

ميكن إجرا  حتويل بني بعض الصناديق املدارة من شركة األهلي املالية على أن تكون مطروحة طرحا عاما وغري حمددة  إجراءات التحويل بين صندوقين:
ستداد واشتاك. ااملدة. تعترب عملية التحويل بني صندوقني من الصناديق املدارة من شركة األهلي املالية مبثابة طلب واحد تتكون من عمليتني منفصلتني: 

اك" األساس، يتم تنفيذ عملية االستداد طبقا لبند "تقدمي طلبات االستداد" أعاله، مث تتم عملية االشتاك طبقا لبند "تقدمي طلبات االشت  وعلى هذا
ته ياخلاص بالصندوق اآلخر. وعند طلب التحويل، جيب على املستثمر تعبئة منوذج التحويل وتقدميه إىل ممثل خدمات العمال  بالفرع مصحوبا هبو 

 الشخصية غري منتهية الصالحية أو من خالل القنوات البديلة.

 الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استردادها ي(

 آالف ريـال سعودي 5احلد األدىن مللكية وحدات الصندوق:  

 ريـال سعوديآالف  11احلد األدىن لالشتاك ألول مرة: 

 آالف ريـال سعودي 5احلد األدىن لالشتاك اإلضايف: 

 آالف ريـال سعودي 5احلد األدىن لالستداد: 

 لبدء الصندوقالحد األدنى  ك(

تعليمات هيئة و ال يوجد حد أدىن ينوي مدير الصندوق مجعه لبد  الصندوق، وخيضع احلد األدىن لبد  وتشغيل الصندوق إىل الئحة صناديق االستثمار  
 السوق املالية هبذا اخلصوص.
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 ماليين ريـال سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق 11اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  ل(

استيفاؤه من صايف  فيما يتعلق باحلد األدىن املتطلبيتبع مدير الصندوق املتطلبات الواردة يف الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة من اهليئة  
( ماليني ريـال سعودي سيقوم مدير الصندوق باختاذ اإلجرا ات 11قيمة أصول الصندوق، ويف حال قل صايف قيمة أصول الصندوق عن عشرة )

  :التالية

 إبالغ جملس إدارة الصندوق هبذا احلدث؛ 

 تواصل ملدة ستة أشهر؛متابعة أدا  الصندوق ومستوى أصوله بشكل م 

 يف حال انقضت فتة الستة أشهر دون التصحيح، سيقوم مدير الصندوق بإهنا  الصندوق وفقاً إلجرا ات اإلهنا  املذكورة يف الفقرة الفرعية 
 )و( من الفقرة الرابعة من مذكرة املعلومات.

م، مت إعفا  مدرا  الصناديق من هذا املتطلب حىت تاريخ 11/12/2110هـ املوافق 14/15/1438علما بأنه حسب تعميم اهليئة الصادر يف 
 م.31/12/2118

 سياسة التوزيع (28

 سياسة توزيع األرباح أ(

ق حال و حيتفظ مدير الصندوق حبق إقرار توزيع كامل أو جزئي، مبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات، من األرباح الدورية املستلمة من استثمارات الصند 
األرباح الرأمسالية احملققة إن وجدت من قبل الصندوق وفق ما يقرره مدير الصندوق على محلة الوحدات يف الصندوق، ويتم توزيع  وجودها و/أو توزيع

توزيع أي  نتلك األرباح مرتني يف السنة وذلك بعد احلصول على موافقة جملس إدارة الصندوق. جتدر اإلشارة على أنه من احملتمل أال يتمكن الصندوق م
 اح على مالكي الوحدات يف التاريخ احملدد بسبب عدم إقرار أو تأخري أو قلة التوزيعات من قبل الصناديق املستثمر هبا.أرب

 التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع ب(

كون أحقية استالم عام على أن ت يتم توزيع األرباح، يف الظروف العادية، مرتني يف السنة خالل سبعة أيام عمل من هناية شهر يونيو وديسمرب من كل 
 .األرباح للمستثمرين املسجلني يف سجالت الصندوق حسب تاريخ يوم التقومي الذي يسبق آخر يوم تقومي يف شهر يونيو وشهر ديسمرب من كل عام

 طريقة دفع التوزيعات ج(

ق، البنك األهلي التجاري أو حسابه االستثماري لدى مدير الصندو يتم توزيع األرباح على كل مالك وحدات بإيداعها يف حسابه اجلاري النشط لدى  
 وميكن إيداع األرباح يف حساب آخر بعد موافقة مدير الصندوق.

