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 المعلومات الرئيسة حول صندوق االستثمار: (1

 اسم الصندوق  .أ

 .لي ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطةصندوق األه 

 أهداف الصندوق  .ب

ال على أس المصندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق النمو في ر 

لصادرة عن اشرعية م السعودي وفقا للمعايير الالمدى الطويل من خالل االستثمار في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق األسه

 الهيئة الشرعية للصندوق.

 سياسات استثمار الصندوق وممارساته  .ج

ير الشرعية المعاي سوق الرئيسية المتوافقة معبشكل أساسي في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة المدرجة في ال االستثمار 

ية. باإلضافة إلى هيئة السوق المال المرخصة من ETFsالمتداولة األولوية، وصناديق المؤشرات  ويشمل ذلك الطروحات األولية وحقوق

و( لسعودية )نمازية اذلك، يجوز للصندوق االستثمار في صناديق االستثمار العقاري المتداولة، وأسهم الشركات المدرجة في السوق المو

لسعودية أو سواق ايجوز للصندوق االستثمار في صناديق استثمارية تستثمر في األويشمل ذلك الطروحات األولية وحقوق األولوية. كما 

 الخليجية. يمكن للصندوق استثمار الفائض النقدي في صفقات أو صناديق أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة.

 يطبق مدير الصندوق القيود المذكورة أدناه بنسبة مئوية من قيمة صافي أصوله:

  

 الحد األقصى  لحد األدنى ا فئة األصول

 والمدرجة السعودية الشركات الصغيرة والمتوسطة أسهم

 االكتتابات ذلك في بما) والموازية الرئيسية السوق في

 االستثمار صناديق و( األولوية حقوق وأسهم األولية

 المتداولة المؤشرات وصناديق المتداولة العقاري

50٪ 100٪ 

 قاتصف الشريعة، مع لمتوافقةا النقد أسواق صناديق النقد،

 النقد أسواق
0٪ 50٪ 

السعودية  األسواق في تستثمر أخرى استثمار صناديق

 و/أو الخليجية
0٪ 50٪ 

 المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق  .د

ة دوق. إن قيمالصن مارات فييعتبر الصندوق عالي المخاطر وال تستطيع شركة األهلي المالية التأكيد بأن زيادة ستحدث في قيمة االستث  -

ه شركة ن تقدمأاالستثمارات في الصندوق والدخل الناتج عنها يمكن أن تهبط أو تتعرض لتقلبات مرتفعة، وليس هناك من ضمان يمكن 

 األهلي المالية بشأن تحقيق أهداف االستثمار التي وضعها الصندوق. 

ذلك ألن أداء الصندوق المستقبل، و في الصندوق أداء على مؤشرا   يُعد للمؤشر ال بقالسا األداء أو االستثمار لصندوق السابق األداء إن  -

ل يع رأس الماأو جم عرضة للتذبذبات بحسب أوضاع السوق المالية، لذا من الممكن أن تقل قيمة الوحدات أو أن يخسر مالكو الوحدات بعض

 .و أن أداء المؤشر ممثل ألداء الصندوق المتوقعالذي استثمروه. لعدم وجود ضمان بتكرر أداء الصندوق السابق أ

 اء السابق.ثل األدال يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن األداء المطلق لصندوق االستثمار أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يما   -

، لذا فإن دير الصندوقمأو  اربع لصندوق االستثمال يعد االستثمار في الصندوق إيداعا  لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع األوراق المالية أو تا  -

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

ا قط إذا كانوندوق فقد ال يتمكن المستثمرين من استعادة بعض أو كل مبالغ استثماراتهم ويجب على األشخاص القيام باالستثمار في الص  -

 الخسارة والتي قد تكون كبيرة أحيانا .قادرين على تحمل 

 المحتمل من ظروف وأي الصندوق لها المعرض الصندوق، والمخاطر في باالستثمار المرتبطة المحتملة الرئيسية للمخاطر فيما يلي قائمة  -

االستثمار ر المتعلقة بل المخاط، علما بأن المخاطر المذكورة أدناه قد ال تمثل جميع عواموعائداته الصندوق صافي أصول في قيمة تؤثر أن

   :في وحدات الصندوق

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

الي فإن المخاطرة في استثمارات األسهم تكون قيمة األسهم واحتمال خسارة جزء من رأس المال والتأثير السلبي على سعر الوحدة. وبالت



4 
 

 أعلى من مخاطر االستثمار في أسواق النقد والمرابحات واألدوات االستثمارية قصيرة األجل األخرى.  

شمل أيضا التي تهي مخاطر تركيز االستثمار في الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية لالستثمار و مخاطر االستثمارات الشرعية:

الخاصة  ستثمارطر إمكانية التخلص من بعض الشركات بأسعار قد تكون غير مناسبة أحيانا بهدف االلتزام بالضوابط الشرعية لالمخا

 بالصندوق مما يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وسعر الوحدة.

لشركات قد هذه ا رجة في السوق الموازية، فإنفي حال استثمر الصندوق في أسهم الشركات المد مخاطر االستثمار في السوق الموازية:

من  محددة تتصف بمستوى سيولة أقل من الشركات المدرجة في السوق الرئيسية ال سيما وأن المشاركة في هذه السوق مسموح لفئة

من نسبتها  الدنيا أعلىوعليا ال المستثمرين، كما قد تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية أكثر تقلبا نظرا ألن نسبة التذبذب

مالية ارد بشرية ويها موفي السوق األساسية. كما قد تكون الشركات المدرجة في هذا السوق حديثة التأسيس أو لها تاريخ تشغيلي قصير، ولد

د لرئيسية. وقالسوق اا في محدودة. باإلضافة إلى ذلك، فإن متطلبات اإلفصاح على الشركات المدرجة في هذا السوق أقل نسبيا من نظيراته

 وحدة. سعر الويؤثر كل ذلك على كفاءة تقييم مدير الصندوق ألداء الشركة وسعرها، األمر الذي قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق 

اري العق ستثماريمكن للصندوق االستثمار في وحدات صناديق اال مخاطر االستثمار في صناديق االستثمار العقاري المتداولة )ريت(:

بات لصناديق تقلتلك ا المتداولة، وبالتالي فإن هذه الصناديق قد تواجه مستوى منخفض من السيولة والتعامل. كما قد تواجه أسعار وحدات

ستثمار يق االنتيجة لحركة األسواق بشكل عام وأسواق العقارات على وجه الخصوص. باإلضافة إلى ذلك، ليس هناك ما يضمن أن صناد

ء تمد على أداعات تعداولة ستقوم بتوزيع الدخل على المستثمرين على أساس سنوي كما هو مطلوب بموجب األنظمة ألن التوزيالعقاري المت

في هذه  ن االستثمارلك، فإاألصول الحقيقية، كما أن توزيع الدخل يعتمد على قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها إن وجدت. عالوة على ذ

شغال، يجار أو اإلت اإلاطر األصول العقارية والتي قد تتأثر قيمتها أو تقويمها سلبا بسبب عوامل منها انخفاض معدالالصناديق يرتبط بمخ

 والمركز المالي للمستأجرين، وضعف البنى التحتية وغيرها.

و أو الطلب أ دارةيرات في اإلمخاطر التغيير في األوضاع المالية لألطراف المتعاقد معها نتيجة لتغ مخاطر االئتمان والطرف النظير:

 الوحدات. أسعار المنتجات والخدمات مما قد يؤدي إلى عدم وفائها بااللتزامات أو العقود المتفق عليها، وبالتالي إلى انخفاض في

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

الصندوق  وحدات وأسعارصدار/المصدر أو الطرف النظير ربما يؤثر سلبا على قيمة االستثمارات، كما أن صافي قيمة أصول الصندوق اإل

 .يمكن أن تنخفض نتيجة النخفاض قيمة تلك األدوات االستثمارية المملوكة للصندوق التي تم خفض تصنيفها االئتماني

ظيرة غير طراف نأيتحمل مالكو الوحدات المخاطر المتعلقة باالستثمار مع  لألطراف النظيرة: مخاطر االعتماد على التصنيف الداخلي

ير يقوم به مد ي الذيمصنفين ائتمانيا والتي يستثمر فيها الصندوق بناء على البحث والتحليل، ثم التقويم والتصنيف االئتماني الداخل

با ؤثر سلظير ربما يؤدي إلى خفض قيمة صافي قيمة أصول الصندوق مما يالصندوق. حيث أن أي ضعف في الوضع المالي للطرف الن

 على أسعار الوحدات.

أو  لى المنتجاتعوالطلب  األوضاع المالية اإلدارة أووهي مخاطر التغيير في أداء المصدر نتيجة لتغيرات في  المخاطر المتعلقة بالُمصدر:

 ا.فاض قيمة أسهمه وبالتالي تأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبالتي يقدمها المصدر مما قد يؤدي إلى انخ تالخدما

لصندوق هي المخاطر الناتجة عن تركز استثمارات الصندوق في بعض شركات وقطاعات السوق والذي يجعل أداء امخاطر التركز: 

على أداء  د تؤثرقها الصندوق والتي عرضة للتقلبات الحادة نتيجة التغير في األوضاع الخاصة في الشركات والقطاعات التي يستثمر ب

 الصندوق سلبا.

واقها ستثمار بأسإلى اال هي مخاطر التغيير في األوضاع السياسية والقوانين السائدة في الدولة التي يهدف الصندوقالمخاطر الجيوسياسية: 

 قد تؤثر على أداء الصندوق سلبا.  المجاورة والتيأو في الدول 

لى عتؤثر سلبا  ية والتيالتغيرات في البيئة التنظيمية والتشريعات وأنظمة المحاسبة واللوائح المحلية، والحكومهي المخاطر التشريعية: 

ها تالي يكون لق وبالقدرة مدير الصندوق على إدارة الصندوق أو قد تؤدي إلى انخفاض قيمة أسهم الشركات المستثمر فيها من قبل الصندو

 قيمة وحداته.أداء الصندوق و سلبي علىتأثير 

ي قد تؤثر نفط والتاالقتصادي ومعدالت التضخم وأسعار ال االقتصادية كاالنكماشهي مخاطر التغيير في األوضاع المخاطر االقتصادية: 

 يتأثر أداء الصندوق وقيمة وحداته سلبا. وبالتالي األسهم المستثمر بها، على قيمةسلبا 

المالية  يمة األوراقذا فإن قعن تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيير في أسعار الفائدة. ولهي المخاطر الناتجة مخاطر أسعار الفائدة: 

 وأسهم الشركات يمكن أن تتأثر بشكل سلبي بتقلبات أسعار الفائدة.

ولة مما السي تهي مخاطر االستثمار في أسهم شركات يصعب تسييلها بأسعار مناسبة في بعض األوقات لتغطية متطلبا مخاطر السيولة:

استثمارات  تسييل يؤدي إلى تأثر أداء الصندوق سلبا في حالة البيع.  في بعض الفترات تكون السيولة متدنية مما قد يزيد من صعوبة

ستثماراته اع بعض الصندوق. كما أن سيولة السوق المنخفضة قد تؤثر سلبا  على األسعار السوقية الستثمارات الصندوق وقدرته على بي

 بية متطلباته من السيولة. لتل

عليها وتسبب  يمكن السيطرةطبيعية ال  وأي ظاهرة، واألعاصير والفيضانات تتمثل في البراكين، والزالزل مخاطر الكوارث الطبيعية:

أسعار وحدات قد يؤدي إلى انخفاض  واالستثمارية ممادمارا كبيرا للممتلكات واألصول، وقد توثر سلبا على مختلف القطاعات االقتصادية 
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 الصندوق.

 ب مصلحةتنشأ هذه المخاطر في الحاالت التي تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بسبمخاطر تضارب المصالح: 

 شخصية قد تؤثر على قرارات مدير الصندوق في اتخاذ القرارات االستثمارية مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق.

ؤدي يق، مما يعتمد أداء الصندوق بشكل كبير على قدرات ومهارات موظفي مدير الصندوظفي مدير الصندوق: مخاطر االعتماد على مو

 وعدم وجود بديل مناسب. غياب أحدهمإلى تأثر أداء الصندوق بشكل كبير عند استقالة أو 

اطر مرتبطة ي على مخالسوق الناشئة قد ينطوسوق األسهم السعودي يعتبر من األسواق الناشئة، واالستثمار في مخاطر األسواق الناشئة: 

ن قد يحمل بي ألسواقاباإلخفاق أو التأخر في تسوية صفقات السوق وتسجيل وأمانة حفظ األوراق المالية. كما أن االستثمار في مثل هذه 

أن الكم  نسبيا  حيث حدودةماق الناشئة طياته مخاطرا أعلى من المتوسط والمعتاد. إن القيمة السوقية لألوراق المالية المتاجر بها في األسو

ي السوق ف ندوقلذلك، فإن أصول واستثمارات الصركزة في عدد محدود من الشركات. واألكبر من أحجام القيمة السوقية والمتاجرة مت

 را.طوالناشئة قد تواجه قدرا أكبر من تقلبات األسعار، وسيولة أقل بشكل ملحوظ مقارنة  باالستثمار في أسواق أكثر ت

 رحيث أن أسعا يمكن أن يؤدي االختالف في سعر الصرف إلى الخسائر عند االستثمار بعملة تختلف عن عملة الصندوق،مخاطر العملة: 

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

ر الصندوق يح لمديحديثة اإلنشاء وال تملك تاريخ تشغيلي يت هي مخاطر االستثمار في شركاتمخاطر االستثمار في الطروحات األولية: 

قد مو وتطوير ورحلة نتقييم أداء الشركة بشكل كافي، كما أن الشركات التي تطرح أوراقها المالية قد تمثل قطاعات جديدة أو تكون في م

 ينعكس ذلك سلبا على أداء الصندوق وأسعار الوحدات. 

لسوق قد ايها في كتتاب الصندوق في الطروحات األولية للشركات، فإن إدراج أسهم الشركات المكتتب ففي حال امخاطر تأخر اإلدراج: 

لبا سذي قد يؤثر مر اليتأخر مما يؤدي إلى احتجاز المبلغ الذي تمت المشاركة به، ويحد ذلك من الفرص االستثمارية المتاحة للصندوق األ

 على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

محدد لوقت الافي حال اقتراض مدير الصندوق لغرض االستثمار قد يتأخر الصندوق عن سداد المبالغ المقترضة في تراض: مخاطر االق

يع بعض دوق لبألسباب خارجة عن إرادة مدير الصندوق، مما قد يترتب على هذا التأخير رسوم تأخير السداد أو أن يضطر مدير الصن

 صندوق والذي سينعكس سلبا على أسعار الوحدات.استثماراته مما قد يؤثر على أصول ال

اطر إلى مخ من الممكن أن تتعرض الصناديق األخرى التي قد يستهدف الصندوق االستثمار بهامخاطر االستثمار في صناديق أخرى: 

 ر الوحدة.وق وسعالصندمماثلة لتلك الواردة في هذه الفقرة "المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق" مما قد يؤثر سلبا على أداء 

 حهولوائعودية بية السإن عدم التزام الشركات المدرجة في السوق السعودي بنظام السوق المالية في المملكة العرمخاطر تعليق التداول: 

 قيمة أصول ىؤثر عليالتنفيذية بما في ذلك قواعد التسجيل واإلدراج قد يؤدي إلى تعليق تداول أسهم الشركات المدرجة األمر الذي قد 

 الصندوق سلبا وبالتالي سعر الوحدة.

 في أن يضطر د يتسببقهي مخاطر قيام مالكي الوحدات بعمليات استرداد كبيرة ومتتابعة أحيانا  مما مخاطر عمليات االسترداد الكبيرة: 

نخفاض دوق واقيمة أصول الصن مدير الصندوق إلى تسييل أصول الصندوق بأسعار قد ال تكون األنسب، األمر الذي يؤدي إلى انخفاض

 سعر الوحدة.

دير متعاقدية مع اتها الهي المخاطر التي تتعلق باحتمال إخفاق الجهة أو الجهات المتعاقد معها في الوفاء بالتزامالمخاطر االئتمانية: 

التي تقوم ورابحة ي صناديق المالصندوق وفقا للعقود أو االتفاقيات بينهما. وتنطبق هذه المخاطر على الصندوق في حال االستثمار ف

 بصفقات المرابحة مع أطراف أخرى والتي في حال إخفاقها ستؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.

ركات تتمثل في مخاطر تضاؤل فرصة الصندوق في الحصول على عدد أسهم كافي وذلك بسبب ازدياد الشمخاطر نتائج التخصيص: 

اركة في ق المشي عملية بناء سجل األوامر ومن ثم االكتتاب في الصندوق، كما ال يستطيع الصندوق ضمان حوالصناديق التي تشارك ف

لة إيردات إلى ق اإلصدارات األولية أو استمرار هيئة السوق المالية على طرح اإلصدارات بطريقة بناء سجل األوامر، وذلك قد يؤدي

 الصندوق والتي ستنعكس سلبا على سعر الوحدة.
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 األداء السابق للصندوق  .ه

 
 :بالمؤشر مقارنة للصندوق اإلجمالي العائد نسبة -

 
 سنوات 10 سنوات 5 سنوات 3 سنة الفترة

 8.98 9.19 16.55 22.03 عائد الصندوق

 7.82 6.65 10.14 17.20 عائد المؤشر
 

 
 :العشرة الماضية مقارنة بأداء المؤشرنوات العائد اإلجمالي السنوي للسنسبة  -

 الوصف 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 الصندوق 5.34 18.57 36.63 16.30 23.29- 2.59 4.42- 0.96 28.52 22.03

 المؤشر 7.61 24.67 36.58 7.72 22.04- 3.19 0.10 -7.26 22.92 17.20
 

 
 www.alahlicapital.comلمدير الصندوق  اإللكترونين خالل الموقع تتاح تقارير الصندوق م -

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب (2

 ب في كل يوم٪ من صافي قيمة أصول الصندوق تحس1.85يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق رسوم إدارة سنوية تبلغ  أتعاب اإلدارة: 

، سيتم لصندوقا. في حال استثمر في أي صندوق آخر من الصناديق المدارة من شركة األهلي المالية في هذا وتخصم بشكل شهري تقويم

لى الصندوق عميلها إعادة دفع رسوم اإلدارة لتجنب ازدواج تقاضي الرسوم، كما تخضع أتعاب اإلدارة لضريبة القيمة المضافة، ويتم تح

 .والئحته التنفيذية ضريبة القيمة المضافة نظاملنسب التي ينص عليها بشكل منفصل وفقا ل

ها ات تحددتدفع مصاريف الوساطة أو أية رسوم تداول أخرى من قبل الصندوق مباشرة بمستويمصاريف ورسوم التعامل )الوساطة(:  

صول عدل تداول أ على موتتفاوت تلك المبالغ استنادا  األنظمة أو وسيط التعامل في األسواق التي يقوم الصندوق بالشراء أو البيع فيها. 

 الصندوق وحجم العمليات.

تقويم  كل يوم يتم تحميلها على الصندوق حال وجودها حسب أسعار السوق السائدة وتحسب فيمصاريف التمويل المتوافق مع الشريعة:  

 وتدفع حسب متطلبات البنك الممول.

ل: بيل المثامصاريف أخرى مسموح بها نظاميا وهي على س أيةالصندوق الصندوق الحق في تحميل : لمدير الرسوم والمصاريف األخرى 

شرعية، ، ومصاريف مجلس إدارة الصندوق المستقلين، ورسوم الحفظ، ورسوم الرقابة واالستشارات المراجعة الحساباتمصاريف 

ريف األخرى المصاو الرسوملن تزيد والعمليات الخاصة بالصندوق. ووالرسوم الرقابية، ورسوم تداول، باإلضافة إلى المصاريف اإلدارية 

 وهي على النحو التالي: .٪ سنويا  من متوسط قيمة أصول الصندوق0.5مجتمعة عن 

مة على عدد سنويا مقس ريـال 140,000أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مبلغ  كل عضو من يتقاضى مكافآت مجلس إدارة الصندوق: 

  .لعامة المفتوحة المدارة من قبل مدير الصندوق والتي يشرف عليها المجلسالصناديق ا

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

   كل يوم تقويم وتخصم شهريا.

عن كل  ريـال 10رسوم بمبلغ  إلى، باإلضافة ريـال 20سوق السعودي بمبلغ كما يستحق أمين الحفظ رسوم عن كل صفقة تتم في ال

 . الكرتونيةصفقة ال تتم بطريقة 

 .وتخصم شهريا في كل يوم تقويمسنويا تحسب  ريـال 32,568 أتعاب مراجع الحسابات: 

 ا.وتخصم شهري في كل يوم تقويمسنويا تحسب  ريـال 27,000: الشرعية أتعاب خدمات الرقابة 

 وتخصم شهريا. في كل يوم تقويمسنويا تحسب  ريـال 7500رسوم هيئة السوق المالية:  

 وتخصم شهريا. في كل يوم تقويمسنويا تحسب  ريـال 5000رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول:  

 حجممن  نسبة أصول الصندوقساس يتم تحميلها على الصندوق على أ مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندوق: 

 الصناديق العامة التي يقوم مدير الصندوق بمعالجة بياناتها وبالعمليات الخاصة بها.أصول 

 

http://www.alahlicapital.com/
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 معلومات إضافية حول الصندوق ومستنداته (3

اإللكتروني للسوق والموقع  www.alahlicapital.comيتم توفير معلومات حول الصندوق ومستنداته على موقع مدير الصندوق  

 www.tadawul.com.sa  

 معلومات مدير الصندوق (4

 شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( 

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

 +966118747106هاتف: 

 +966114060049فاكس: 

   www.alahlicapital.com:  اإللكترونيالموقع 

 معلومات أمين الحفظ (5

 (شركة البالد لالستثمار )البالد المالية 

 العربية السعودية ، المملكة11411 ، الرياض140فهد، ص.ب.  الملكطريق 

 هاتف: 3636 92000 966+ 

 فاكس: 6299 290 11 966+

 capital.com-www.albiladالموقع اإللكتروني: 

 

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 ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة

AlAhli Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund   

مفتوح ثماري عامصندوق است  

 

 مدير الصندوق

 شركة األهلي المالية

 

 أمين الحفظ

البالد لالستثمارشركة   

 

 رمضان 17خ وتم إشعار الهيئة بتحديثها بتاري، م2018مارس  12ه، الموافق 1439جمادى الثاني  24صدرت مذكرة المعلومات بتاريخ 

 .م2021 إبريل 29ه الموافق 1442

 

ة الئح كامألحخاضعة  بصندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطةحتويات مذكرة المعلومات الخاصة جميع م

 .الماليةهيئة السوق مجلس صناديق االستثمار الصادرة عن 

 

خذ نصح باألننصح المستثمرين بقراءة محتويات مذكرة المعلومات وفهمها. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات، ن

 مالي مرخص له من الهيئة.بمشورة 
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 إشعار هام

ة س إدارروجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجل -

أعضاء  ويؤكد كما يقرالصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات. 

أن  ون علىمجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات، كما يقرون ويؤكد

 المعلومات والبيانات الواردة في مذكرة المعلومات غير مضللة.

 

حمل . ال تتوطرح وحداته ية الصغيرة والمتوسطةصندوق األهلي ألسهم الشركات السعودلسوق المالية على تأسيس وافقت هيئة ا -

احة من أي فسها صرتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نيالهيئة أَي مسؤولية عن محتويات مذكرة المعلومات، وال تعطي أَي تأكيد 

ق ي هيئة السو تعطوال مسؤولية مهما كانت، ومن أَي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعتماد على أَي جزء منها.

و تثمار فيه أباالس توصيتهاعني موافقتها على تأسيس الصندوق المالية أَي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه وال ت

ر عود للمستثمندوق يتأكيد صحة المعلومات الواردة في الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات، وتؤكد على أن قرار االستثمار في الص

 أو من يمثله.

 

شرعية عايير العلى أنه صندوق استثمار متوافق مع الم صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطةتم اعتماد  -

 لصندوق االستثمار. المعينة الهيئة الشرعيةالمجازة من قِبل 
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 قائمة المحتويات:

 قائمة المصطلحات

 ملخص الصندوق

 ذكرة المعلوماتم

 صندوق االستثمار (1

  سياسات االستثمار وممارساته (2

 المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق (3

 معلومات عامة (4

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب (5

 التقويم والتسعير (6

  التعامل (7

 خصائص الوحدات (8

 تقديم التقاريرالمحاسبة و (9

 مجلس إدارة الصندوق (10

 الهيئة الشرعية (11

 مدير الصندوق (12

 ين الحفظأم (13

 المحاسب القانوني (14

 معلومات أخرى (15

 معلومات إضافية (16

 ملحق: ملخص اإلفصاح المالي
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 قائمة المصطلحات: 

 صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة الصندوق

الشركة مدير الصندوق أو 

 األهلي المالية أو

لملك ي يقع مقرها المسجل في طريق ا(، والت1010231474شركة األهلي المالية )سجل تجاري رقم 

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

 من مذكرة المعلومات. 10الفقرة مجلس إدارة الصندوق، على النحو المبين في  المجلس

 عودية.ة السمة لعمل السوق الماليهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية وهي الجهة المنظ الهيئة

 النظام
 2وتاريخ  (،30/نظام السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م

  م.2003يونيو  16هـ، الموافق 1424جمادى الثاني 

 الالئحة

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

المالية رقم  م، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق2006ديسمبر  24هـ، الموافق 1427ذو الحجة  3وتاريخ 

 م.2016مايو  23هـ، الموافق 1437 شعبان 16وتاريخ  1-61-2016

الئحة األشخاص المرخص 

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

 نظام مكافحة غسل األموال المملكة العربية السعودية غسل األموال    نظام مكافحة

نظام ضريبة القيمة 

 المضافة
 بية السعودية والئحته التنفيذية.نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العر

 .ومات الموضوعة خصيصا  لهذا للصندوقلعمذكرة الم مذكرة المعلومات

 صغيرة والمتوسطة )العائد الكلي(.رز للشركات السعودية المؤشر ستاندارد آند بو المؤشر

 .المملكة العربية السعودية المملكة

 يوم عمل بالمملكة
لمملكة ايعمل فيه األشخاص المرخص لهم وتكون فيه البنوك مفتوحة بصورة عادية للعمل في  أي يوم

 ة السعودية.سمية بالمملكة العربيالعربية السعودية، وال يشمل ذلك أية عطلة ر

 فيه بيع واسترداد وحدات الصندوق.أي يوم يتم  يوم التعامل

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

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

 لوحدات لينتج عن ذلك سعر الوحدة.ا

 ج المستخدم لالشتراك في الصندوق.النموذ موذج االشتراكن

 موذج المستخدم السترداد الوحدات.الن نموذج االسترداد

 ندوق ألجل االستثمار في الصندوق.تعني مجموع المبالغ المدفوعة من المستثمر لمدير الص مبالغ االشتراك

 ية.لي المالاأله ن بعض الصناديق العامة المفتوحة المدارة من شركةالنموذج المستخدم لتحويل الوحدات بي نموذج تحويل الوحدات

           برامج االشتراك المنتظم       
س ى أسابمبالغ ثابتة وعل في الصندوق هي برامج ينظمها مدير الصندوق تتيح للمشتركين االشتراك

 "ثمار". برنامج شهري مثل

 برنامج ثمار 
تثمارها نى( واسكحد أد ريـال 100، يتم فيه استقطاع مبالغ ثابتة شهريا  )برنامج مقدم من مدير الصندوق

  المتوفرة باختيار العميل.في الصناديق االستثمارية، المدارة من شركة األهلي المالية 
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 .االشتراك اإلضافي الذي يتم بعد االشتراك األولي االشتراك اإلضافي

 الوحدات
امل كل الوحدة، وتع ستثمار يتكون من وحدات بما في ذلك أجزاءمالكي الوحدات في أي صندوق احصة 

  تمثل حصة مشاعة في أصول الصندوق.وحدة على أنها 

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

 ية للصندوق.السنة المال السنة المالية

 دوق ومالك للوحدات.أي مستثمر في الصن المستثمر/ مالك الوحدات

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

 

 ق.واألصول ذات العالقة المملوكة للصندوالنقد واألسهم المحلية ووحدات الصناديق األخرى  االستثمارات

 حساب االستثمار
لي األه ق االستثمار لدىحساب صناديق االستثمار الذي يحتفظ فيه المستثمرون بوحداتهم في صنادي

 المالية.

 .فريلمصاوالرسوم وا القيمة النقدية إلجمالي قيمة األصول لصندوق االستثمار ناقصا  منها الخصوم صافي قيمة األصول

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

 السجل.

 شركة السوق المالية السعودية. تداول

 .دراجل واإلقواعد التسجي ببموجالسوق التي تُتداول فيها األسهم التي يتم تسجيلها وقبول إدراجها  السوق الرئيسية

 ق الموازيةالسو
ج واإلدرا تسجيلالسوق التي تُتداول فيها األسهم التي يتم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب قواعد ال

 .في السوق الموازية

خارج بورصة التداول 

(OTC) 
 .سوق ال مركزي لألسهم غير المدرجة في أسواق األوراق المالية

 هم.تملك نحهم الحق في االكتتاب فيها بما يتناسب مع نسبأسهم إضافية تُطرح لمساهمي المصدر وتم حقوق األولوية

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

 المعلومات.

 ة لالستثمار في األوراق المالية.المعايير التي تحددها الهيئة الشرعي المعايير الشرعية

 لي التجاري.الهيئة الشرعية للبنك األه الهيئة الشرعية

 ضريبة القيمة المضافة
 المضافة لقيمةضريبة القيمة المضافة و/أو الضرائب المماثلة األخرى المعمول بها وفقا لنظام ضريبة ا

 .والئحته التنفيذية

 صندوق أسواق النقد

 

 رة األجلة قصيد في االستثمار في األوراق المالييتمثل هدفه الوحي متوافق مع الشريعة صندوق استثمار

 وصفقات أسواق النقد وفقاَ لالئحة صناديق االستثمار. 

صناديق المؤشرات 

 المتداولة

ترات الل فهي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في سوق األوراق المالية خ

كة لمشترناديق مميزات كال من صناديق االستثمار االتداول كتداول أسهم الشركات، وتجمع هذه الص

 .واألسهم

صندوق االستثمار العقاري 

 REIT المتداول

 ثماريصندوق استثمار عقاري مطروح طرحا  عاما  تُتداول وحداته في السوق، ويتمثل هدفه االست

وتوّزع  يري،وتأج الرئيسي في االستثمار في عقارات مطورة تطويرا  إنشائيا ، قابلة لتحقيق دخل دوري

 لك بشكلعمله، وذ خالل فترة وحداتهكحد أدنى من صافي أرباح الصندوق نقدا  على مالكي  ٪90نسبة 

 سنوي بحد أدنى.
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 الصكوك 
وية أو ق معنهي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقو

 اري خاص.شروع معين أو نشاط استثمفي موجودات م

 المرابحة 

بلغ من أو بمن الثمبيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه، بنسبة 

ن راء ممقطوع سواء وقعت من دون وعد سابق وهي المرابحة العادية، أو وقعت بناء على وعد بالش

 لمرابحة المصرفية.سة مالية وهي االراغب في الحصول على السلعة عن طريق مؤس

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

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

 التعاون لدول الخليج العربية.

 الشركات المتوسطة
ديد نسبة الشركات المتبقية بعد تح ٪15أي شركة تبلغ قيمتها السوقية المتراكمة المعدلة تبعا للتعويم 

 (.٪70الكبيرة )

 الشركات الصغيرة 
د نسبة الشركات الكبيرة المتبقية بعد تحدي ٪15أي شركة تبلغ قيمتها السوقية المتراكمة المعدلة تبعا للتعويم 

 تالية للشركات الكبيرة(ال ٪15(، والمتوسطة )70٪)

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

 قرار صندوق عادي

 

وع الوحدات من مجم ٪50يعني قرارا  يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من 

ئل وسا م بواسطةات سواء  أكان حضورهم شخصيا  أم وكالة أالحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحد

 التقنية الحديثة.

 الظروف االستثنائية
 ىوثها إلدي حدحاالت األزمات االقتصادية الحادة أو االضطرابات السياسية أو الحاالت األخرى التي يؤ

 تراجعات حادة في أسواق األسهم.

 عضو مجلس إدارة مستقل    

 

ين أو أم صندوق ال يكون موظفا أو عضو مجلس إدارة لدى مدير الصندوق أو تابع لهعضو مجلس إدارة 

ق من حفظ الصندوق وليس لديه عمل جوهري أو عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي مدير صندو

 الباطن أو أمين حفظ ذلك الصندوق.
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  ملخص الصندوق:

 سعودي ريـال عملة الصندوق

 عالية درجة المخاطرة

 لي(.مؤشر ستاندارد آند بورز للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة )العائد الك المؤشر اإلرشادي

 أهداف الصندوق
ت شركاالتحقيق النمو في رأس المال على المدى الطويل من خالل االستثمار في أسهم 

 السعودي.الصغيرة والمتوسطة في سوق األسهم 

 .سعودي ريـال 5000 الحد األدنى لالشتراك

 .سعودي ريـال 2000 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

الحد األدنى لالشتراك واالشتراك اإلضافي 

 من خالل برامج االشتراك المنتظم
 .سعودي ريـال 100

 .سعودي ريـال 2000 الحد األدنى للمبلغ المسترد

  . كل يوم عمل في المملكة  أيام التقويم

  . كل يوم عمل في المملكة                                   أيام التعامل             

  . كل يوم عمل في المملكة أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد

آخر موعد الستالم الطلبات لالشتراك 

 واالسترداد حسب أقرب نقطة تقويم 
  عامل.م تعلى أن يكون يو من يوم االشتراك (10) الساعة العاشرة صباحاقبل أو عند 

 المبلغ المدفوع من قبل المستثمر. أساستحسب على  ٪2بحد اقصى  رسوم االشتراك

 .من صافي قيمة أصول الصندوق ٪ سنويا  1.85 رسوم اإلدارة

 قة.( أيام عمل بعد يوم التقويم ذو العال5خالل خمسة ) بحد أقصى تتاح للمستثمر عائدات االسترداد

 .أصول الصندوق قيمة ٪ من إجمالي صافي0.50المصاريف مجتمعة عن تزيد هذه لن  الرسوم األخرى

 م2008يونيو  23ه، 1429جمادى الثاني  20 إطالق الصندوقتاريخ 

 سعودي واحد ريـال سعر الوحدة عند بداية الطرح
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 مذكرة المعلومات:

 صندوق االستثمار (1

 الصندوقاسم   .أ

 رة والمتوسطةصندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغي 

 الشروط واألحكامتاريخ إصدار   .ب

 
 19ا بتاريخ وتم إشعار الهيئة بتحديثه، م2008يونيو الموافق  هـ1429 الثانيجمادى  فيصدرت شروط وأحكام الصندوق 

 م.2018 نوفمبر 27ه الموافق 1440 ربيع األول

 ة على تأسيس الصندوقتاريخ موافقة الهيئ  .ج

 م.2008يونيو الموافق  هـ1429 الثانيجمادى  فيتأسيس الصندوق وطرح وحداته تمت موافقة الهيئة على  

 دوقنصالمدة   .د

 
جد دة وال يوالم غير محدد توحفم استثماري عامهو صندوق  األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة صندوق

 تاريخ استحقاق للصندوق.

 الصندوقعملة   .ه

 
السعودي فإن سعر الصرف المستخدم  ريـالالسعودي. وفي حال االشتراك بعملة أخرى غير ال ريـالعملة الصندوق هي ال

 سوف يخضع ألسعار الصرف السائدة في حينها.

 سياسات االستثمار وممارساته (2

 لصندوقأهداف ا  .أ

 

يق النمو في صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحق

رأس المال على المدى الطويل من خالل االستثمار في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق األسهم السعودي وفقا 

للمعايير الشرعية الصادرة عن الهيئة الشرعية للصندوق. ولن يدفع الصندوق أي توزيعات على مالكي الوحدات. وبدال من 

 الرأسمالية واألرباح النقدية الموزعة في الصندوق. حاستثمار األرباذلك، سيتم إعادة 

 بها الصندوق مراألوراق المالية التي يستث  .ب

 

 مع متوافقةال الرئيسية السوق في المدرجة السعودية الصغيرة والمتوسطة الشركات أسهم في أساسي بشكل االستثمار 

 من لمرخصةا ETFsالمتداولة  المؤشرات وصناديق ،األولوية وحقوق األولية الطروحات ذلك ويشمل الشرعية المعايير

 اتالشرك وأسهم داولة،المت العقاري االستثمار صناديق في االستثمار للصندوق يجوز ذلك، إلى باإلضافة. المالية السوق هيئة

 دوقلصنل يجوز كما. األولوية وحقوق األولية الطروحات ذلك ويشمل( نمو) السعودية الموازية السوق في المدرجة

 في النقدي فائضال استثمار للصندوق يمكن. الخليجية أو السعودية األسواق في تستثمر استثمارية صناديق في االستثمار

 .الشريعة مع المتوافقة النقد أسواق صناديق أو صفقات

 االستثماراتسياسة تركيز   .ج

 

 في المدرجة ةالشركات الصغيرة والمتوسط همأس من مختارة مجموعة في العادية، الظروف في استثماراته، الصندوق يركز

 أو األصول لكام بيع االستثنائية الظروف في للصندوق ويجوز الشرعية، المعايير عليها تنطبق والتي الرئيسية السوق

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

 لدى لمتبعةا االستثمار إلجراءات الصندوق في االستثمارات وتخضع نشطة، بطريقة المحفظة بإدارة الصندوق ديرم يقوم

 بإجراء صولاأل إدارة فريق يقوم حيث الدقيقة، والمراجعة الشركات وتحليل الكمي الفحص تتضمن والتي الصندوق مدير

 .للشركة المستقبلية والخطط المخاطرة، ومستوى اإلدارة، جودة وتقييم للشركة، األساسي التحليل

 يكما ه لصندوقوستكون استثمارات ا ،يستثمر الصندوق في األدوات المالية المتوافقة مع المعايير الشرعية لالستثمار

 :في الجدول التالي ةموضح

 

 الحد األقصى  الحد األدنى  فئة األصول

 أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية والمدرجة

 في السوق الرئيسية والموازية )بما في ذلك االكتتابات

األولية وأسهم حقوق األولوية( وصناديق االستثمار 

 العقاري المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة

50٪ 100٪ 

 قاتالنقد، صناديق أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة، صف

 أسواق النقد
0٪ 50٪ 
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ي األسواق السعودية صناديق استثمار أخرى تستثمر ف

 و/أو الخليجية
0٪ 50٪ 

 ماراتهأن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثأسواق األوراق المالية التي يحتمل   .د

 يستثمر الصندوق في السوق السعودي واألسواق الخليجية.  