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات (29

 المتعلقة بالتقارير الماليةالمعلومات  أ(

   ( يوما من إصدار تقارير 21وتتاح للجمهور وذلك بنشرها خالل مدة ال تتجاوز )يعد مدير الصندوق التقارير املالية األولية والتقارير السنوية
 الصناديق اليت يستثمر فيها؛

 ( 5ات امللحق رقم )بيعد مدير الصندوق التقارير السنوية )مبا يف ذلك القوائم السنوية املراجعة والتقارير السنوية املوجزة والتقارير األولية وفقا ملتطل
 ق االستثمار، وحيصل عليها مالك الوحدات عند الطلب بدون أي مقابل؛من الئحة صنادي
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 ( يوما 15يزود مدير الصندوق كل مالك وحدات ببيانات صايف قيمة أصول الوحدات اليت ميتلكها وسجل صفقاته يف وحدات الصندوق خالل )
 من كل صفقة يف وحدات الصندوق يقوم هبا مالك الوحدات؛

 ( يوما من هناية 31ا سنويا إىل مالك الوحدات يلخص صفقاته يف وحدات الصندوق على مدار السنة املالية خالل )يرسل مدير الصندوق بيان
شروط  السنة املالية، وحيتوي هذا البيان األرباح املوزعة وإمجايل مقابل اخلدمات واملصاريف واألتعاب املخصومة من مالك الوحدات والواردة يف

ملعلومات، باإلضافة إىل خمالفات قيود االستثمار إن وجدت املنصوص عليها يف الئحة صناديق االستثمار أو يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة ا
 وأحكام الصندوق أو يف مذكرة املعلومات.

 اكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوقأم ب(

واملوقع اإللكتوين  www.alahlicapital.comتتاح التقارير السنوية للصندوق مبا يف ذلك القوائم املالية يف املوقع اإللكتوين ملدير الصندوق:  
شعارات األخرى إن وجدت على العنوان الربيدي و/أو الربيد اإللكتوين و/أو كرسالة نصية كما . وترسل اإلwww.tadawul.com.saللسوق: 

 هو مبني يف سجالت مدير الصندوق.

 وسائل تزويد مالكي وحدات بالقوائم المالية السنوية ج(

تملني بدون مقابل اصة بالصندوق ملالكي الوحدات وللمستثمرين احملتتاح القوائم املالية السنوية للصندوق مبا يف ذلك القوائم املالية السنوية املراجعة اخل 
 .www.tadawul.com.saواملوقع اإللكتوين للسوق:  www.alahlicapital.comعلى املوقع اإللكتوين ملدير الصندوق: 

 سجل مالكي الوحدات (31

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

 اجتماع مالكي الوحدات (31

 الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات أ(

 ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات وذلك يف احلاالت التالية: 

 مبادرة من مدير الصندوق؛ 

  ( أيام عمل من تسلم ذلك الطلب من أمني 11الجتماع مالكي الوحدات خالل )طلب كتايب من أمني احلفظ، ويقوم مدير الصندوق بالدعوة
 احلفظ؛

  على األقل من قيمة وحدات الصندوق،  ٪25جمتمعني أو منفردين أكثر من  ميلكونطلب كتايب من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين
 م عمل من تسلم ذلك الطلب من مالك أو مالكي الوحدات.( أيا11ويقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل )

 إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات ب(

تماع جتكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات عن طريق إرسال إشعار إىل مجيع مالكي الوحدات وأمني احلفظ قبل عشرة أيام على األقل من تاريخ اال 
الصندوق  ر( يوما قبل االجتماع، وسيحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات املقتحة، وجيب على مدي21ومبدة ال تزيد عن )

http://www.alahlicapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alahlicapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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يحاً ححال إرساله إشعاراً إىل مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع ملالكي الوحدات إرسال نسخة منه إىل اهليئة. وال يكون اجتماع مالكي الوحدات ص
 عل األقل من قيمة وحدات الصندوق العام. ٪25إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات ميلكون جمتمعني 

 وحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحداتطريقة تصويت مالكي ال ج(

 طريقة تصويت مالكي الوحدات: 

لوحدات اجيوز لكل مالك وحدات تعيني وكيل له لتمثيله يف اجتماع مالكي الوحدات، وملالك الوحدات أو وكيله اإلدال  بصوت واحد يف اجتماع مالكي 
الصندوق عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتاك يف مداوالهتا والتصويت على قراراهتا بواسطة عن كل وحدة ميلكها وقت االجتماع. كما جيوز ملدير 

 وسائل التقنية احلديثة، كما جيوز إرسال مستندات االجتماع واختاذ القرارات الناجتة عن االجتماع عن طريق وسائل التقنية احلديثة.

 حقوق التصويت يف اجتماعات مالكي الوحدات:

 ؛( يوما قبل االجتماع21شعار كتايب قبل عشرة أيام على األقل من اجتماع مالكي الوحدات وملدة ال تزيد عن )تسليم إ 

 ؛تعيني وكيل ملالك الوحدات لتمثيله يف اجتماع مالكي الوحدات 

 قة وفقا ملتطلبات الئحة تطلب املواف حيق ملالك الوحدات ممارسة مجيع احلقوق املرتبطة بالوحدات مبا يف ذلك احلصول على موافقته على أي تغريات
 صناديق االستثمار.

 حقوق مالكي الوحدات (32

  ؛احلصول على نسخة حمداة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العربية بدون مقابل 

  ة احلادية الشروط واألحكام ووفقا للماداحلصول على التقارير والبيانات اخلاصة بالصندوق حسب ما ورد يف الفقرة احلادية عشرة من هذه
 ؛والسبعني من الئحة صناديق االستثمار "تقدمي التقارير إىل مالكي الوحدات"

  إشعار مالكي الوحدات بأي تغيريات مهمة أو واجبة اإلشعار يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال ملخص هبذا التغيري
 ؛دة احملددة يف الئحة صناديق االستثمارقبل سريانه وفقا لنوعه وحسب امل

 ؛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 

  ؛را ات اختاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ اجلوانب اإلدارية للصندوقوضع إج 

   إدارة أعمال الصندوق واستثمارات املشاركني فيه بأقصى درجات السرية يف مجيع األوقات، وذلك ال حيد من حق هيئة السوق املالية يف
كة معلومات مالكي الوحدات إال يف احلاالت الضرورية لن تتم مشار  النظامي. كمااالطالع على سجالت الصندوق ألغراض اإلشراف 

ما  ملعلوماتاالالزمة لفتح حساب املستثمر وتنفيذ عملياته وااللتزام باألنظمة املطبقة مع اجلهات الرقابية املختصة أو إذا كان يف مشاركة 
 ؛حيقق مصلحة ملالكي الوحدات

  ؛تظهر الرسوم واألتعاب الفعلية ومعلومات أدا  الصندوق عند طلبهااحلصول على نسخة حمداة من مذكرة املعلومات سنويا 

 ( يوما من التاريخ املزمع إهنا  21إشعار مالكي الوحدات كتابيا يف حال رغبة مدير الصندوق يف إهنا  الصندوق قبل مدة ال تقل عن )
 ؛الصندوق فيه دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق

  ؛الفتة الزمنية املنصوص عليها يف شروط وأحكام الصندوق ويف الئحة صناديق االستثماردفع حصيلة االستداد خالل 
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 ؛حيق ملالكي الوحدات استداد وحداهتم قبل سريان أي تغيري مهم دون فرض أي رسوم استداد 

 باململكة العربية  ية والتعليمات الساريةأي حقوق أخرى ملالكي الوحدات تقرها األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن جملس هيئة السوق املال
 السعودية ذات العالقة.