 المتبعة في اتخاذ القرارات االستثماريةالمعامالت واألساليب   .ه

 

ومستوى  دارة،ديق التي يستثمر بها بناء على معايير تشمل: الفحص الكمي، وتقييم جودة اإليختار مدير الصندوق الصنا

 درها مديرالية أصقد يستثمر الصندوق في أوراق م االستثمارات بالمعايير الشرعية. المخاطر، والعائد المتوقع، والتزام

 الصندوق أو أي من تابعيه وفقا ألهداف الصندوق.

 التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوقاألوراق المالية   .و

 
كرة مذفي ( 2) الفقرة)ج( من الفرعية عدا التي تم ذكرها في الفقرة فئات أصول لن يقوم مدير الصندوق باالستثمار في 

 معلومات الصندوق.

 قيود االستثمار  .ز

 
دوق، على الصن تنطبق ئحة صناديق االستثمار التييلتزم مدير الصندوق بالقيود الواردة في المادة الحادية واألربعين من ال

 والمعايير الشرعية التي تحددها الهيئة الشرعية.

 صناديق آخرونالمدير أو مدير استثمار أصول الصندوق في وحدات صناديق استثمار يديرها   .ح

 

دوق مطابقة تراتيجية الصنبحد أقصى من أصوله في صناديق استثمارية أخرى لغرض تنفيذ اس ٪50يحق للصندوق استثمار 

ة مسجلة يق عامللمعايير الشرعية يديرها مدير الصندوق أو أشخاص مرخص لهم من هيئة السوق المالية على أن تكون صناد

تطلبات يير وملدى هيئة السوق المالية أو صناديق استثمارية عامة خارج المملكة تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق معا

حدات صندوق ومن صافي قيمة أصوله في  ٪25التي تطبقها الهيئة، ولن يستثمر الصندوق أكثر من  تنظيمية مماثلة لتلك

 وحداته. من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك ٪20استثمار آخر، كما أن الصندوق لن يمتلك نسبة تزيد على 

 االقتراض صالحيات  .ط

 
هذه  ألغراض االستثمار، ويستثنى من هن صافي قيمة أصول٪ م10 حتى )إسالمي(يحق للصندوق الحصول على تمويل 

 لغرض تغطية طلبات االسترداد. التمويلالنسبة 

 نظير طرف أي مع للتعامل األعلى الحد  .ي

 

ة أصول ٪ من صافي قيم25لن تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة ما نسبته 

صفقات موعة واالستثمارات في األوراق المالية الصادرة عن جهات مختلفة تنتمي لنفس المج الصندوق، ويشمل ذلك جميع

 مجموعة.نفس السوق النقد المبرمة مع جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة والودائع البنكية لدى جهات مختلفة تنتمي ل

 المخاطر سياسات إدارة  .ك

 

 ق األهدافتي تحقندوق منسجمة مع ممارسات االستثمار الجيدة والحكيمة التكون قرارات االستثمار التي يتخذها مدير الص

ا في ك بذل موذلك فيما يتعلق، ويشمل ذلاالستثمارية للصندوق المحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات 

 وسعه للتأكد من اآلتي:

ته وسياسا عدم اإلخالل بأهداف االستثمارأن استثمارات الصندوق تقوم على توزيع المخاطر بشكل حذر وحكيم مع  -

  وشروط وأحكام الصندوق.

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

 من صافي قيمة أصول الصندوق على شكل نقد في الظروف االستثنائية. ٪50سبة تزيد على االحتفاظ بن -

غيلية ر التشالمخاط ناقشا  فيهلمجلس إدارة الصندوق تقارير دورية عن أداء الصندوق، مالمخاطر  يقدم قسم إدارة -

حقيق لالزمة لتاراءات ، وبناء عليه يتم تقدير هذه المخاطر واتخاذ اإلجومخاطر االئتمان ومخاطر مخالفة قيود االستثمار

 قة.يما يتماشى مع األنظمة واللوائح المطبمصلحة مالكي الوحدات 

 االسترشادي المؤشر  .ل

 

 S&P Saudi Arabia Mid-Small(، والمتوسطة )العائد الكليية الصغيرة مؤشر ستاندارد آند بورز للشركات السعود 

(TR) 

. www.alahlicapital.comويمكن للمستثمرين متابعة أداء المؤشر على الموقع اإللكتروني الخاص بشركة األهلي المالية 

 ( للخدمات المالية.S&Pيتم تزويد خدمة المؤشر عن طريق شركة ستاندارد اند بورز )

لة ات السيوالمدرجة ذألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة يعتمد على القيمة السوقية طريقة حساب المؤشر: 

 المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

 

http://www.alahlicapital.com/
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 قاتالمشت عقود  .م

 
ت ذه األدواق في هيستثمر الصندوق في أدوات تحوط بعد الحصول على موافقة الهيئة الشرعية على أال يزيد استثمار الصندو

 ٪ من قيمة صافي أصوله.10عن 

 االستثمار ىعل حدود أو قيود بشأن المالية السوق هيئة عليها توافق إعفاءات أي  .ن

 وق.ال تنطبق هذه الفقرة على الصند 

 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق (3

ات في ستثماريعتبر الصندوق عالي المخاطر وال تستطيع شركة األهلي المالية التأكيد بأن زيادة ستحدث في قيمة اال  .أ

 من س هناك، وليعةأو تتعرض لتقلبات مرتف ن قيمة االستثمارات في الصندوق والدخل الناتج عنها يمكن أن تهبطإالصندوق. 

 . اف االستثمار التي وضعها الصندوقضمان يمكن أن تقدمه شركة األهلي المالية بشأن تحقيق أهد

وذلك ألن أداء ، لمستقبلا في الصندوق أداء على مؤشرا   يُعد للمؤشر ال السابق األداء أو االستثمار لصندوق السابق األداء إن  .ب

الوحدات  مالكو ة، لذا من الممكن أن تقل قيمة الوحدات أو أن يخسرالصندوق عرضة للتذبذبات بحسب أوضاع السوق المالي

ل ألداء شر ممثبعض أو جميع رأس المال الذي استثمروه. لعدم وجود ضمان بتكرر أداء الصندوق السابق أو أن أداء المؤ

 .الصندوق المتوقع

داء يماثل األ كرر أواءه مقارنة بالمؤشر سوف يتال يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن األداء المطلق لصندوق االستثمار أو أد   .ج

 السابق.

مدير  أو ستثماروق االال يعد االستثمار في الصندوق إيداعا  لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع األوراق المالية أو تابع لصند  .د

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

قط فالصندوق  مار فيقد ال يتمكن المستثمرين من استعادة بعض أو كل مبالغ استثماراتهم ويجب على األشخاص القيام باالستث  .ه

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

 ظروف وأي لصندوقا لها المعرض مخاطروال ،الصندوق في باالستثمار المرتبطة المحتملة ةالرئيسي للمخاطر قائمةفيما يلي   .و

مثل جميع عوامل ت، علما بأن المخاطر المذكورة أدناه قد ال هوعائدات الصندوق أصول صافي قيمة في تؤثر أن المحتمل من

  المخاطر المتعلقة باالستثمار في وحدات الصندوق:

دوث هبوط حكانية ت سوقية عالية باإلضافة إلى إمإن االستثمار في سوق األسهم يرتبط عادة بتقلبا مخاطر أسواق األسهم: 

رة إن المخاطفلتالي كبير ومفاجئ في قيمة األسهم واحتمال خسارة جزء من رأس المال والتأثير السلبي على سعر الوحدة. وبا

رة األجل ية قصيفي استثمارات األسهم تكون أعلى من مخاطر االستثمار في أسواق النقد والمرابحات واألدوات االستثمار

 األخرى.  

ار والتي الستثمهي مخاطر تركيز االستثمار في الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية ل مخاطر االستثمارات الشرعية:

ط الضواببتشمل أيضا مخاطر إمكانية التخلص من بعض الشركات بأسعار قد تكون غير مناسبة أحيانا بهدف االلتزام 

 لصندوق مما يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وسعر الوحدة.الشرعية لالستثمار الخاصة با

فإن هذه  وازية،في حال استثمر الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في السوق الم مخاطر االستثمار في السوق الموازية:

سوق ذه الهشاركة في الشركات قد تتصف بمستوى سيولة أقل من الشركات المدرجة في السوق الرئيسية ال سيما وأن الم

 نظرا ألن تقلبا مسموح لفئة محددة من المستثمرين، كما قد تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية أكثر

وق حديثة ذا السهنسبة التذبذب العليا والدنيا أعلى من نسبتها في السوق األساسية. كما قد تكون الشركات المدرجة في 

ى إلفصاح عللبات اخ تشغيلي قصير، ولديها موارد بشرية ومالية محدودة. باإلضافة إلى ذلك، فإن متطالتأسيس أو لها تاري

يم مدير ءة تقيالشركات المدرجة في هذا السوق أقل نسبيا من نظيراتها في السوق الرئيسية. وقد يؤثر كل ذلك على كفا

 داء الصندوق وسعر الوحدة. الصندوق ألداء الشركة وسعرها، األمر الذي قد يؤثر سلبا على أ

الستثمار اناديق صيمكن للصندوق االستثمار في وحدات  مخاطر االستثمار في صناديق االستثمار العقاري المتداولة )ريت(:

دات أسعار وح تواجه العقاري المتداولة، وبالتالي فإن هذه الصناديق قد تواجه مستوى منخفض من السيولة والتعامل. كما قد

يس لذلك،  اديق تقلبات نتيجة لحركة األسواق بشكل عام وأسواق العقارات على وجه الخصوص. باإلضافة إلىتلك الصن

ما هو كسنوي  هناك ما يضمن أن صناديق االستثمار العقاري المتداولة ستقوم بتوزيع الدخل على المستثمرين على أساس

 الصناديق ى قدرةالحقيقية، كما أن توزيع الدخل يعتمد عل مطلوب بموجب األنظمة ألن التوزيعات تعتمد على أداء األصول

لتي عقارية واصول العلى الوفاء بالتزاماتها إن وجدت. عالوة على ذلك، فإن االستثمار في هذه الصناديق يرتبط بمخاطر األ

ستأجرين، لي للمالماقد تتأثر قيمتها أو تقويمها سلبا بسبب عوامل منها انخفاض معدالت اإليجار أو اإلشغال، والمركز 

 وضعف البنى التحتية وغيرها.

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

ي إلى انخفاض في الطلب أو المنتجات والخدمات مما قد يؤدي إلى عدم وفائها بااللتزامات أو العقود المتفق عليها، وبالتال
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 أسعار الوحدات.

صنيفات تني في إن أي تغيير بخفض التصنيف االئتماني من قبل وكاالت التصنيف االئتما مخاطر خفض التصنيف االئتماني:

 أسعاروندوق اإلصدار/المصدر أو الطرف النظير ربما يؤثر سلبا على قيمة االستثمارات، كما أن صافي قيمة أصول الص

صنيفها تم خفض تيمكن أن تنخفض نتيجة النخفاض قيمة تلك األدوات االستثمارية المملوكة للصندوق التي  وحدات الصندوق

 االئتماني.

 مع أطراف ستثماريتحمل مالكو الوحدات المخاطر المتعلقة باال مخاطر االعتماد على التصنيف الداخلي لألطراف النظيرة:

لداخلي ئتماني انيف االها الصندوق بناء على البحث والتحليل، ثم التقويم والتصنظيرة غير مصنفين ائتمانيا والتي يستثمر في

مة افي قيصالذي يقوم به مدير الصندوق. حيث أن أي ضعف في الوضع المالي للطرف النظير ربما يؤدي إلى خفض قيمة 

 أصول الصندوق مما يؤثر سلبا على أسعار الوحدات.

 ية والطلبع المالاألوضا أولمصدر نتيجة لتغيرات في اإلدارة اطر التغيير في أداء اوهي مخ المخاطر المتعلقة بالُمصدر:

دوق وسعر اء الصنالتي يقدمها المصدر مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة أسهمه وبالتالي تأثر أد تأو الخدماعلى المنتجات 

 الوحدة سلبا.

ء جعل أداوق في بعض شركات وقطاعات السوق والذي يهي المخاطر الناتجة عن تركز استثمارات الصندمخاطر التركز: 

ندوق ها الصبالصندوق عرضة للتقلبات الحادة نتيجة التغير في األوضاع الخاصة في الشركات والقطاعات التي يستثمر 

 والتي قد تؤثر على أداء الصندوق سلبا.

وق إلى دف الصندالسائدة في الدولة التي يههي مخاطر التغيير في األوضاع السياسية والقوانين المخاطر الجيوسياسية: 

 قد تؤثر على أداء الصندوق سلبا.  المجاورة والتياالستثمار بأسواقها أو في الدول 

تي تؤثر كومية والة، والحهي التغيرات في البيئة التنظيمية والتشريعات وأنظمة المحاسبة واللوائح المحليالمخاطر التشريعية: 

ن قبل مفيها  صندوق على إدارة الصندوق أو قد تؤدي إلى انخفاض قيمة أسهم الشركات المستثمرسلبا على قدرة مدير ال

 على أداء الصندوق وقيمة وحداته.ق وبالتالي يكون لها تأثير سلبي الصندو

نفط لاوأسعار  االقتصادي ومعدالت التضخم االقتصادية كاالنكماشهي مخاطر التغيير في األوضاع المخاطر االقتصادية: 

 لبا.األسهم المستثمر بها، وبالتالي   يتأثر أداء الصندوق وقيمة وحداته س على قيمةوالتي قد تؤثر سلبا 

ة مولذا فإن قي لفائدة.هي المخاطر الناتجة عن تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيير في أسعار امخاطر أسعار الفائدة: 

 تأثر بشكل سلبي بتقلبات أسعار الفائدة.األوراق المالية وأسهم الشركات يمكن أن ت

طلبات طية متهي مخاطر االستثمار في أسهم شركات يصعب تسييلها بأسعار مناسبة في بعض األوقات لتغ مخاطر السيولة:

 د يزيد منقة مما السيولة مما يؤدي إلى تأثر أداء الصندوق سلبا في حالة البيع.  في بعض الفترات تكون السيولة متدني

رات ستثماالبة تسييل استثمارات الصندوق. كما أن سيولة السوق المنخفضة قد تؤثر سلبا  على األسعار السوقية صعو

 الصندوق وقدرته على بيع بعض استثماراته لتلبية متطلباته من السيولة. 

 يطرةمكن السيية ال طبيع وأي ظاهرةواألعاصير والفيضانات  والزالزل،، تتمثل في البراكين مخاطر الكوارث الطبيعية:

ي قد يؤد ماممارية واالستثعليها وتسبب دمارا كبيرا للممتلكات واألصول، وقد توثر سلبا على مختلف القطاعات االقتصادية 

 إلى انخفاض أسعار وحدات الصندوق.

سبب بلصندوق تنشأ هذه المخاطر في الحاالت التي تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مدير امخاطر تضارب المصالح: 

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

دير يعتمد أداء الصندوق بشكل كبير على قدرات ومهارات موظفي ممخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق: 

 اسب.أحدهم وعدم وجود بديل منبشكل كبير عند استقالة أو غياب  قالصندوق، مما يؤدي إلى تأثر أداء الصندو

نطوي على ئة قد يسوق األسهم السعودي يعتبر من األسواق الناشئة، واالستثمار في السوق الناشمخاطر األسواق الناشئة: 

ثل متثمار في االس كما أن مخاطر مرتبطة باإلخفاق أو التأخر في تسوية صفقات السوق وتسجيل وأمانة حفظ األوراق المالية.

في  متاجر بهالية الهذه األسواق قد يحمل بين طياته مخاطرا أعلى من المتوسط والمعتاد. إن القيمة السوقية لألوراق الما

شركات. دود من الدد محركزة في عاألسواق الناشئة محدودة نسبيا  حيث أن الكم األكبر من أحجام القيمة السوقية والمتاجرة مت

ولة أقل بشكل في السوق الناشئة قد تواجه قدرا أكبر من تقلبات األسعار، وسي ك، فإن أصول واستثمارات الصندوقلذلو

 ملحوظ مقارنة  باالستثمار في أسواق أكثر تطورا.

وق، ة الصنديمكن أن يؤدي االختالف في سعر الصرف إلى الخسائر عند االستثمار بعملة تختلف عن عملمخاطر العملة: 

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

يتيح  تشغيلي هي مخاطر االستثمار في شركات حديثة اإلنشاء وال تملك تاريخمخاطر االستثمار في الطروحات األولية: 

كون ديدة أو تجطاعات قها المالية قد تمثل قلمدير الصندوق تقييم أداء الشركة بشكل كافي، كما أن الشركات التي تطرح أورا

 في مرحلة نمو وتطوير وقد ينعكس ذلك سلبا على أداء الصندوق وأسعار الوحدات. 
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 ب فيها فيالمكتت في حال اكتتاب الصندوق في الطروحات األولية للشركات، فإن إدراج أسهم الشركاتمخاطر تأخر اإلدراج: 

ق حة للصندوالمتا از المبلغ الذي تمت المشاركة به، ويحد ذلك من الفرص االستثماريةالسوق قد يتأخر مما يؤدي إلى احتج

 األمر الذي قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

ي فمقترضة في حال اقتراض مدير الصندوق لغرض االستثمار قد يتأخر الصندوق عن سداد المبالغ المخاطر االقتراض: 

ن يضطر أاد أو ارجة عن إرادة مدير الصندوق، مما قد يترتب على هذا التأخير رسوم تأخير السدالوقت المحدد ألسباب خ

 حدات.مدير الصندوق لبيع بعض استثماراته مما قد يؤثر على أصول الصندوق والذي سينعكس سلبا على أسعار الو

ها بستثمار قد يستهدف الصندوق اال من الممكن أن تتعرض الصناديق األخرى التيمخاطر االستثمار في صناديق أخرى: 

 على أداء ر سلباإلى مخاطر مماثلة لتلك الواردة في هذه الفقرة "المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق" مما قد يؤث

 الصندوق وسعر الوحدة.

لعربية مملكة اإن عدم التزام الشركات المدرجة في السوق السعودي بنظام السوق المالية في المخاطر تعليق التداول: 

مر مدرجة األركات الالتنفيذية بما في ذلك قواعد التسجيل واإلدراج قد يؤدي إلى تعليق تداول أسهم الش ولوائحهالسعودية 

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

بب في ما قد يتسيانا  مسترداد كبيرة ومتتابعة أحهي مخاطر قيام مالكي الوحدات بعمليات امخاطر عمليات االسترداد الكبيرة: 

مة فاض قيأن يضطر مدير الصندوق إلى تسييل أصول الصندوق بأسعار قد ال تكون األنسب، األمر الذي يؤدي إلى انخ

 أصول الصندوق وانخفاض سعر الوحدة.

لتعاقدية مع زاماتها ااء بالتتعاقد معها في الوفهي المخاطر التي تتعلق باحتمال إخفاق الجهة أو الجهات المالمخاطر االئتمانية: 

ناديق ر في صمدير الصندوق وفقا للعقود أو االتفاقيات بينهما. وتنطبق هذه المخاطر على الصندوق في حال االستثما

ندوق ات الصالمرابحة والتي تقوم بصفقات المرابحة مع أطراف أخرى والتي في حال إخفاقها ستؤثر سلبا على استثمار

 سعر الوحدة.و

زدياد اتتمثل في مخاطر تضاؤل فرصة الصندوق في الحصول على عدد أسهم كافي وذلك بسبب مخاطر نتائج التخصيص: 

صندوق طيع الالشركات والصناديق التي تشارك في عملية بناء سجل األوامر ومن ثم االكتتاب في الصندوق، كما ال يست

ل ناء سجبو استمرار هيئة السوق المالية على طرح اإلصدارات بطريقة ضمان حق المشاركة في اإلصدارات األولية أ

 األوامر، وذلك قد يؤدي إلى قلة إيردات الصندوق والتي ستنعكس سلبا على سعر الوحدة.

 معلومات عامة (4

 الفئة المستهدفة لالستثمار  .أ

  ودي.سوق السعوالمتوسطة المدرجة في الأسهم الشركات الصغيرة االستثمار في الصندوق المستثمرين الراغبين ب يستهدف 

 األرباح توزيع سياسة  .ب

 ال يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح دورية على مالكي الوحدات. 

 األداء السابق للصندوق   .ج

 :نسبة العائد اإلجمالي للصندوق مقارنة بالمؤشر - 

 سنوات 10 سنوات 5 سنوات 3 سنة الفترة

 8.98 9.19 16.55 22.03 عائد الصندوق

 7.82 6.65 10.14 17.20 عائد المؤشر
 

  

 نسبة العائد اإلجمالي السنوي للسنوات العشرة الماضية مقارنة بأداء المؤشر: -

 الوصف 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 الصندوق 5.34 18.57 36.63 16.30 23.29- 2.59 28.52 0.96 4.42- 22.03

  المؤشر 7.61 24.67 36.58 7.72 22.04- 3.19 22.92 7.26- 0.10 17.20
 www.alahlicapital.comلمدير الصندوق  اإللكترونيتتاح تقارير الصندوق من خالل الموقع  - 

 لكي الوحداتحقوق ما  .د

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

 صندوقال كامالحصول على التقارير والبيانات الخاصة بالصندوق حسب ما ورد في الفقرة الحادية عشر من شروط وأح -

 ؛حدات"االستثمار "تقديم التقارير إلى مالكي الومن الئحة صناديق  (71) ووفقا للمادة الحادية والسبعين

في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وإرسال  ات مهمة أو واجبة اإلشعارإشعار مالكي الوحدات بأي تغيير -

http://www.alahlicapital.com/
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 ؛ملخص بهذا التغيير قبل سريانه وفقا لنوعه وحسب المدة المحددة في الئحة صناديق االستثمار

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

 ؛ومذكرة المعلومات

اديق وفقا لشروط الصندوق وأحكامه والئحة صن الصندوق بما يحقق أقصى مصلحة لمالكي الوحدات إدارة أصول -

 ؛االستثمار

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

ق ححد من يإدارة أعمال الصندوق واستثمارات المشاركين فيه بأقصى درجات السرية في جميع األوقات، وذلك ال   -

 ا. كملنظامياالسلطة التنظيمية للصندوق )هيئة السوق المالية( في االطالع على سجالت الصندوق ألغراض اإلشراف 

لياته فيذ عمت إال في الحاالت الضرورية الالزمة لفتح حساب المستثمر وتنلن تتم مشاركة معلومات مالكي الوحدا

 حة لمالكيقق مصلعلومات ما يحموااللتزام باألنظمة المطبقة مع الجهات الرقابية المختصة أو إذا كان في مشاركة ال

 ؛الوحدات

لفعلية الرسوم واألتعاب االحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات سنويا تظهر  -

 ؛ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها

( يوما من التاريخ 21إشعار مالكي الوحدات كتابيا في حال رغبة مدير الصندوق في إنهاء الصندوق قبل مدة ال تقل عن ) -

 ؛المزمع إنهاء الصندوق فيه دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق

 ؛ستثمارديق االالزمنية المنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق وفي الئحة صنادفع عوائد االسترداد خالل الفترة  -

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

 عليماتالتمالية واألنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق القرها ي الوحدات تأي حقوق أخرى لمالك -

 السارية بالمملكة العربية السعودية ذات العالقة.

 الوحدات مالكي مسؤوليات   .ه

 :اآلتيشكل واضح على يقر ويوافق مالكو الوحدات ب  .و

ر لى مديال يقدم مدير الصندوق أي تعهد أو ضمان ألداء أو ربحية ألي استثمار مدار في الصندوق ولن يكون ع -

دوق ول الصنتبعية ألي انخفاض في قيمة االستثمارات المدارة أو انخفاض في أصالصندوق أي مسؤولية قانونية أو 

 التقصير؛ مال الجسيم أو التعدي أوباستثناء تلك الحاالت الناتجة عن اإله

 ن ديونفيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه، ال يكون مالك الوحدات مسؤوال ع -

 والتزامات الصندوق؛

األخرى  التصالاوبيانات  اإللكترونيفي حال عدم قيام مالكي الوحدات بتزويد مدير الصندوق بالعنوان البريدي و/أو  -

لى تجنيب علوحدة الصحيحة، بما فيها اإلشعارات و كشوفات الحساب المتعلقة باستثماراتهم فبموجب هذا يوافق مالكو ا

باشر مبشكل  ن جميع حقوقه وأي مطالبات من مدير الصندوق ناشئةمدير الصندوق وإعفائه من أي مسؤولية ويتنازل ع

ارات أو الستثمأو غير مباشر عن عدم تزويد مالك الوحدات بكشف الحساب واإلشعارات أو أية معلومات أخرى تتعلق با

زعومة في م خطاءتلك التي تنشأ عن عدم قدرة مالكي الوحدات على الرد أو التأكد من صحة المعلومات أو تصحيح أية أ

 كشف الحساب أو اإلشعارات أو أية معلومات أخرى؛

ن دون ك القوانيضع لتلالعربية السعودية فإنه يتعين عليه أن يخ ةإذا كان مالك الوحدات خاضعا لقوانين سلطة غير المملك -

 الصندوق. أن يكون هناك أي التزام على الصندوق أو مدير

 صندوقال إنهاء   .ز

 ب إنهاء صندوق االستثمار: الحاالت التي تستوج 

 رغبة مدير الصندوق في إنهاء الصندوق وعدم استمراره؛ -

 يئة السوقة من هانخفاض صافي قيمة أصول الصندوق عن الحد األدنى المحدد في اللوائح والتعليمات والتعاميم الصادر -

 المالية.

 ديق االستثمار:( الئحة صنا37اإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق بموجب أحكام المادة )

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

دون  ،رة الصندوقبعد الحصول على موافقة مجلس إدا ( يوما من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه21مدة ال تقل عن )

 ؛قاإلخالل بشروط وأحكام الصندو

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

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

عدم وجود استثمارات دوق في عدد قليل من المستثمرين، واللوائح التي يخضع لها الصندوق، تركز استثمارات الصن



21 
 

 ؛نفس األهدافيديرها مدير الصندوق تنشد صناديق بديلة  تأسيسمالئمة للصندوق، 

)إن  متبقيةحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع المبالغ التسير الصندوق بسداد االلتزامات المسيقوم مد -

ه كل ا يملكمفي تاريخ التصفية على أساس تناسبي على مالكي الوحدات بنسبة  على مالكي الوحدات المسجلين وجدت(

 ؛منهم من وحدات

 .تصفيتهويعلن مدير الصندوق في موقع اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام  -

 وق.يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصند  .ح

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب (5

 صندوقال أصول من المدفوعات أنواع  .أ

لصندوق من صافي قيمة أصول ا ٪1.85يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق رسوم إدارة سنوية تبلغ  أتعاب اإلدارة: 

هلي ة األمدارة من شركأي صندوق آخر من الصناديق ال في في حال استثمر .وتخصم بشكل شهري تحسب في كل يوم تقويم

يبة إلدارة لضراأتعاب  تخضعكما ، لتجنب ازدواج تقاضي الرسومدفع رسوم اإلدارة المالية في هذا الصندوق، سيتم إعادة 

ته افة والئحمة المضويتم تحميلها على الصندوق بشكل منفصل وفقا للنسب التي ينص عليها نظام ضريبة القي، القيمة المضافة

 التنفيذية.

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

تتفاوت ع فيها. وو البيفي األسواق التي يقوم الصندوق بالشراء أ أو أمناء الحفظ بمستويات تحددها األنظمة أو وسيط التعامل

 دوق وحجم العمليات.تلك المبالغ استنادا  على معدل تداول أصول الصن

في  ة وتحسبيتم تحميلها على الصندوق حال وجودها حسب أسعار السوق السائدمصاريف التمويل المتوافق مع الشريعة:  

 كل يوم تقويم وتدفع حسب متطلبات البنك الممول.

 هي علىوها نظاميا لمدير الصندوق الحق في تحميل الصندوق أية مصاريف أخرى مسموح ب: الرسوم والمصاريف األخرى 

ة الرقاب ، ومصاريف مجلس إدارة الصندوق المستقلين، ورسوم الحفظ، ورسوممراجعة الحساباتسبيل المثال: مصاريف 

 الصندوق.بلخاصة ا، والرسوم الرقابية، ورسوم تداول، باإلضافة إلى المصاريف اإلدارية والعمليات الشرعية واالستشارات

نحو وهي على ال سنويا  من متوسط قيمة أصول الصندوق. ٪0.50 األخرى مجتمعة عنولن تزيد الرسوم والمصاريف 

 التالي:

مة على عدد سنويا مقس ريـال 140,000يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مبلغ  مكافآت مجلس إدارة الصندوق: 

  .مجلسالصناديق العامة المفتوحة المدارة من قبل مدير الصندوق والتي يشرف عليها ال

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

   الحفظ تحسب عند كل يوم تقويم وتخصم شهريا.

 وتخصم شهريا. في كل يوم تقويمسنويا تحسب  ريـال 32,568 أتعاب مراجع الحسابات: 

 وتخصم شهريا. في كل يوم تقويمسنويا تحسب  ريـال 27,000: الشرعية أتعاب خدمات الرقابة 

 شهريا.وتخصم  في كل يوم تقويمسنويا تحسب  ريـال 7500رسوم هيئة السوق المالية:  

 .وتخصم شهريا في كل يوم تقويمسنويا تحسب  ريـال 5000رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول:  

دوق ل الصننسبة أصويتم تحميلها على الصندوق على أساس  يات الخاصة بالصندوق:مصاريف معالجة البيانات والعمل 

 بمعالجة بياناتها وبالعمليات الخاصة بها. الصندوقالصناديق العامة التي يقوم مدير حجم أصول من 

 ت اآلخرينلخدماامي تجدر اإلشارة إلى أن جميع الرسوم واألتعاب والعموالت والمصاريف التي تستحق لألهلي المالية ومقد 

 نظام عليها ينص لتيا للنسب وفقا   منفصل بشكل المالية األهلي إلى الصندوق سيدفعها والتي المضافة القيمة تشمل ضريبة ال

 القيمة المضافة. ضريبة
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 والمصاريف الخاصة بالصندوق: الرسوم جميع يوضح الجدول التالي  .ب

 
 

رسوم ومصاريف 

 الصندوق
   

 تكرار دفع الرسم طريقة الحساب النسبة/المبلغ المفروض لرسمنوع ا

 ٪1.85 رسوم اإلدارة السنوية
تحسب بشكل يومي من صافي 

 أصول الصندوق
 تخصم بشكل شهري

 مصاريف التمويل المتوافق مع الشريعة
تحدد وتحسب بحسب أسعار التمويل السائدة وشروط 

 الجهة الممولة

 تداول أصول الصندوق وحجم العملياتبحسب  اطة(مصاريف ورسوم التعامل )الوس

 الرسوم والمصاريف األخرى*

 32,568 أتعاب مراجع الحسابات
تحسب بشكل يومي من 

 أصول الصندوق
 تخصم بشكل شهري

مكافآت أعضاء مجلس 

إدارة الصندوق المستقلين 

 السنوية

)بواقع اجتماعين كحد 

 أدنى(

10,000 
تحسب بشكل يومي من 

 وقأصول الصند
 تخصم بشكل شهري

 ٪0.02 رسوم الحفظ
تحسب بشكل يومي من 

 أصول الصندوق
 تخصم بشكل شهري

 أتعاب خدمات الرقابة

 الشرعية
27,000 

تحسب بشكل يومي من 

 أصول الصندوق
 تخصم بشكل شهري

رسوم هيئة السوق المالية 

 السنوية
7500 

تحسب بشكل يومي من 

 أصول الصندوق
 تخصم بشكل شهري

ر معلومات رسوم نش

 الصندوق على موقع تداول
5000 

تحسب بشكل يومي من 

 أصول الصندوق
 تخصم بشكل شهري

مصاريف معالجة البيانات 

والعمليات الخاصة 

 بالصندوق 

تقدر وتراجع بشكل ربع 

 سنوي

تحسب بشكل يومي من 

قيمة األصول تحت اإلدارة 

 لجميع الصناديق العامة

 تخصم بشكل شهري

صندوق سنويا  من متوسط قيمة أصول الصندوق، ويقوم مدير ال ٪0.50يف األخرى مجتمعة عن *لن تزيد المصار

 بمراجعة المصاريف التي تم تحميلها على الصندوق بشكل ربع سنوي )كل ثالث أشهر(.

لومات الصندوق يرجى مراجعة ملخص اإلفصاح المالي في مذكرة المع ومصاريفللمزيد من التفاصيل حول رسوم 

 هذه. 

ؤولية حمل مسيقر مدير الصندوق أنه ال توجد أي رسوم أو مصاريف أخرى غير ما تم ذكره أعاله وأن مدير الصندوق سيت 

 أي رسم آخر لم يتم اإلفصاح لمالكي الوحدات.

 الصفقات مقابل  .ج

 لكية.ونقل الم بفرض رسوم اشتراك، وال يفرض مدير الصندوق أي رسوم على صفقات االسترداد قيقوم مدير الصندو 

 دير الصندوقمول تدفع عند كل عملية اشتراك في الصندوق من قيمة االشتراك ٪2يستقطع مدير الصندوق رسوما بحد أقصى 

راك. سوم االشترقتطاع عن جزٍء منها وفقا  لتقديره. ويتم استثمار صافي المبلغ في الصندوق بعد ا عنها أو الحق في التنازل

 سيدفعها والتي المضافة القيمة تشمل ضريبة ال االشتراك رسوم بأن يبة القيمة المضافة، علما  تخضع رسوم االشتراك لضر

 .ئحته التنفيذيةوال القيمة المضافة ضريبة نظام عليها ينص التي للنسب وفقا   منفصل بشكل المالية األهلي إلى المستثمر

 العموالت الخاصة  .د

ة خاصة تكون محصورة في سلع وخدمات قد يحصل عليها مدير الصندوق على يحق لمدير الصندوق أن يبرم ترتيبات عمول 
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أن تكون متعلقة بتنفيذ صفقات نيابة عن صندوق االستثمار أو بتقديم أبحاث لمصلحة الصندوق وفقا لالئحة األشخاص 

 المرخص لهم. 

 أصول الصندوق من والمصاريف الرسوم جميع يوضح افتراضي مثال  .ه

 

 سعودي ريـال فآال 10وضح استثمارا افتراضيا لمالك الوحدات بافتراض أن قيمة استثمار مالك الوحدات الجدول التالي ي

 الوصف
 ريـالبالالمبلغ 

 سعودي

 10,000 مالك الوحدات االفتراضي اشتراك

 210 + ضريبة القيمة المضافة( بحد أقصى ٪2)رسوم االشتراك      

 48.95 (٪0.5) المصاريف األخرىالرسوم و

 180.21 ( ٪1.85رسوم اإلدارة        )

 11.46 ٪ من الرسوم والمصاريف(5ضريبة القيمة المضافة )

 9,549.38 صافي قيمة وحدات المستثمر 
 

 التقويم والتسعير (6

 تقويم أصول الصندوق  .أ

ضافا إليها م قويمي يوم التيتم احتساب إجمالي قيمة أصول الصندوق بناء على أسعار إغالق األسهم التي يملكها الصندوق ف 

م دوق. وسيتل الصناألرباح المستحقة، وفي حالة االستثمار في صناديق استثمارية فسيتم احتساب آخر سعر وحدة معلن من قب

ة المالية بناء على سعر وتداول الورق تقويم األسهم التي تمت المشاركة بها في الطروحات األولية في الفترة ما بين االكتتاب

 تتاب.االك

 عدد نقاط التقويم وتكرارها  .ب

ية، راق الماله األويتم تقويم قيمة أصول الصندوق كما في نهاية كل يوم عمل بالمملكة حسب يوم العمل التي تكون مدرجة في 

 .ليوم التقويم ويتم اإلعالن عن سعر الوحدة بنهاية يوم العمل التالي

 

 عير الخاطئاإلجراءات المتبعة في حال التقويم أو التس  .ج

لصندوق امدير  في حال التقويم أو التسعير الخاطئ ألي أصل من أصول الصندوق أو االحتساب الخاطئ لسعر الوحدة سيقوم 

 بالتالي

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

عير و التسأالتقويم  أخطاءو الوحدات السابقون عن جميع تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين بما في ذلك مالك -

 دون تأخير؛

سعر الوحدة  أو أكثر من ٪0.5إبالغ هيئة السوق المالية فورا عن أي خطأ في التقويم أو التسعير بما يشكل نسبة  -

 ندوق التيير الصواإلفصاح عن ذلك فورا في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني لتداول وفي تقار

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

لمادة بة وفقا لالمطلوويقوم مدير الصندوق بتقديم ملخصا بجميع أخطاء التقويم والتسعير )إن وجدت( لهيئة السوق المالية  -

 ( من الئحة صناديق االستثمار.72)

 حساب سعر الوحدة  .د

رباح المستحقة وأي أرباح أ( شامال  األ-6ر الوحدة بحساب إجمالي قيمة أصول الصندوق المذكورة في الفقرة )يتم احتساب سع 

ع صم جميختحت التحصيل واألرباح الموزعة التي سيعاد استثمارها في الصندوق، ناقصا  أتعاب إدارة الصندوق بعد 

 لك الوقت.ذمة في مة الناتج على إجمالي عدد الوحدات القائالمصاريف وااللتزامات الثابتة وأية مصروفات مستحقة، ثم قس

 ر من أصولزء كبيوفي الحاالت االستثنائية أو الطارئة التي يقرر فيها مدير الصندوق بشكل معقول عدم إمكانية تقويم ج

حقا من ؤقت اللمالصندوق بشكل يمكن التعويل عليه يجوز تأخير تقويم أصول الصندوق على أن تتم مراجعة هذا اإلجراء ا

 قبل مدير الصندوق.