 مسؤولية مالكي الوحدات (33

 :يقر ويوافق مالكو الوحدات بشكل واضح على اآليت 

 و أ ال يقدم مدير الصندوق أي تعهد أو ضمان ألدا  أو رحبية ألي استثمار مدار يف الصندوق ولن يكون على مدير الصندوق أي مسؤولية قانونية
ي أو دتبعية ألي اخنفاض يف قيمة االستثمارات املدارة أو اخنفاض يف أصول الصندوق باستثنا  تلك احلاالت الناجتة عن اإلمهال اجلسيم أو التع

 التقصري؛

 وق؛فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره يف الصندوق أو جز  منه، ال يكون مالك الوحدات مسؤوال عن ديون والتزامات الصند 

 يف حال عدم قيام مالكي الوحدات بتزويد مدير الصندوق بالعنوان الربيدي و/أو االلكتوين وبيانات االتصال األخرى الصحيحة، فبموجب هذا 
يوافق مالك الوحدات على جتنيب مدير الصندوق وإعفائه من أي مسؤولية ويتنازل عن مجيع حقوقه وأي مطالبات من مدير الصندوق ناشئة 

باشر أو غري مباشر عن عدم تزويد مالك الوحدات بكشف احلساب واإلشعارات أو أية معلومات أخرى تتعلق باالستثمارات أو تلك بشكل م
اليت تنشأ عن عدم قدرة مالكي الوحدات على الرد أو التأكد من صحة املعلومات أو تصحيح أية أخطا  مزعومة يف كشف احلساب أو اإلشعارات 

 ى؛أو أية معلومات أخر 

 التزام  يإذا كان مالك الوحدات خاضعا لقوانني سلطة غري اململكة العربية السعودية فإنه يتعني عليه أن خيضع لتلك القوانني دون أن يكون هناك أ
 الصندوق. على الصندوق أو مدير

 .حيق ملالكي الوحدات استداد وحداهتم قبل سريان أي تغيري مهم دون فرض أي رسوم استداد 

 الوحداتخصائص  (34

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

 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق (35

 أحكام الصندوقاألحكام المنظمة لتغيير شروط و  أ(

اديق العامة وتنقسم إجراؤها على شروط وأحكام الصنيتقيد مدير الصندوق باألحكام اليت نظمتها الئحة صناديق االستثمار خبصوص التغيريات اليت يتم  
 تلك التغيريات إىل االاة تغيريات رئيسية وهي تغيريات أساسية، ومهمة، وواجبة اإلشعار.

 التغييرات األساسية: 
ب على مدير عادي. وجيجيب على مدير الصندوق احلصول على موافقة مالكي وحدات الصندوق على التغيري األساسي املقتح من خالل قرار صندوق 

قتح للصندوق، ملالصندوق بعد احلصول على موافقة مالكي الوحدات وموافقة اهليئة الشرعية احلصول على موافقة هيئة السوق املالية على التغيري األساسي ا
 من األساسي" أياً  "التغيري صطلحمب وحيق ملالكي الوحدات استداد وحداهتم قبل سريان أي تغيري أساسي دون فرض أي رسوم إن وجدت. ويُقصد

 :اآلتية احلاالت

 التغيري املهم يف أهداف الصندوق أو طبيعته. -
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 التغيري الذي يكون له تأاري يف وضع املخاطر للصندوق. -

 االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير الصندوق. -

 أي حاالت أخرى تقررها اهليئة من وقت آلخر وتبلغ هبا مدير الصندوق. -

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

 :أن من شأنه تغيري أي "املهم بالتغيري" وحداهتم قبل سريان أي تغيري أساسي دون فرض أي رسوم إن وجدت. ويُقصد