 تُحسب صافي قيمة أصول الصندوق كالتالي:

 صول.يتم حساب جميع المصاريف والرسوم الثابتة والمصاريف التشغيلية على أساس يومي من إجمالي حجم األ -
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 تحسب رسوم اإلدارة من ناتج الخطوة السابقة ويكون الناتج هو صافي قيمة أصول الصندوق.  -

 خيص الخطوتين السابقتين في المعادلة التالية: ويمكن تل

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

 اإلدارة(

 عدد الوحدات القائمة في يوم التقويم سعر الوحدة= صافي قيمة أصول الصندوق / -

 نشر سعر الوحدة  .ه

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

 .www.tadawul.com.saوموقع تداول  www.alahlicapital.comالصندوق 

 التالتعام (7

 تاريخ بدء الطرح األولي وسعر الوحدة   .أ

 سعودي واحد. ريـال، وكان سعر الوحدة عند طرح وحدات الصندوق م2008يوليو  05ه الموافق 1429رجب  02 

 تقديم طلبات االشتراك واالسترداد  .ب

باحا في يوم ص عاشرةد الساعة العن السعودي يجب أن تدفع قبل أو ريـالكل االشتراكات التي تتم بال تقديم طلبات االشتراك: 

يتم تقديمها بعد الساعة  التي يوم التعامل الذي تم االشتراك فيه، أما الطلبات تبدأ المشاركة في الصندوق في نفسالتعامل لكي 

ي المملكة فلألشخاص المرخص لهم  الحادية عشرة صباحا أو إذا صادف يوم االشتراك المستهدف عطلة رسمية للبنوك أو

حق في تمديد وقت يحتفظ مدير الصندوق بال بية السعودية، فسوف يتم تنفيذ طلبات االشتراك في يوم التعامل التالي.العر

 االشتراك إلى بعد الساعة العاشرة صباحا في يوم التعامل.

 وذج الخاصلنميع ايجوز االسترداد في أي يوم تعامل بشرط استالم إشعار خطي باالسترداد أو توق تقديم طلبات االسترداد:

ساعة ها بعد الم تقديمعند الساعة العاشرة صباحا في يوم التعامل، أما الطلبات التي يت باالسترداد عن طريق الفروع قبل أو

لمملكة العربية للبنوك أو لألشخاص المرخص لهم في ا العاشرة صباحا أو إذا صادف يوم االسترداد المستهدف عطلة رسمية

داد إلى قت االسترمديد وفيذ طلبات االسترداد في يوم التعامل التالي. يحتفظ مدير الصندوق بالحق في تالسعودية، فسوف يتم تن

 بعد الساعة العاشرة صباحا في يوم التعامل.

 إجراءات االشتراك واالسترداد والتحويل  .ج

فروع، ريق الطط واألحكام عن عند االشتراك في الصندوق يوقع العميل على نموذج االشتراك والشرو إجراءات االشتراك: 

دير ن من مكما يمكنه إجراء ذلك من خالل القنوات البديلة )وهي عن طريق الموقع اإللكتروني أو الهاتف المعتمدي

مفعول رية الالصندوق(، ويتم خصم مبلغ االشتراك من حساب العميل. ويجب على المستثمر الفرد إبراز إثبات شخصية سا

ارية ية االعتبالشخص هوية الوطنية )للسعوديين( أو اإلقامة )للمقيمين(، ويجب أن يقدم المستثمر ذوالصالحية مثل بطاقة ال

اإلضافة شركة ب)الشركات والمؤسسات( خطابا مختوما من الشركة باإلضافة إلى نسخة من السجل التجاري ساري المفعول لل

 إلى أي مستندات أخرى حسب نوع الشركة أو المؤسسة.

شعار إك بتسليم قت وذليمكن أن يقدم مالك الوحدات طلبا السترداد قيمة الوحدات كليا أو جزئيا في أي و سترداد:إجراءات اال

دير معتمدة من لة المخطي أو بتعبئة وتسليم نموذج االسترداد الذي يمكن الحصول عليه من الفروع أو من خالل القنوات البدي

رداد ته باالستال رغبطاقة الهوية الوطنية أو اإلقامة سارية المفعول وذلك في حالصندوق. ويجب أن يقوم المستثمر بإبراز ب

يم ي حال تقديا. وفعن طريق الفروع. كما على مالك الوحدات تحديد ما إذا كان يرغب في استرداد قيمة وحداته كليا أو جزئ

الجزئي  ستردادته إلى أقل من مبلغ االمالك الوحدات طلب استرداد جزئي من الصندوق، ثم حدث انخفاض لقيمة كامل وحدا

مسؤولية  دون أيالمطلوب فإن من حق مدير الصندوق رفض عملية االسترداد المطلوب تنفيذها في يوم التقويم المستهدف، ب

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

حة ة والمفتوالعام يمكن إجراء تحويل بين بعض الصناديق المدارة من شركة األهلي المالية ل بين صندوقين:إجراءات التحوي

ن شركة م ةدارالمعلى أن تكون مطروحة طرحا عاما وغير محددة المدة. تعتبر عملية التحويل بين صندوقين من الصناديق 

يذ عملية تم تنفصلين: استرداد واشتراك. وعلى هذا األساس، ياألهلي المالية بمثابة عملية واحدة تتركب من جزأين منف

خاص شتراك" الات االاالسترداد طبقا لبند "تقديم طلبات االسترداد" أعاله، ثم تتم عملية االشتراك طبقا لبند "تقديم طلب

بالفرع  لعمالءاخدمات بالصندوق اآلخر. وعند طلب التحويل، يجب على المستثمر تعبئة نموذج التحويل وتقديمه إلى ممثل 

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

 الحد األدنى للملكية: 

 سعودي ريـال 5000الحد األدنى لالشتراك: 

 سعودي ريـال 2000الحد األدنى لالشتراك اإلضافي: 

 سعودي ريـال 2000الحد األدنى لالسترداد: 

http://www.alahlicapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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 سعودي ريـال 2000ة وحدات الصندوق: الحد األدنى لملكي

 متحصالت االسترداد:

د عندها م التي حدالتقوي اليوم الخامس التالي لنقطةتدفع عوائد االسترداد لمالك الوحدات بحد أقصى قبل موعد إقفال العمل في 

 سعر االسترداد كحد أقصى.

 سجل مالكي الوحدات   .د

ظه في ر، وحفدث لمالكي الوحدات، وفقا لمتطلبات الئحة صناديق االستثمايعد مدير الصندوق مسؤوال عن إعداد سجل مح 

 فيه. ت المثبتةلوحدااعلى ملكية  المملكة ويتم التعامل مع هذا السجل بمنتهى السرية. يمثل سجل مالكي الوحدات دليال قاطعا

الستثمار ااديق نصء الصندوق إلى الئحة ال يوجد حد أدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، ويخضع الحد األدنى لبد 

 وتعليمات الهيئة.

 ول الصندوقسعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أص ريـالماليين  10اإلجراءات التصحيحية الستيفاء متطلب   .ه

ألدنى ق بالحد ايتعل ايتبع مدير الصندوق المتطلبات الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة من الهيئة فيم 

يين ( مال10المتطلب استيفاؤه من صافي قيمة أصول الصندوق، وفي حال قل صافي قيمة أصول الصندوق عن عشرة )

  :سعودي سيقوم مدير الصندوق باتخاذ اإلجراءات التالية ريـال

 إبالغ مجلس إدارة الصندوق بهذا الحدث، -

 ل لمدة ستة أشهر،متابعة أداء الصندوق ومستوى أصوله بشكل متواص -

نهاء ءات اإلفي حال انقضت فترة الستة أشهر دون التصحيح، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق وفقا  إلجرا -

 ( من مذكرة المعلومات،15المذكورة في الفقرة الفرعية )و( من الفقرة )

ق من هذا إعفاء مدراء الصناديم، تم 29/11/2018هـ الموافق 21/03/1440علما بأنه حسب تعميم الهيئة الصادر في 

 م.31/12/2020المتطلب حتى تاريخ 

 تأجيل عمليات االسترداد:  .و

سبة جميع مالي نيجوز لمدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد من الصندوق حتى يوم التعامل التالي أو إذا بلغ إج 

تعامل مع طلبات صافي قيمة أصول الصندوق. سيتم ال أو أكثر من ٪10طلبات االسترداد لمالكي الوحدات في أي يوم تعامل 

وحدات مالكي ال اد إلىاالسترداد المؤجلة بالنسبة والتناسب في أقرب يوم تعامل، وسيقوم مدير الصندوق بدفع عائدات االسترد

 في أقرب فرصة ممكنة عمليا متصرفا بحسن نية.

 تعليق طلبات االشتراك واالسترداد: 

 في وحدات الصندوق في الحاالت التالية: لتعامليعلق مدير الصندوق ا

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

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

ندوق، ملكها الصيالتي  ألصول األخرىإذا علق التعامل في السوق الرئيسة التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو ا -

أصول  ي قيمةإما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصاف

 الصندوق.

و ل وفاته أفي حا إن موافقة المستثمر على هذه الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات يعني موافقته أن تظل سارية المفعول

التي  المطلوبة مستنداتممثليه الشخصيين أو أمنائه أو خلفائه بال جزه حتى يتقدم ورثته أو مديري تركته أو منفذي وصيته أوع

ي ت لن تنتهلمعلومااكان المستثمر شخصية اعتبارية، فإن مذكرة  إذايحددها مدير الصندوق في حال كان المستثمر فردا. أما 

ة ق بمذكريك أو مساهم فيها. عليه، يحق لمدير الصندوق تعليق أي معامالت تتعلألي شر قمما سبفي حال حدوث شيء 

ثبات افية إلالمعلومات لحين تسلم مدير الصندوق ألمر صادر عن محكمة مختصة أو وكالة أو غير ذلك من البيانات الك

 صالحية من سبق ذكرهم قبل السماح لهم بالتصرف في تلك الوحدات.

 رفض طلبات االشتراك:

وق ئة السيمكن لمدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك في الصندوق عندما يترتب على هذا االشتراك مخالفة للوائح هي

ي فشتراكات يادة االنظام مكافحة غسل األموال. كما يمكن لمدير الصندوق وقف قبول طلبات االشتراك إذا كانت زالمالية أو 

 ين.الصندوق تؤثر سلبا على مالكي الوحدات الحالي

 إجراءات اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل  .ز

 د المطلوبستردافي حال تم تأجيل عمليات االسترداد، سيتبع مدير الصندوق إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات اال 

 ". ادستردتأجيلها وذلك وفقا لمتطلبات المادة الحادية والستين من الئحة صناديق االستثمار "تأجيل عمليات اال
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 خصائص الوحدات (8

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

 المحاسبة وتقديم التقارير (9

 المعلومات ذات الصلة بالتقارير المالية  .أ

يوما من نهاية فترة ( 35يعد مدير الصندوق التقارير المالية األولية وتتاح للجمهور وذلك بنشرها خالل مدة ال تتجاوز ) - 

 لكترونياإلقع التقرير وذلك في األماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وفي المو

 للسوق. اإللكترونيلمدير الصندوق والموقع 

ر األولية والتقاري جزةلمويعد مدير الصندوق التقارير السنوية )بما في ذلك القوائم السنوية المراجعة والتقارير السنوية ا -

ل، بدون أي مقاب حدات عند الطلب( من الئحة صناديق االستثمار، ويحصل عليها مالك الو5وفقا لمتطلبات الملحق رقم )

 ( يوما من نهاية فترة التقرير. 70تتاح التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز )و

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

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

شأنها  معد فييرسل مدير الصندوق بيان سنوي إلى مالك الوحدات )بما في ذلك أي شخص تملك الوحدات خالل السنة ال -

لمالية، ويحتوي ا( يوما من نهاية السنة 30ات الصندوق على مدار السنة المالية خالل )البيان( يلخص صفقاته في وحد

واردة في ات والهذا البيان األرباح الموزعة وإجمالي مقابل الخدمات والمصاريف واألتعاب المخصومة من مالك الوحد

ي ليها فعار إن وجدت المنصوص شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، باإلضافة إلى مخالفات قيود االستثم

 الئحة صناديق االستثمار أو في شروط وأحكام الصندوق أو في مذكرة المعلومات.

 أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق  .ب

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

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

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

 الصندوق.

 لصندوق.سنوي ليقر مدير الصندوق بتوفير القوائم المالية السنوية المراجعة في نهاية كل سنة مالية ضمن التقرير ال  .ج

 .لصندوقيقر مدير الصندوق بتوفير القوائم المالية المراجعة للصندوق مجانا عند طلبها من قبل مالكي وحدات ا  .د

 دوقمجلس إدارة الصن (10

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق   .أ

لمجلس من ايتكون وتبدأ مدة عضوية المجلس من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية وتمتد لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد  

 األعضاء التالية أسماءهم:

 ير مستقل(غ -العلي )رئيس مجلس إدارة الصندوق محمد عبدهللا

 (محمد جعفر السقاف )عضو غير مستقل

 (عضو مستقل) الدكتور/ عاصم بن خالد الحميضي

 (عضو مستقل)محمد عمر العييدي 

 مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  .ب

 العلي  محمد عبدهللا 

م تقلد خاللها 2013م إلى 2004رئيس إدارة تطوير المنتجات في شركة األهلي المالية. عمل في هيئة السوق المالية من عام 

مل مديرا عالية، ها مدير وحدة مخالفات صناديق االستثمار والطرح. قبل انضمامه إلى شركة األهلي المعدة مهام كان آخر

عاما من الخبرة  (14)لتطوير المنتجات في شركة جدوى لالستثمار ومدير ائتمان في مجموعة سامبا المالية. لديه أكثر من 

مال من جامعة ، ويحمل شهادة الماجستير في إدارة األعCFAفي القطاع المالي حصل على شهادة المحلل المالي المعتمد 

 سان فرانسيسكو، الواليات المتحدة األمريكية.

 محمد جعفر السقاف 

م، عمل في 2007ام رئيس مبيعات شبكة الفروع في شركة األهلي المالية. انضم إلى شركة األهلي المالية منذ تأسيسها في ع

من الخبرة في القطاع  ( عاما24ات منها إدارة االستثمار وإدارة الفروع. لديه أكثر من )البنك األهلي التجاري في عدة إدار

 كندا. هاوسي،المالي. وهو حاصل على شهادة دبلوم التخطيط المالي الشخصي وإدارة الثروات من المعهد المصرفي من دل

  لدكتور/ عاصم بن خالد الحميضيا

ر المساعد. حصل على درجة الدكتوراه في المالية من جامعة نيو اورلينز في الواليات الدكتور عاصم، أستاذ المالية واالستثما

لي من جامعة نيو اورلينز ومن جامعة تامبا في الواليات المتحدة المتحدة األمريكية، ودرجة الماجستير في االقتصاد الما

http://www.alahlicapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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األمريكية، ودرجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة تامبا في الواليات المتحدة األمريكية. درس في جامعة الملك سعود 

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

  محمد عمر العييدي

محاسبة ( عام في السوق المالية وال15مؤسس مكتب العييدي محاسبون ومراجعون قانونيون، يمتلك خبرة أكثر من )

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

عة عمال من جامأ، والبنك الدولي، وهيئة السوق المالية السعودية. حصل على ماجستير إدارة (Ernst & Young)آند يونغ 

مريكية ون األمدينة أوكالهوما، وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود وزمالة المحاسبون القانوني

(CPA( وزمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيون ،)SOCPAوهو ،) لسعودية للمقيمين مقيم منشآت معتمد لدى الهيئة ا

 .المعتمدين

 مسؤوليات مجلس اإلدارة  .ج

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

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

يق ة صنادن ذلك مناسبا، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحاإلشراف، ومتى كا -

 ؛االستثمار

ؤول ومس صندوقدير الماالجتماع مرتين سنويا  على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام )لجنة المطابقة وااللتزام( لدى  -

 ؛المتبعة ألنظمةن التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واالتبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد م

 ؛إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه -

 حة صناديقة بالئالتأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالق -

 ؛االستثمار

ذكرة دوق ومما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصنالتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته ب -

 ؛المعلومات، وأحكام الئحة صناديق االستثمار

 ؛العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه -

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

 تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس.تدوين محاضر االجتماعات التي  -

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  .د

ة س إداريتقاضى عضو مجليتم تحميل الصندوق بالمكافآت الخاصة بخدمات أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين. و 

التي و ر الصندوقمفتوحة المدارة من قبل مديالعامة ال سنويا مقسمة على عدد الصناديق ريـالألف  140الصندوق المستقل 

اإلفصاح  ( من مذكرة المعلومات وملخص5وللمزيد من اإليضاح يرجى مراجعة الفقرة الخامسة ). المجلس يشرف عليها

 المالي.

 تضارب المصالح بين عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق  .ه

ك ماثلة لتلارية مء من حين آلخر لصناديق أخرى قد تنشد أهدافا  استثميجوز ألعضاء مجلس إدارة الصندوق أن يكونوا أعضا 

ه في له، أنالخاصة بالصندوق. ولذلك، فمن الممكن أن يجد أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق، في نطاق ممارسته ألعما

ي تلك حال، ففموقف ينطوي على تعارض محتمل في الواجبات أو المصالح مع واحد أو أكثر من الصناديق. وعلى أي 

أقصى  ين إلىالحاالت سوف يراعي عضو مجلس اإلدارة التزاماته بالتصرف بما يحقق أقصى مصالح مالكي الوحدات المعني

رض محتمل لى تعاعدرجة ممكنة عمليا ، وعدم إغفال التزاماته تجاه عمالئه اآلخرين عند االطالع بأي استثمار قد ينطوي 

ة اد مذكرتتطلب التصويت سوف يمتنع ذلك العضو عن ذلك. علما أنه إلى تاريخ إعدفي المصالح، وفي الحاالت التي 

رة المعلومات، ال يوجد أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أعضاء مجلس إدا

 الصندوق يُحتمل تعارضها مع مصالح الصندوق.
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 عضو مجلس الصندوق ذي العالقة الصناديق التي يشارك فيها إدارةمجالس   .و

 عينون أيضا في الصناديق التالية:جميع أعضاء مجلس اإلدارة المعينون للصندوق م 

 
 محمد السقاف محمد العلي اسم الصندوق / العضو 

عاصم 

 الحميضي
 محمد العييدي

 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي الخليجي للنمو والدخل

 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل

لي القابض لصناديق االستثمار هصندوق األ

 العقارية المتداولة
✓ ✓ ✓ ✓ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي المرن لألسهم السعودية

صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية 

 الصغيرة والمتوسطة
✓ ✓ ✓ ✓ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي لألسهم العالمية

 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي للطروحات األولية

صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم الرعاية 

 الصحية
✓ ✓ ✓ ✓ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم الخليجية

 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية

 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك

 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة

 ✓ ✓ ✓ ✓ أمريكا الشماليةلمؤشر أسهم  ألهليصندوق ا

 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا

 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي سدكو للتطوير السكني

 ✓  ✓  (1صندوق األهلي ريت )

صندوق األهلي  كابيتال للصكوك ذات الفئة 

(1) 
✓    

صندوق األهلي كابيتال للصكوك ذات الفئة 

 ( الثاني1)
✓    

 
 

 الهيئة الشرعية (11

 أعضاء الهيئة الشرعية، ومؤهالتهم:  .أ

 الشيخ/ عبدهللا بن سليمان المنيع )رئيساً للهيئة( 

 داد مدونةية إلععضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ومستشار في الديوان الملكي وعضو اللجنة الشرع

بطة لتابع لراالفقهي ااإلسالمي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي والمجمع  األحكام القضائية. وهو أيضا عضو في مجمع الفقه

ونائب رئيس محاكم  هـ،1391العالم إلسالمي، وكان سابقا  عضوا  في اللجنة القضائية العليا للمملكة منذ تأسيسها في العام 

الشرعية  لهيئاتيع عضو في العديد من امكة المكرمة وقاض سابق في محكمة التمييز بمكة المكرمة. والشيخ عبد هلل المن

( وألف أيضا  AAOIFIاإلشرافية على البنوك في المملكة وفي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )

 مامجامعة اإلللتابع االعديد من الكتب في مجال التمويل والفقه اإلسالمي. يحمل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء 

 محمد بن سعود اإلسالمية. 

 العزيز المصلح )عضواً بالهيئة(دالشيخ الدكتور/ عبدهللا بن عب

جامعة نشأ فرع لألسنة. الشيخ عبد هللا المصلح عالم معروف وهو األمين العام للهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن وا

صب عميد كلية هـ. كما شغل من1415هـ حتى عام 1396ام اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في أبها وكان مديرا  له من ع

 ن الهيئاتملعديد الشريعة وأصول الدين في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بأبها. الشيخ المصلح أيضا  عضو في ا

جال لكتب في مان يد مالشرعية المشرفة على البنوك في المملكة ومتحدث دائم في البرامج التلفزيونية اإلسالمية ومؤلف للعد

 التمويل والفقه اإلسالمي.

 الشيخ الدكتور/ عبدهللا بن محمد المطلق )عضواً بالهيئة(

الشيخ الدكتور عبدهللا بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة لإلفتاء بالمملكة العربية السعودية، كما يعمل 
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بقا  لقسم الفقه المقارن في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في الرياض.  مستشارا  في الديوان الملكي، وكان عميدا  سا

 والشيخ الدكتور المطلق عضو في الهيئات الشرعية بالعديد من البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية.

 الشيخ الدكتور/ محمد علي القري )عضواً بالهيئة(

بق اوالمدير الس سعودية،، المملكة العربية الفي جامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتور القري أستاذ سابق لالقتصاد اإلسالمي

ك البنو لمركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، في نفس الجامعة. وهو عضو في العديد من الهيئات الشرعية في عدد من

إلسالمي، اعاون ع لمنظمة التوالمؤسسات المالية المحلية والدولية وخبير معروف في مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التاب

جال مديمية في األكا والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي. وهو أيضا عضو في هيئات تحرير العديد من المطبوعات

ك شرها البنلتي يناالتمويل والفقه اإلسالمي )مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ومجلة الدراسات االقتصادية اإلسالمية 

وسلسلة  ( بلندنIAAE) مي للتنمية ومجلة االقتصاد اإلسالمي التي تنشرها الرابطة الدولية لخبراء االقتصاد اإلسالمياإلسال

ى اصل علحالشريعة اإلسالمية من المجلس االستشاري بكلية الحقوق جامعة هارفارد. والدكتور محمد بن علي القري 

ن البنك سالمية ملية اإلز على الجائزة العالمية في الخدمات المصرفية والمادكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا، وحائ

نجليزية، غة العربية واإل.وقد قام بتأليف العديد من الكتب والمقاالت عن التمويل اإلسالمي بالل2004اإلسالمي للتنمية للعام 

 حاء العالم.وهو متحدث دائم عن المصرفية اإلسالمية في المؤتمرات المالية في جميع أن

 مسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية  .ب

ل ي تعديأمراجعة مستندات طرح الصندوق بما في ذلك مذكرة المعلومات وشروط وأحكام الصندوق، والموافقة على  - 

 ؛الحق عليها

 ؛إعداد المعايير الشرعية التي يتقيد بها الصندوق عند االستثمار -

 ؛المتعلقة بالصندوق االجتماع إن تطلب األمر لمناقشة المسائل -

ستثماري يكل االالرد على االستفسارات الموجهة من مدير الصندوق والمتعلقة باستثمارات الصندوق أو أنشطته أو اله -

 ؛والخاصة بااللتزام مع الضوابط والمعايير الشرعية

ة لى جهإويض ذلك اإلشراف والرقابة على أنشطة الصندوق لضمان توافقها مع الضوابط والمعايير الشرعية أو تف -

 .أخرى

 مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية  .ج

سيتم تحميل مبالغ على الصندوق، و ريـال( 27,000سيتم تحميل الصندوق باألتعاب المالية الخاصة بخدمات الرقابة بمبلغ ) 

 االستشارات الشرعية المتعلقة بالصندوق بشكل منفصل إن وجدت.

 المعايير الشرعية  .د

 شرعية.يئة الاالستثمارات واستراتيجيات االستثمار المطبقة من قبل مدير الصندوق أن تكون معتمدة من اله على جميع 

 :طبيعة النشاط والصناعة

 الشركات المساهمة ذات األغراض التالية: وشراء أسهمرأت الهيئة الشرعية عدم جواز بيع 

دة أو مل بالفائي تتعااإلسالمية مثل المصارف التقليدية الت ممارسة األنشطة المالية التي ال تتوافق مع أحكام الشريعة -

 ي(؛ي اإلسالملتكافلاألدوات المالية المخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية و)شركات التأمين باستثناء شركات التأمين ا

 إنتاج وتوزيع الخمور أو الدخان وما في حكمهما؛ -

 إنتاج وتوزيع لحم الخنزير ومشتقاته؛ -

 يع اللحوم غير المذكاة؛إنتاج وتوز -

 إدارة صاالت القمار وإنتاج أدواته؛ -

 إنتاج ونشر أفالم الخالعة وكتب المجون والمجالت والقنوات الفضائية الماجنة ودور السينما؛ -

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

 :المؤشرات المالية

 هم شركات: ال يجوز االستثمار في أس

 ؛٪( من القيمة السوقية ألسهم الشركة49يزيد فيها مجموع الديون )على الغير( عن ) -

 ٪( من القيمة السوقية ألسهم الشركة؛33يزيد مجموع النقد والودائع فيها عن ) -

 ٪( من القيمة السوقية ألسهم الشركة؛33تكون القروض الربوية وفقا  لميزانيتها أكثر من ) -

لمصادر من ا٪( من الدخل الكلي للشركة سواء  كانت هذه 5) نالمصادر عل غير المشروع من مختلف يزيد فيها الدخ -

 فوائد ربوية أم من مصادر أخرى غير مباحة.

ير لدخل غسوف يقوم مدير الصندوق بتزويد المستثمرين في الصندوق بآلية حساب القيمة السوقية ألسهم الشركات وا

 رسوم.المشروع عند الطلب وبدون أي 
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 :التطهير

طهير تم التيجب على مدير الصندوق تحديد الدخل غير المشروع وإيداعه في حساب خاص لصرفه في األعمال الخيرية. وي

 بشكل ربع سنوي وفق الضوابط المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية.

 :أدوات وطرق االستثمار

 التالية:اليجوز بيع وشراء األسهم بأي أداة من األدوات االستثمارية 

 عقود المستقبليات؛ -

 العقود اآلجلة؛ -

 األسهم الممتازة؛ -

 عقود الخيارات؛ -

 بالطريقة التقليدية؛ swapالمناقلة عقود  -

 البيع على المكشوف بالطريقة التقليدية؛ -

 أدوات أخرى تتعلق بدفع أو استالم الفوائد. -

 ه.ة أعالد األدوات االستثمارية المذكوريجوز االستثمار في البدائل الشرعية المجازة من الهيئة الشرعية لعقو

ابط فقا  للضوتثمر ويجوز للصندوق االستثمار في الصكوك وعمليات المرابحة والشهادات المالية وصناديق االستثمار التي تس

 الشرعية.

 :المراجعة الدورية

ملوكة في ات المفقة إحدى الشركيتم دراسة توافق الشركات المساهمة مع الضوابط الشرعية كل ربع سنة, وفي حال عدم موا

 يوما من تاريخ الدراسة. 90 زال تتجاوالصندوق للضوابط الشرعية فسيتم بيعها في مدة 

 مدير الصندوق (12

 مدير الصندوق  .أ

 شركة األهلي المالية. 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية  .ب

لتقديم خدمات  37-06046يئة السوق المالية ترخيص رقم شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( وهي مرخصة من ه 

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

 عنوان مدير الصندوق  .ج

 شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( 

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

 920000232هاتف: 

+966114060049فاكس:   

www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني 

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية  .د

 م.2006ديسمبر  24هـ، الموافق 1427ذو الحجة  3 

 الصندوق.رأس المال المدفوع لمدير   .ه

 دي.سعو ريـالشركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( هي شركة مساهمة سعودية برأس مال مدفوع قدره مليار  

 .ريـالملخص المعلومات المالية لمدير الصندوق للسنة المالية السابقة بآالف ال  .و

 البند
السنة المالية المنتهية في 

 م2020ديسمبر 

 1,142,232 ربح التشغيليإجمالي ال

 (321,861)  التشغيلية مصروفاتإجمالي ال

 (5,582) الربح غير التشغيلي

 (62,400) الزكاة

 752,389 ربحصافي ال

 

http://www.alahlicapital.com/
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 (دوقر الصنأعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسة لكل عضو )بخالف األنشطة المرتبطة بأعمال مدي  .ز

 العضوية في مجالس إدارة أخرى المنصب  االسم 

م. سعيد محمد 

 الغامدي

 

رئيس مجلس اإلدارة لمدير 

 الصندوق 

 )عضو غير تنفيذي(

  السعوديالبنك األهلي رئيس مجلس إدارة  -

 عضو مجلس إدارة مؤسسة مسك -

 رئيس مجلس إدارة شركة مانجا لإلنتاج -

 عضو مجلس إدارة الهيئة العامة العقارية -

 ( IIFضو مجلس إدارة معهد التمويل الدولي )ع -

 ديفيد جيفري مييك
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 )عضو غير تنفيذي(

 .السعوديعضو مجلس إدارة البنك األهلي  -

رئيس لجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة األهلي  -

 .العالمي )دبي(كابيتال في مركز دبي المالي 

 Equiti Capitalإدارة. رئيس غير تنفيذي لمجلس  -

UK 

عضو غير تنفيذي مستقل، رئيس لجنة االستثمار  -

هذه  وعضو لجنة التدقيق والمخاطر في شركة

 األرض العقارية

 Innomotion Limitedومدير مؤسس  -

 GETTING ON BOARDأمناء رئيس مجلس  -

أمين مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق والمخاطر  -

التابعة  واالتصاالت ورئيس مجموعة العمل الرقمية

 للصندوق االئتماني البريطاني للكبد.

 Equitiرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في  -

Capital UK Limited 

 شريفإبراهيم راشد 
الرئيس التنفيذي لمدير 

 الصندوق 

 )عضو تنفيذي(

  السعودي األهلي البنك -

 الشركة السعودية للكهرباء -

 شركة االتصاالت السعودية -

- Accorinvest Group 

 عضو غير تنفيذي ل أحمد الخريجيطال

 السعوديعضو اللجنة التنفيذية للبنك األهلي  -

 السعوديعضو لجنة المخاطر بالبنك األهلي  -

رئيس اللجنة اإلدارية العليا للبنك األهلي  -

 السعودي

رئيس لجنة األصول والخصوم بالبنك األهلي  -

 السعودي

رئيس لجنة إدارة ومعالجة االئتمان بالبنك  -

 سعوديالاألهلي 

رئيس لجنة أمن المعلومات بالبنك األهلي  -

 السعودي

رئيس لجنة األعمال الصغيرة والمتوسطة بالبنك  -

 السعودياألهلي 

رئيس لجنة خدمة العمالء بالبنك األهلي  -

 السعودي

 السعوديرئيس لجنة االلتزام بالبنك األهلي  -

 عضو لجنة البنوك السعودية ، البنوك السعودية -

 و مستقلعض د. عدنان صوفي

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة االستثمار في  -

 صافوال

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق في  -

 مجموعة فتيحي

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة االستثمار في  -

 بندة

شركة مساهمة )عضو مجلس إدارة وادي جدة  -

 (تملكها جامعة الملك عبد العزيز

عضو المجلس االستشاري لمعهد االقتصاد  -
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 سالمي في جامعة الملك عبد العزيزاإل

عضو مجلس اإلدارة في شركة الخدمات  -

 (سيسكو)الصناعية التخصصية المحدودة 

 عضو مستقل عبدهللا العبدالجبار

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة  -

 (سنابل لالستثمار)االستثمارات السعودية 

 عضو مجلس إدارة ريتشارد اتياس وشركاؤه -

 STC)دية للمدفوعات الرقمية الشركة السعو -

Pay) 

 (Caffeine Ink )شركة كافين انك  -

  

 الواجبات الرئيسة لمدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق  .ح

لعربية المملكة ابسارية لتزام بجميع األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والتعليمات الاال - 

ص لهم المرخ السعودية ذات العالقة بعمل الصندوق بما في ذلك متطلبات الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص

 ؛لمعقولاوالذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص بما في ذلك واجب األمانة تجاه مالكي الوحدات، 

ء ت وأداإدارة أصول الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط الصندوق وأحكامه ومذكرة المعلوما -

 ؛جميع مهماته فيما يتعلق بسجل مالكي الوحدات

مليات دوق وعدارية للصندوق، وطرح وحدات الصنوضع إجراءات اتخاذ القرارات الواجب إتباعها لتنفيذ الجوانب اإل -

 ؛لصندوق

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

م أكل مباشر اته بشيعد مدير الصندوق مسؤوال عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤولياته وواجب -

 ؛هة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لهمكلف بها ج

صرف تو سوء يعد مدير الصندوق مسؤوال تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال أو إهمال أ -

 ؛أو تقصير متعمد

ياسات لك السمارات الصندوق، وتتضمن تيعد مدير الصندوق السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استث -

 ؛واإلجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل سنوي على األقل

 لبها.طء على يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام للصندوق ويزود الهيئة بنتائج التطبيق بنا -

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

 يتعامل صندوق االستثمار مع أطراف أخرى وذلك للقيام بالمهام المخّولة له، وهم كاآلتي: 

 ؛أمين الحفظ لتولي حفظ أصول الصندوق -

 المحاسب القانوني للقيام بمهام التدقيق والمراجعة؛ -

 ط الشرعية.الهيئة الشرعية لإلشراف والرقابة على أنشطة الصندوق لضمان توافقها مع الضواب -

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

أو  ناديق،صيجوز لمدير الصندوق والشركات األخرى ضمن شركة األهلي المالية القيام من حين آلخر بالتصرف كمدراء  

فمن  ق. ولذلك،الصندوباألخرى التي تنشد أهدافا  استثمارية مماثلة لتلك الخاصة  مستشارين للصناديق، أو الصناديق الفرعية

ت أو لواجبااالممكن أن يجد مدير الصندوق، في نطاق ممارسته ألعماله، أنه في موقف ينطوي على تعارضات محتملة في 

التصرف باماته مدير الصندوق التز المصالح مع واحد أو أكثر من الصناديق. وعلى أي حال، ففي تلك الحاالت سوف يراعي

رين الئه اآلخجاه عمبما يحقق أقصى مصالح مالكي الوحدات المعنيين إلى أقصى درجة ممكنة عمليا ، وعدم إغفال التزاماته ت

لومات ة المععند االطالع بأي استثمار قد ينطوي على تعارضات محتملة في المصالح. علما أنه إلى تاريخ إعداد مذكر

ء و أعضاأحكام الصندوق، ال يوجد أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق أوشروط و

 مجلس إدارة الصندوق يُحتمل تعارضها مع مصالح الصندوق.

 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله  .ك

ذلك وق بديل لير صنداذ أي إجراء تراه مناسبا لتعيين مدللهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثماري محدد واتخ 

 الصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا، وذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:

 ؛هملتوقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص  -

 ؛نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئةإلغاء ترخيص مدير في ممارسة  -

 ؛تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة -
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 ؛ظام أو لوائحه التنفيذيةبالتزام الن -بشكل تراه الهيئة جوهريا–إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  -

خر آود شخص يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجوفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي  -

 ؛فظةر المحمسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق التي يديرها مدي

 نها ذات أهمية جوهرية.أ -ناء على أسس معقولةب–أي حالة أخرى ترى الهيئة  -

 أمين الحفظ (13

 لحفظأمين ا  .أ

 .)البالد المالية( شركة البالد لالستثمار 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية  .ب

 .37-08100ترخيص رقم  

 عنوان أمين الحفظ  .ج

 العربية السعودية ، المملكة11411 ، الرياض140فهد، ص.ب.  الملكطريق  

 هاتف: 3636 92000 966+ 

 فاكس: 6299 290 11 966+

 capital.com-www.albiladتروني: الموقع اإللك

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية  .د

 م.2007 أغسطس 14هـ، الموافق 1428 شعبان 1 

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ  .ه

اشر أم ه بشكل مبسؤولياتالئحة صناديق االستثمار، سواء قام بتأدية ميعد أمين الحفظ مسؤوال  عن التزاماته وفقا  ألحكام  - 

 ؛كلف بها طرفا  ثالثا  بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص المرخص لهم

و إهماله أ اله أويعد أمين الحفظ مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتي  -

 ؛سوء تصرفه المتعمد أو تقصيره المتعمد

لالزمة ارية احفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءات اإلد -

  فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

ُ   .و  المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاُ ثالثا

لحفظ من ينا  لثر أو أي من تابعيه المرخصين لممارسة نشاط الحفظ بالعمل أميجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أك 

 الباطن، ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة.