 .الصندوق يف مشاركتهم يف النظر الوحدات مالكي يعيد أن إىل املعتاد يف يؤدي -

 .منهما ألي تابع أي أو الصندوق إدارة جملس من أعضا  عضو أي أو الصندوق مدير إىل الصندوق أصول من يزيد من مدفوعات -

 .أو العام، الصندوق أصول من تسدَّد املدفوعات من جديداً  نوعاً  يقدم -

 .الصندوق أصول من تسدَّد اليت األخرى املدفوعات أنواع جوهري بشكل يزيد -

 .الصندوق مدير وتبلغ هبا آلخر حني من اهليئة تقررها أخرى حاالت أي -

 التغييرات واجبة اإلشعار:
 يقصد بعبارة "التغيري واجب اإلشعار" أي تغيري ال يقع ضمن التغيريات األساسية واملهمة املذكورة أعاله.

 التي ستتبع لإلشعار عن أي تغيير في شروط وأحكام الصندوقاإلجراءات  ب(

   بل قيرسل مدير الصندوق إشعارا ملالكي الوحدات ويفصح عن تفاصيل التغيريات األساسية يف موقعه اإللكتوين واملوقع اإللكتوين للسوق وذلك
 ؛( أيام من سريان التغيري11)

  ( أيام من 11موقعه اإللكتوين واملوقع اإللكتوين للسوق أو بالطريقة اليت حتددها اهليئة وذلك قبل )يفصح مدير الصندوق عن التغيريات املهمة يف
 ؛سريان التغيري

 ( يوما من سريان التغيري21يفصح مدير الصندوق عن التغيريات واجبة اإلشعار يف موقعه اإللكتوين واملوقع اإللكتوين للسوق وذلك خالل )؛ 

 باإلفصاح عن مجيع التغيريات يف شروط وأحكام الصندوق يف التقارير السنوية اخلاصة بالصندوق اليت يتم إعدادها وفقا  سيقوم مدير الصندوق
 للمادة احلادية والسبعني من الئحة صناديق االستثمار.

 صندوقالإنهاء  (36

 الحاالت التي تستوجب إنهاء صندوق االستثمار:  
  وعدم استمراره؛رغبة مدير الصندوق يف إهنا  الصندوق 

 .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 )

 ( 21يجب عليه إشعار اهليئة ومالكي الوحدات كتابيا برغبته يف ذلك قبل مدة ال تقل عن )إذا رغب مدير الصندوق يف إهنا  الصندوق العام، ف
 يوما من التاريخ املزمع إهنا  الصندوق فيه بعد احلصول على موافقة جملس إدارة الصندوق، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق؛
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 بشكل كبري وعدم وجود اجلدوى االقتصادية لتشغيل الصندوق أو يف أي  حيق ملدير الصندوق إهنا  الصندوق يف حال اخنفاض أصول الصندوق
ت الصندوق احالة يرى مدير الصندوق أهنا متثل سببا وجيها إلهنا  الصندوق مثل: التغري يف األنظمة واللوائح اليت خيضع هلا الصندوق، تركز استثمار 

 دوق، تأسيس صناديق بديلة يديرها مدير الصندوق تنشد نفس األهداف؛يف عدد قليل من املستثمرين، عدم وجود استثمارات مالئمة للصن

  على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع املبالغ املتبقية )إن وجدت( على مالكي الوحدات  املستحقةسيقوم مدير الصندوق بسداد االلتزامات
 ميلكه كل منهم من وحدات؛املسجلني يف تاريخ التصفية على أساس تناسيب على مالكي الوحدات بنسبة ما 

 .يعلن مدير الصندوق يف موقع اإللكتوين واملوقع اإللكتوين للسوق عن انتها  مدة الصندوق العام وتصفيته 

 مدير الصندوق (37

 مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته أ(

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

 ؛يتضمن العمل مبا حيقق مصاحلهم وبذل احلرص املعقول

  الصندوق مبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط الصندوق وأحكامه ومذكرة املعلومات وأدا  مجيع مهماته فيما يتعلق بسجل إدارة أصول
 ؛مالكي الوحدات

 ؛وضع إجرا ات اختاذ القرارات الواجب إتباعها لتنفيذ اجلوانب اإلدارية للصندوق، وطرح وحدات الصندوق وعمليات الصندوق 

 ؛روط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وأهنا واضحة وكاملة وصحيحة وغري مضللةالتأكد من دقة ش 

 ةيعد مدير الصندوق مسؤوال عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار سوا  أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف هبا جهة خارجي 
 ؛ص هلممبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخ

 ؛يعد مدير الصندوق مسؤوال جتاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق النامجة بسبب احتيال أو إمهال أو سو  تصرف أو تقصري متعمد 

 ةيعد مدير الصندوق السياسات واإلجرا ات لرصد املخاطر اليت تؤار يف استثمارات الصندوق، وتتضمن تلك السياسات واإلجرا ات القيام بعملي 
 ؛املخاطر بشكل سنوي على األقل تقومي

 .يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام للصندوق ويزود اهليئة بنتائج التطبيق بنا  على طلبها 

 حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن ب(

مدير  للصندوق من الباطن. ويدفع مدير الصندوق أتعاب ومصاريف أيحيق ملدير الصندوق تكليف طرف االث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديرا  
 للصندوق من الباطن من موارده اخلاصة.

 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله ج(

لصندوق أو اختاذ أي لذلك اللهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثماري حمدد واختاذ أي إجرا  تراه مناسبا لتعيني مدير صندوق بديل  
 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 

 ؛إلغا  ترخيص مدير يف ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل اهليئة 
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 ؛تقدمي طلب إىل اهليئة من مدير الصندوق إللغا  ترخيصه يف ممارسة نشاط اإلدارة 

  ؛بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية -بشكل تراه اهليئة جوهريا–إذا رأت اهليئة أن مدير الصندوق قد أخل 

  ق مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندو وفاة مدير احملفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته
 ؛قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق اليت يديرها مدير احملفظة

  أهنا ذات أمهية جوهرية. -بنا  على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى اهليئة 

 أمين الحفظ (38

 مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته أ(

   احلفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سوا  قام بتأدية مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف هبا طرفا االثا يعد أمني
 مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص املرخص هلم.

   د أو ق النامجة بسبب احتياله أو إمهاله أو سو  تصرفه املتعميعد أمني احلفظ مسؤوال جتاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندو
 تقصريه املتعمد.

  يعد أمني احلفظ مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق ومحايتها لصاحل مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اختاذ مجيع اإلجرا ات اإلدارية
 الالزمة فيما يتعلق حبفظ أصول الصندوق.

 ن أمين حفظ من الباطنحق أمين الحفظ في تعيي ب(

لالستثمار بدور أمني احلفظ وسيكون ملدير الصندوق احلق يف إسناد هذه اخلدمة كليا أو جزئيا إىل وكال  أو أمنا  حفظ آخرين يف  البالدتقوم شركة  
صندوق. عند تكليف أمني بني أمني احلفظ ومدير الاململكة العربية السعودية وفقا لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية يف حال مسحت االتفاقية املوقعة 

احلفظ لطرف االث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أمينا للحفظ من الباطن للصندوق، وسيدفع أمني احلفظ أتعاب ومصاريف أي أمني حفظ من 
 الباطن من موارده اخلاصة.