 لعزل أمين الحفظ أو استبداله ةالمنظماألحكام   .ز

 اآلتية: لحاالتابير تراه مناسبا في حال وقوع أي من للهيئة عزل أمين الحفظ المعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تد 

 ؛توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم -

 ؛إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة -

 ؛غاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظتقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إلل -

 ؛ظام أو لوائحه التنفيذيةبالتزام الن -بشكل تراه الهيئة جوهريا–إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  -

 .نها ذات أهمية جوهريةأ -ناء على أسس معقولةب–أي حالة أخرى ترى الهيئة  -

 ي مصلحةفإذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ كما يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشعار كتابي 

  مالكي الوحدات، ويرسل مدير الصندوق فورا إشعارا بذلك إلى الهيئة ومالكي الوحدات.

 المحاسب القانوني (14

 المحاسب القانوني للصندوق  .أ

a.  كي بي ام جي الفوزان وشركاه 

 عنوان المحاسب القانوني  .ب

 المملكة العربية السعودية، 21534، جدة 55078لطان ص.ب ير سشارع األم –مركز زهران لألعمال  

 9595 698 12 966+تلفون: 

 9494 698 12 966+فاكس: 

 www.kpmg.com/saالموقع اإللكتروني: 

 

 

http://www.albilad-capital.com/
http://www.kpmg.com/sa
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 األدوار األساسية ومسؤوليات المحاسب القانوني  .ج

لتي تتم وفقا  وم بها والتي يقفي إبداء رأي على القوائم المالية استنادا  إلى أعمال المراجعة ا مسؤولية المحاسب القانوني تتمثل 

هنة قيات المات أخاللمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب التزام المحاسب بمتطلب

 .لجوهريةخطاء امن التأكد بأن القوائم المالية خالية من األوتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة 

وائم دة في القالوار تتضمن مسؤوليات المحاسب القانوني أيضا القيام بإجراءات الحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات

إلضافة إلى تخدمة، باالمس لمحاسبيةالمالية. باإلضافة إلى تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات ا

 تقييم العرض العام للقوائم المالية.

 معلومات أخرى (15

د طلبها يمها عنالتي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي سيتم تقد واإلجراءاتالسياسات   .أ

 دون مقابل.

 معلومات التخفيضات والعمولة الخاصة  .ب

لى ندوق عأن يبرم ترتيبات عمولة خاصة تكون محصورة في سلع وخدمات قد يحصل عليها مدير الص يحق لمدير الصندوق

شخاص حة األأن تكون متعلقة بتنفيذ صفقات نيابة عن صندوق االستثمار أو بتقديم أبحاث لمصلحة الصندوق وفقا لالئ

 المرخص لهم.

 معلومات الزكاة و/أو الضريبة  .ج

ق ير الصندودفع مدعلى الصندوق وفقا لنظامضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية. وال ي يطبق ضريبة القيمة المضافة

 مبلغ الزكاة عن مالكي الوحدات.

 معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات:  .د

 الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات: 

 ت وذلك في الحاالت التالية:لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدا

 مبادرة من مدير الصندوق؛ -

مل من تسلم ذلك ( أيام ع10طلب كتابي من أمين الحفظ، ويقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) -

 الطلب من أمين الحفظ؛

ألقل من قيمة اعلى  ٪25من  مجتمعين أو منفردين أكثر يملكونطلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين  -

ذلك الطلب من  ( أيام عمل من تسلم10وحدات الصندوق، ويقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل )

 مالك أو مالكي الوحدات.

 إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات:

ة وتكون الدعو ستثمار بخصوص اجتماعات مالكي الوحدات،( من الئحة صناديق اال70يلتزم مدير الصندوق بأحكام المادة )

بإرسال لسوق، وعن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني ل نباإلعالالجتماع مالكي الوحدات 

( 21زيد عن )ة ال ت( أيام على األقل من تاريخ االجتماع وبمد10إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل )

الكي اجتماع م  يكونيوما قبل االجتماع، وسيحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة. وال

لصندوق العام، ٪ على األقل من قيمة وحدات ا25الوحدات صحيحا  إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 

سوق كتروني للع اإللاب يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع ثان باإلعالن عنه في موقعه والموقوفي حال عدم استيفاء النص

لثاني صحيحا أيا كانت ويعد االجتماع ا األقل،( أيام على 5وإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل )

 نسبة الوحدات الممثلة في االجتماع. 

 لوحدات:طريقة تصويت مالكي ا

صوت واحد بدالء يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات، ولمالك الوحدات أو وكيله اإل

لوحدات الكي افي اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يملكها وقت االجتماع. كما يجوز لمدير الصندوق عقد اجتماعات م

الجتماع ندات الى قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، كما يجوز إرسال مستواالشتراك في مداوالتها والتصويت ع

 واتخاذ القرارات الناتجة عن االجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

 حقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات:

طلب تغيرات ى موافقته على أي تيحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك الحصول عل

 الموافقة وفقا لمتطلبات الئحة صناديق االستثمار.

 اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية الصندوق  .ه

إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق العام، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا  برغبته في ذلك قبل مدة  

التاريخ المزمع إنهاء الصندوق العام فيه، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة  ( يوما  من21ال تقل عن )
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 المعلومات.

 إشعار األطراف ذات العالقة التعاقدية مع الصندوق عن إنهاء الصندوق. -

 البيع التدريجي ألصول الصندوق. -

لمسجلين وحدات المتبقية على مالكي العلى الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع المبالغ ا المستحقةسداد االلتزامات  -

 في تاريخ التصفية على أساس تناسبي على مالكي الوحدات بنسبة ما يملكه كل منهم من وحدات.

 إزالة معلومات الصندوق من موقع مدير الصندوق وموقع تداول. -

 اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكوى  .و

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

أو عن طريق االتصال الهاتفي على هاتف رقم  www.alahlicapital.comالصندوق على شبكة اإلنترنت 

العمالء عند طلبها  شكاوىت مدير الصندوق لمعالجة (. كما يقدم مدير الصندوق نسخة من سياسات وإجراءا920000232)

وفي حال لم يتم تسوية الشكوى من قبل مدير الصندوق، يحق للمشترك إيداع شكواه  .خطيا من مدير الصندوق دون أي مقابل

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

( يوم تقويمي من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى 90األوراق المالية بعد مضي مدة )

 بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.

 سيتم تقديم اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها دون مقابل. 

ي لفصل فاي أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في صناديق االستثمار هي لجنة الجهة القضائية المختصة بالنظر ف 

 منازعات األوراق المالية

 قائمة المستندات المتاحة لمالكي الوحدات:   .ز

 تشمل القائمة المستندات التالية:  

 شروط وأحكام الصندوق. -

 ملخص المعلومات الرئيسة. -

 وط وأحكام الصندوق.العقود المذكورة في مذكرة المعلومات وشر -

 القوائم المالية لمدير الصندوق. -

 ملكية أصول الصندوق  .ح

لصندوق مدير ايقر مدير الصندوق بأن أصول صندوق االستثمار مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعين )ملكية مشاعة(، وليس ل 

ي أصول صلحة فمرة أو الموزع أي أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشو

 الحفظ من و أمينالصندوق أو أي مطالبة فيها، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أ

وجب مطالبات مهذه الالباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا  لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحا  ب

 الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنها في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات. أحكام

لوحدات امالكي لحتى تاريخ إعداد هذه المذكرة، ال يوجد أي معلومات إضافية تساهم في عملية اتخاذ قرارات االستثمار   .ط

 كرها.ذستشارون المهنيون ولم يتم الحاليون أو المحتملون، أو مدير الصندوق، أو مجلس إدارة الصندوق أو الم

 لم يقم مدير الصندوق بطلب أي إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار 

 سياسة مدير الصندوق في حقوق التصويت  .ي

ي تصويت التقوق اليقوم مدير الصندوق باإلفصاح في موقعه اإللكتروني وموقع السوق اإللكتروني عن السياسات المتعلقة بح 

 .يتبعها

 سرية معلومات الصندوق 

لسلطة ن حق امتدار أعمال الصندوق واستثمارات المشاركين فيه بأقصى درجات السرية في جميع األوقات، وذلك ال يحد 

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

 وفاة مالكي الوحدات

، حيث و عجزهأمستثمر على شروط وأحكام ومذكرة معلومات الصندوق لن تنتهي بشكل تلقائي في حال وفاته إن موافقة ال

ي حال فخلفائه وولممثليه الشخصيين وأمنائه  ولمنفذي وصيتهتكون هذه الشروط واألحكام ملزمة لورثته ولمديري تركته 

ألي  قبسمما ث شيء لن تنتهي في حال حدو االتفاقيةإن هذه ف قانونية،كان المستثمر شخصية  إذاأما  فردا.كان المستثمر 

ة و مذكرأشريك أو مساهم فيها. وعليه فإن لمدير الصندوق الحق في تعليق أي معامالت تتعلق بالشروط واألحكام 

ة صالحي ثباتلحين تسلم مدير الصندوق ألمر صادر عن محكمة أو وكالة أو غير ذلك من البيانات الكافية له إل المعلومات

 من سبق ذكرهم قبل السماح لهم بالتصرف في تلك المعامالت.
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 قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

القرار  بموجب يطبق مدير الصندوق قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

و م وأي تغييرات تطرأ عليها. وبهذا يقر مالك2008ديسمبر  1 هـ الموافق1429ذو الحجة  3تاريخ و 2008-39-1رقم 

جد مدير حال و الوحدات بأن المبالغ المستخدمة لالشتراك بالصندوق غير ناتجة عن مصادر مشبوهة أو غير مشروعة. وفي

ه بإيقاف هذ ملزمه الصندوق سببا لالشتباه في المصدر القانوني لألموال المرتبطة بالصفقات االستثمارية للمستثمر، فإن

تمويل وموال الصفقات أو رفض تنفيذها من أجل التحقيق وإخطار الجهة التنظيمية بالمملكة المختصة بمكافحة غسل األ

غير  لى أنه منشارة إمعلومة أو مستند تطلبه الهيئة للتحقق من االشتباه. كما تجدر اإل وإيصال أياإلرهاب مباشرة بالوضع 

 بموجب النظام إعالم مالكي الوحدات بالعمليات المشتبه بها والمبلغ عنها.المسموح لمدير الصندوق 

 تبادل المعلومات

ين مدير الالزم ب ى الحدسيتم تبادل المعلومات الالزمة لفتح حساب المستثمر وتنفيذ عملياته وااللتزام باألنظمة المطبقة إل

شاركتها مد يتم قق مالك الوحدات أيضا بأن هذه المعلومات الصندوق واألطراف األخرى المختارة من مدير الصندوق. يواف

 مع الجهات الرقابية المختصة.

 تجزئة األحكام

 ذها.ولها ونفامل مفعفي حال اعتبار أي حكم من أحكام هذا العقد باطال أو غير قابل للتنفيذ، فإن بقية األحكام تبقى بكا

 اللغة

ا ربية ويتم توفيرهة صناديق االستثمار تكون شروط وأحكام الصندوق باللغة الع( من الئح54وفقا للفقرة )أ( من المادة )

تالف في جود اخمجانا عند طلبها. ويمكن لمدير الصندوق إصدار هذه الشروط واألحكام باللغة اإلنجليزية، وفي حالة و

 ، يؤخذ بالنص العربي.واإلنجليزيالمعنى بين النص العربي 

  
 معلومات إضافية (16

 
 .يرة والمتوسطة في السوق السعودياالستثمار في الشركات الصغل االستثمار: مجا
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 ملحق: ملخص اإلفصاح المالي

  م2020ملخص للمصاريف والرسوم الفعلية السنوية الخاصة بالصندوق للفترة المالية المنتهية في ديسمبر 

 ريـال ألف الرسوم والمصروفات

 1,613 رسوم اإلدارة

 رسوم على المضافة القيمة ضريبة

 اإلدارة
171 

 38 *مراجعة حسابات الصندوق

 16 *العمليات اإلدارية

 8 *هيئة السوق المالية

 5 *تداول

 33 *رسوم الحفظ

 31 *المراجعة الشرعية

 24 *مجلس إدارة الصندوق

 85.34 رسوم التعامل 

 2,024 مجموع الرسوم والمصاريف

٪ 0.41علية بلغت المصاريف األخرى الف ٪ سنويا  من متوسط قيمة أصول الصندوق، وقد0.50* لن تزيد المصاريف األخرى مجتمعة عن 

نوي )كل سكل ربع من متوسط قيمة أصول الصندوق. هذا ويقوم مدير الصندوق بمراجعة المصاريف التي تم تحميلها على الصندوق بشتقريبا 

 ثالث أشهر(.
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 الشروط واألحكام

 

 

 صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة

AlAhli Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund   

  صندوق استثماري عام مفتوح

 

 مدير الصندوق

 شركة األهلي المالية

 

تم اعتماد صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من 

 قبل الهيئة الشرعية المعينة للصندوق

 

تخضع شروط وأحكام الصندوق والمستندات األخرى كافة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير 

 مضللة ومحدثة ومعدلة عن الصندوق

على المستثمرين قراءة هذه الشروط واألحكام مع مذكرة المعلومات والمستندات األخرى الخاصة بالصندوق يجب  

 

 تاريخ إصدار الشروط واألحكام

 صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ

 م 2008 يونيوالموافق  هـ1429جمادى الثاني 

 وتم إشعار الهيئة بتحديثها بتاريخ

 م2018 نوفمبر 27فق ه الموا1440 ربيع األول 19 

 وافقت هيئة السوق المالية على تأسيس الصندوق وطرح وحداته بتاريخ

م2008 يونيوالموافق  هـ1429جمادى الثاني   
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 قائمة المحتويات: 

 :الشروط واألحكام

 معلومات عامة (1

 النظام المطبق (2

 أهداف الصندوق (3

 مدة الصندوق (4

 قيود / حدود االستثمار (5

 العملة (6

 مات والعموالت واألتعابمقابل الخد (7

 التقويم والتسعير (8

 التعامالت (9

 سياسة التوزيع (10

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات (11

 سجل مالكي الوحدات (12

 اجتماع مالكي الوحدات (13

 حقوق مالكي الوحدات (14

 مسؤولية مالكي الوحدات (15

 خصائص الوحدات (16

 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق (17

 إنهاء الصندوق (18

 مدير الصندوق (19

 أمين الحفظ (20

 المحاسب القانوني (21

 أصول الصندوق (22

 إقرار من مالك الوحدات (23
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 :الشروط واألحكام

 معلومات عامة (1
 اسم مدير الصندوق ورقم الترخيص الصادر عن الهيئة  .أ

ات اإلدارة، لتقديم خدم 37-06046شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال(، المرخصة من هيئة السوق المالية ترخيص رقم  

 الحفظ، الترتيب، المشورة، التعهد بالتغطية والتعامل بصفة أصيل ووكيل في األوراق المالية.
 عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق   .ب

 شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( 

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

 +966 92000 0232هاتف: 

 +966114060049فاكس: 
لمدير الصندوق اإللكترونيعنوان الموقع   .ج  

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

 مين الحفظأاسم   .د
 شركة البالد لالستثمار. 

 نوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظع  .ه

 apital.comc-www.albiladلمزيد من المعلومات حول أمين الحفظ، يرجى زيارة الموقع التالي  

  النظام المطبق (2
ة في قة المطبقت العاليخضع الصندوق ومدير الصندوق لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذا 

 لكة العربية السعودية.المم

   أهداف الصندوق (3
 أهداف ونوع الصندوق  .أ

في  النمو صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق 

دي وفقا السعو رأس المال على المدى الطويل من خالل االستثمار في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق األسهم

 للمعايير الشرعية الصادرة عن الهيئة الشرعية للصندوق.
 سياسات وممارسات االستثمار وأنواع األصول التي سيستثمر بها الصندوق  .ب

ير المعاي مع متوافقةأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق الرئيسية الاالستثمار بشكل أساسي في  

هيئة السوق  منالمرخصة  ETFsالمتداولة يشمل ذلك الطروحات األولية وحقوق األولوية، وصناديق المؤشرات الشرعية و

جة ركات المدرهم الشالمالية. باإلضافة إلى ذلك، يجوز للصندوق االستثمار في صناديق االستثمار العقاري المتداولة، وأس

ثمار في االست ات األولية وحقوق األولوية. كما يجوز للصندوقفي السوق الموازية السعودية )نمو( ويشمل ذلك الطروح

ت أو ي صفقافصناديق استثمارية تستثمر في األسواق السعودية أو الخليجية. يمكن للصندوق استثمار الفائض النقدي 

 صناديق أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة.

رجة في طة المدمختارة من أسهم الشركات الصغيرة والمتوسيركز الصندوق استثماراته، في الظروف العادية، في مجموعة 

صول أو امل األالسوق الرئيسية والتي تنطبق عليها المعايير الشرعية، ويجوز للصندوق في الظروف االستثنائية بيع ك

 يعة.رع الشمبعضها واالحتفاظ بقيمتها نقدا ، و/أو في صناديق أسواق النقد، و/أو صفقات أسواق النقد المتوافقة 

بعة لدى ر المتيقوم مدير الصندوق بإدارة المحفظة بطريقة نشطة، وتخضع االستثمارات في الصندوق إلجراءات االستثما

إجراء بألصول مدير الصندوق والتي تتضمن الفحص الكمي وتحليل الشركات والمراجعة الدقيقة، حيث يقوم فريق إدارة ا

 دارة، ومستوى المخاطرة، والخطط المستقبلية للشركة.التحليل األساسي للشركة، وتقييم جودة اإل

 

كما هي  لصندوقايستثمر الصندوق في األدوات المالية المتوافقة مع المعايير الشرعية لالستثمار، وستكون استثمارات 

 موضحة في الجدول التالي:
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 الحد األقصى  الحد األدنى  فئة األصول

ية والمدرجة أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة السعود

 في السوق الرئيسية والموازية )بما في ذلك االكتتابات

األولية وأسهم حقوق األولوية( وصناديق االستثمار 

 العقاري المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة

50٪ 100٪ 

 قاتالنقد، صناديق أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة، صف

 أسواق النقد
0٪ 50٪ 

رى تستثمر في األسواق السعودية صناديق استثمار أخ

 و/أو الخليجية
0٪ 50٪ 

 

   مدة الصندوق (4
 يوجد لمدة والهو صندوق استثماري عام مفتوح غير محدد ا صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة 

 تاريخ استحقاق للصندوق.