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله ج(

 أمني احلفظ املعني من مدير الصندوق أو اختاذ أي تدبري تراه مناسبا يف حال وقوع أي من احلاالت اآلتية:للهيئة عزل  

 .توقف أمني احلفظ عن ممارسة نشاط احلفظ دون إشعار اهليئة بذلك مبوجب الئحة األشخاص املرخص هلم 

 ل اهليئة.إلغا  ترخيص أمني احلفظ يف ممارسة نشاط احلفظ أو سحبه أو تعليقه من قب 

 .تقدمي طلب إىل اهليئة من أمني احلفظ إللغا  ترخيصه يف ممارسة نشاط احلفظ 

  بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية. -بشكل تراه اهليئة جوهريا–إذا رأت اهليئة أن أمني احلفظ قد أخل 

  أهنا ذات أمهية جوهرية. -بنا  على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى اهليئة 

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

 المحاسب القانوني (39
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 اسم المحاسب القانوني لصندوق االستثمار أ(

 وشركاه.كي يب ام جي الفوزان  

 مهام المحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته ب(

 ليهاعايري املراجعة املتعارف عمسؤولية احملاسب القانوين تتمثل يف إبدا  الرأي على القوائم املالية استناداً إىل أعمال املراجعة اليت يقوم هبا واليت تتم وفقاً مل 
درجة معقولة من التأكد  وختطيط وتنفيذ أعمال املراجعة للحصول على ملهنةيف اململكة العربية السعودية واليت تتطلب التزام احملاسب مبتطلبات أخالقيات ا

لمبالغ واإليضاحات ة مؤيدة لتتضمن مسؤوليات احملاسب القانوين أيضا القيام بإجرا ات احلصول على أدل اجلوهريةبأن القوائم املالية خالية من األخطا  
اإلضافة إىل تقييم العرض بالواردة يف القوائم املالية. باإلضافة إىل تقييم مدى مال مة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية املستخدمة، 

 العام للقوائم املالية. 

 األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني للصندوق ج(

 يقوم مدير باستبدال احملاسب القانوين يف أي من احلاالت اآلتية: 

 وجود ادعا ات قائمة ومهمة حول سو  السلوك املهين للمحاسب القانوين تتعلق بتأدية مهامه؛ 

 إذا مل يعد احملاسب القانوين للصندوق العام مستقالً أو كان هناك تأاريا على استقالليته؛ 

  جملس إدارة الصندوق أن احملاسب القانوين ال ميلك املؤهالت واخلربات الكافية لتأدية مهام املراجعة بشكل مرض أو أن إذا قرر مدير الصندوق أو
 تغيري احملاسب القانوين حيقق مصلحة مالكي الوحدات؛

 .إذا طلبت هيئة السوق املالية وفقا لتقديرها احملض تغيري احملاسب القانوين اخلاص بالصندوق 

 الصندوقأصول  (41

  ؛إن أصول صندوق االستثمار حمفوظة بواسطة أمني احلفظ لصاحل صندوق االستثمار 

 ؛جيب على أمني احلفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين 

 مني و مدير الصندوق من الباطن أو أإن أصول الصندوق مملوكة بشكل مجاعي ملالكي الوحدات ملكية مشاعة، وال جيوز أن يكون ملدير الصندوق أ
و أ احلفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة يف أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول، إال إذا كان مدير الصندوق

ه، وحدات الصندوق، وذلك يف حدود ملكيتمدير الصندوق من الباطن أو أمني احلفظ أو أمني احلفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا ل
 أو كان مسموحا هبذه املطالبات مبوجب الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنها يف هذه الشروط واألحكام أو مذكرة املعلومات.
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 إقرار من مالك الوحدات (41

املعلومات الرئيسة اخلاصة بالصندوق وكذلك يقر مبوافقته يقر مالك الوحدات باالطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص  
 على خصائص الوحدات اليت اشتك فيها.

 

ستثمار القابض لصناديق االصندوق األهلي بحكام ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسة اخلاصة األشروط و اللقد قمت/قمنا باالطالع على 
 خصائص الوحدات اليت اشتكت/اشتكنا فيها.، واملوافقة على العقارية املتداولة

 االسم:

 التاريخ: التوقيع: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 