 قيود / حدود االستثمار   (5

مار ديق االستثحة صناللصندوق بالقواعد والتعليمات، حيثما ينطبق ذلك، التي تفرضها الئ يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته 

 وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

 العملة   (6

 المستخدم رفالص سعر فإن السعودي، ريـالال غير أخرى بعملة االشتراك حال وفي. السعودي ريـالال هي الصندوق عملة 

 .الصرف رأسعا في تقلب أي الوحدات مالك ويتحمل هذا. حينها في السائدة الصرف ألسعار يخضع سوف الحالة هذه في

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب (7
 تفاصيل جميع المدفوعات وطريقة احتسابها  .أ

حسب في كل دوق ت٪ من صافي قيمة أصول الصن1.85يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق رسوم إدارة سنوية تبلغ  أتعاب اإلدارة: 

لصندوق، اي هذا فيوم تقويم وتخصم بشكل شهري. في حال استثمر في أي صندوق آخر من الصناديق المدارة من شركة األهلي المالية 

ها على م تحميلتخضع أتعاب اإلدارة لضريبة القيمة المضافة، ويت. سيتم إعادة دفع رسوم اإلدارة لتجنب ازدواج تقاضي الرسوم

 ل منفصل وفقا للنسب التي ينص عليها نظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية.الصندوق بشك

حددها تويات تتدفع مصاريف الوساطة أو أية رسوم تداول أخرى من قبل الصندوق مباشرة بمسمصاريف ورسوم التعامل )الوساطة(:  

دا  على معدل بالغ استنالك المصندوق بالشراء أو البيع فيها. وتتفاوت تفي األسواق التي يقوم ال أو أمناء الحفظ األنظمة أو وسيط التعامل

 تداول أصول الصندوق وحجم العمليات.

وم يفي كل  يتم تحميلها على الصندوق حال وجودها حسب أسعار السوق السائدة وتحسبمصاريف التمويل المتوافق مع الشريعة:  

 تقويم وتدفع حسب متطلبات البنك الممول.

 ى سبيل: لمدير الصندوق الحق في تحميل الصندوق أية مصاريف أخرى مسموح بها نظاميا وهي علرسوم والمصاريف األخرىال 

ت ستشارا، ومصاريف مجلس إدارة الصندوق المستقلين، ورسوم الحفظ، ورسوم الرقابة واالمراجعة الحساباتالمثال: مصاريف 

لرسوم اتزيد  نبالصندوق. ولإلضافة إلى المصاريف اإلدارية والعمليات الخاصة الشرعية، والرسوم الرقابية، ورسوم تداول، با

   وهي على النحو التالي: سنويا  من متوسط قيمة أصول الصندوق.٪ 0.5والمصاريف األخرى مجتمعة عن 

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

   الحفظ تحسب كل يوم تقويم وتخصم شهريا.

 ريـال 10 إلى رسوم. باإلضافة ريـال 20كما يستحق أمين الحفظ رسوم عن كل صفقة تتم في السوق السعودي بمبلغ 

 . الكرتونيةعن كل صفقة ال تتم بطريقة 

قسمة على مسنويا  ريـال 140,000بلغ أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين م كل عضو من يتقاضى مكافآت مجلس إدارة الصندوق: 

  .عدد الصناديق العامة المفتوحة المدارة من قبل مدير الصندوق والتي يشرف عليها المجلس

 وتخصم شهريا. في كل يوم تقويمسنويا تحسب  ريـال 32,568 أتعاب مراجع الحسابات: 

 وتخصم شهريا. وم تقويمفي كل يسنويا تحسب  ريـال 27,000: الشرعية أتعاب خدمات الرقابة 

 شهريا.وتخصم  في كل يوم تقويمسنويا تحسب  ريـال 7500رسوم هيئة السوق المالية:  

 وتخصم شهريا. في كل يوم تقويمسنويا تحسب  ريـال 5000رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول:  

جم حدوق من نسبة أصول الصنا على الصندوق على أساس يتم تحميله مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندوق: 

 بمعالجة بياناتها وبالعمليات الخاصة بها. الصندوقالصناديق العامة التي يقوم مدير أصول 

 تجدر اإلشارة إلى أن جميع الرسوم واألتعاب والعموالت والمصاريف التي تستحق لألهلي المالية ومقدمي الخدمات اآلخرين ال 
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 ضريبة نظام عليها ينص التي للنسب وفقا   منفصل بشكل المالية األهلي إلى الصندوق سيدفعها والتي المضافة القيمة ةتشمل ضريب

  القيمة المضافة.

 مقابل الصفقات  .ب

صندوق الحق في ٪ من قيمة االشتراك تدفع عند كل عملية اشتراك في الصندوق ولمدير ال2يستقطع مدير الصندوق رسوما بحد أقصى 

خضع رسوم تتراك. تنازل عنها أو عن جزٍء منها وفقا  لتقديره. ويتم استثمار صافي المبلغ في الصندوق بعد اقتطاع رسوم االشال

لي المالية ر إلى األهلمستثماالشتراك لضريبة القيمة المضافة، علما  بأن رسوم االشتراك ال تشمل ضريبة القيمة المضافة والتي سيدفعها ا

  للنسب التي ينص عليها نظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية.بشكل منفصل وفقا  

يها حصل علييحق لمدير الصندوق مع مراعاة الضوابط الشرعية أن يبرم ترتيبات عمولة خاصة تكون محصورة في سلع وخدمات قد   .ج

الئحة لوفقا  قديم أبحاث لمصلحة الصندوقمدير الصندوق على أن تكون متعلقة بتنفيذ صفقات نيابة عن صندوق االستثمار أو بت

 األشخاص المرخص لهم.

 التقويم والتسعير (8
 تقويم أصول الصندوق  .أ

ها مضافا إلي لتقويميتم احتساب إجمالي قيمة أصول الصندوق بناء على أسعار إغالق األسهم التي يملكها الصندوق في يوم ا 

م ندوق. وسيتبل الصاستثمارية فسيتم احتساب آخر سعر وحدة معلن من ق األرباح المستحقة، وفي حالة االستثمار في صناديق

لى سعر عالية بناء قة المتقويم األسهم التي تمت المشاركة بها في الطروحات األولية في الفترة ما بين االكتتاب وتداول الور

 االكتتاب.
 عدد نقاط التقويم وتكرارها  .ب

 حدة بنهايةعر الوس، ويتم اإلعالن عن اعة الخامسة مساء في يوم التعاملمام السيتم تقويم قيمة أصول الصندوق كما في ت 

 اليوم التالي ليوم التقويم.
 اإلجراءات في حال التقويم أو التسعير الخاطئ  .ج

الصندوق  م مديرفي حال التقويم أو التسعير الخاطئ ألي أصل من أصول الصندوق أو االحتساب الخاطئ لسعر الوحدة سيقو 

 التاليب

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

سعير و التأالتقويم  أخطاءتعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين بما في ذلك مالكو الوحدات السابقون عن جميع  -

 دون تأخير؛

سعر الوحدة  أو أكثر من ٪0.5عير بما يشكل نسبة إبالغ هيئة السوق المالية فورا عن أي خطأ في التقويم أو التس -

 صندوق التيير الواإلفصاح عن ذلك فورا في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني لتداول وفي تقار

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

لمادة وبة وفقا لالمطلوالتقويم والتسعير )إن وجدت( لهيئة السوق المالية  يقوم مدير الصندوق بتقديم ملخصا بجميع أخطاء

 ( من الئحة صناديق االستثمار.72)

 حساب سعر الوحدة  .د
رباح المستحقة وأي أ( شامال  األ-6يتم احتساب سعر الوحدة بحساب إجمالي قيمة أصول الصندوق المذكورة في الفقرة ) 

خصم جميع  وق بعدلموزعة التي سيعاد استثمارها في الصندوق، ناقصا  أتعاب إدارة الصندأرباح تحت التحصيل واألرباح ا

. ذلك الوقت ئمة فيالمصاريف وااللتزامات الثابتة وأية مصروفات مستحقة، ثم قسمة الناتج على إجمالي عدد الوحدات القا

ر من أصول زء كبيجل معقول عدم إمكانية تقويم وفي الحاالت االستثنائية أو الطارئة التي يقرر فيها مدير الصندوق بشك

حقا من اللمؤقت الصندوق بشكل يمكن التعويل عليه يجوز تأخير تقويم أصول الصندوق على أن تتم مراجعة هذا اإلجراء ا

 قبل مدير الصندوق.

 تُحسب صافي قيمة أصول الصندوق كالتالي:

 صول.لتشغيلية على أساس يومي من إجمالي حجم األيتم حساب جميع المصاريف والرسوم الثابتة والمصاريف ا -

 تحسب رسوم اإلدارة من ناتج الخطوة السابقة ويكون الناتج هو صافي قيمة أصول الصندوق.  -

 ويمكن تلخيص الخطوتين السابقتين في المعادلة التالية: 

)رسوم  –لية الفعلية( لرسوم الثابتة والمصاريف التشغيا –صافي قيمة أصول الصندوق= )إجمالي حجم األصول  -

 اإلدارة(

 سعر الوحدة= صافي قيمة أصول الصندوق / عدد الوحدات القائمة في يوم التقويم

 
 نشر سعر الوحدة  .ه

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

 .www.tadawul.com.saوموقع تداول  www.alahlicapital.comبمدير الصندوق 

http://www.alahlicapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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 التعامالت (9
 مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد  .أ

يس ن إلى الخمإلثنيملكة، ويتم تنفيذ تلك الطلبات من ايمكن تقديم طلبات االشتراك واالسترداد في كل يوم عمل في الم - 

شتراك ات االعلى أن تكون أيام عمل في المملكة العربية السعودية في حال تم تقديمها قبل آخر موعد لتقديم طلب

 واالسترداد كما هو موضح في هذه الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات. 

 دوق ومذكرةالصن ك واالسترداد ودفع عائدات االسترداد وفقا لشروط وأحكاميقوم مدير الصندوق بتنفيذ طلبات االشترا -

 المعلومات وبما ال يتعارض مع الئحة صناديق االستثمار.
 متحصالت االسترداد  .ب

ها دد عندويم التي حة التقتدفع عوائد االسترداد لمالك الوحدات بحد أقصى قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقط 

 سعر االسترداد كحد أقصى.
 قيود التعامل في وحدات الصندوق  .ج

لشروط ار وهذه واالسترداد بأحكام ومتطلبات الئحة صناديق االستثما االشتراكيتقيد مدير الصندوق عند تنفيذ طلبات  

 واألحكام 

 ومذكرة المعلومات.
 تأجيل عمليات االسترداد  .د

ت جميع طلبا لي نسبةطلب استرداد من الصندوق حتى يوم التعامل التالي إذا بلغ إجمايجوز لمدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي  

مع طلبات  أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق. سيتم التعامل ٪10االسترداد لمالكي الوحدات في أي يوم تعامل 

ى مالكي داد إلع عائدات االستراالسترداد المؤجلة بالنسبة والتناسب في أقرب يوم تعامل، وسيقوم مدير الصندوق بدف

 الوحدات في أقرب فرصة ممكنة عمليا متصرفا بحسن نية.

 يعلق مدير الصندوق التعامل في وحدات الصندوق في الحاالت التالية:

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

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

صندوق، يملكها ال التي إذا علق التعامل في السوق الرئيسة التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو األصول األخرى -

ة أصول ي قيمإما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصاف

 الصندوق.

و ال وفاته أل في حة المستثمر على هذه الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات يعني موافقته أن تظل سارية المفعوإن موافق

 ت المطلوبةلمستنداالشخصيون أو أمناؤه أو خلفاؤه با هأو ممثلوعجزه حتى يتقدم ورثته أو مديرو تركته أو منفذو وصيته 

ام روط واألحكذه الشهفردا. أما إذا كان المستثمر شخصية اعتبارية، فإن  التي يحددها مدير الصندوق في حال كان المستثمر

تعلق امالت تألي شريك أو مساهم فيها. عليه، يحق لمدير الصندوق تعليق أي مع قمما سبلن تنتهي في حال حدوث شيء 

البيانات  لك منأو غير ذ بهذه الشروط واألحكام لحين تسلم مدير الصندوق أمرا صادرا عن محكمة مختصة أو وكالة شرعية

 الكافية إلثبات صالحية من سبق ذكرهم قبل السماح لهم بالتصرف في تلك الوحدات.

 اإلجراءات التي سيتخذها مدير الصندوق في حال علق التعامل في وحدات الصندوق:

 دات.التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوح -

 ة.مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظم -

ذلك  اإلفصاح عنليق وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في اإلشعار عن التع -

 تروني للسوق.في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللك
 إجراءات اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل  .ه

 اد المطلوبالستردفي حال تم تأجيل عمليات االسترداد، سيتبع مدير الصندوق إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات ا 

 د".ستردات االتأجيلها وذلك وفقا لمتطلبات المادة الحادية والستين من الئحة صناديق االستثمار "تأجيل عمليا
 األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين  .و

ألخرى ذات الوائح يخضع نقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين إلى نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية وال 

 العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية.
 ت الصندوقاستثمار مدير الصندوق في وحدا  .ز

و بعد أصندوق يمكن لمدير الصندوق و/أو تابعيه، وفقا  لتقديره الخاص المشاركة في الصندوق كمستثمر عند تأسيس ال 

ح يتم اإلفصابا . سإطالق الصندوق، ويحتفظ مدير الصندوق بحقه في تخفيض مشاركته كليا  أو جزئيا  متى ما رأى ذلك مناس

الصندوق  اره فيت إن وجدت بشكل ربع سنوي وسيتم التعامل مع مدير الصندوق حال استثمعن إجمالي قيمة هذه االستثمارا

مدير  اشتراكدون تمييز عن أي مستثمر آخر مع مراعاة متطلبات المادة الخامسة عشرة من الئحة صناديق االستثمار "

 الصندوق في وحدات الصندوق".
 اد تقديم طلبات االشتراك واالسترد  .ح

في يوم صباحا تدفع قبل أو عند الساعة العاشرة السعودي يجب أن  ريـالكل االشتراكات التي تتم بال ت االشتراك:تقديم طلبا 
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التعامل الذي تم االشتراك فيه، أما الطلبات التي يتم تقديمها بعد الساعة  نفس يومالتعامل لكي تبدأ المشاركة في الصندوق في 

راك المستهدف عطلة رسمية للبنوك أو لألشخاص المرخص لهم في المملكة العربية العاشرة صباحا أو إذا صادف يوم االشت

يحتفظ مدير الصندوق بالحق في تمديد وقت االشتراك  السعودية، فسوف يتم تنفيذ طلبات االشتراك في يوم التعامل التالي.

 إلى بعد الساعة العاشرة صباحا في يوم التعامل.

ص نموذج الخاقيع الالسترداد في أي يوم تعامل بشرط استالم إشعار خطي باالسترداد أو تويجوز ا تقديم طلبات االسترداد:

لساعة تم تقديمها بعد افي يوم التعامل، أما الطلبات التي يعند الساعة العاشرة صباحا  باالسترداد عن طريق الفروع قبل أو

العربية  لمملكةالبنوك أو لألشخاص المرخص لهم في العاشرة صباحا أو إذا صادف يوم االسترداد المستهدف عطلة رسمية ل

اد قت االستردمديد وتالسعودية، فسوف يتم تنفيذ طلبات االسترداد في يوم التعامل التالي. يحتفظ مدير الصندوق بالحق في 

 إلى بعد الساعة العاشرة صباحا في يوم التعامل.
 إجراءات االشتراك واالسترداد والتحويل  .ط

 لفروع،اطريق  عند االشتراك في الصندوق يوقع العميل على نموذج االشتراك والشروط واألحكام عن شتراك:إجراءات اال 

دير مين من كما يمكنه إجراء ذلك من خالل القنوات البديلة )وهي عن طريق الموقع اإللكتروني أو الهاتف المعتمد

ي ير منتهالمستثمر الفرد إبراز إثبات شخصية غالصندوق(، ويتم خصم مبلغ االشتراك من حساب العميل. ويجب على 

ارية صية االعتبو الشخالصالحية مثل بطاقة الهوية الوطنية )للسعوديين( أو اإلقامة )للمقيمين(، ويجب أن يقدم المستثمر ذ

 يأة إلى )الشركات والمؤسسات( خطابا مختوما من الشركة باإلضافة إلى نسخة من السجل التجاري للشركة باإلضاف

 مستندات أخرى حسب نوع الشركة أو المؤسسة.

 لك بتسليموقت وذ يمكن أن يقدم مالك الوحدات طلبا السترداد قيمة الوحدات كليا أو جزئيا في أي إجراءات االسترداد: 

ن أب يلة. ويجت البدإشعار خطي أو بتعبئة وتسليم نموذج االسترداد الذي يمكن الحصول عليه من الفروع أو من خالل القنوا

ق داد عن طرياالستريقوم المستثمر بإبراز بطاقة الهوية الوطنية أو اإلقامة غير منتهية الصالحية وذلك في حال رغبته ب

قديم مالك حال ت الفروع. كما على مالك الوحدات تحديد ما إذا كان يرغب في استرداد قيمة وحداته كليا أو جزئيا. وفي

زئي اد الجوق، ثم حدث انخفاض لقيمة كامل وحداته إلى أقل من مبلغ االستردالوحدات طلب استرداد جزئي من الصند

مسؤولية  دون أيبالمطلوب فإن من حق مدير الصندوق رفض عملية االسترداد المطلوب تنفيذها في يوم التقويم المستهدف، 

 الحق.وم التقويم العلى مدير الصندوق، وبالتالي على المستثمر تقديم طلب استرداد جديد ليتم تنفيذه في ي

 ملية واحدةعمثابة تعتبر عملية التحويل بين صندوقين من صناديق شركة األهلي المالية ب إجراءات التحويل بين صندوقين:

طلبات  د "تقديمجزئين منفصلين: استرداد واشتراك. وعلى هذا األساس، يتم تنفيذ عملية االسترداد طبقا لبن تتركب من

ويل، د طلب التحر. وعنتتم عملية االشتراك طبقا لبند "تقديم طلبات االشتراك" الخاص بالصندوق اآلخ االسترداد" أعاله، ثم

ير منتهية خصية غيجب على المستثمر تعبئة نموذج التحويل وتقديمه إلى ممثل خدمات العمالء بالفرع مصحوبا بهويته الش

 الصالحية أو التحويل من خالل القنوات البديلة.
 هادنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استردادالحد األ  .ي

 سعودي ريـال 5,000الحد األدنى لالشتراك:  

 سعودي ريـال 2,000الحد األدنى لالشتراك اإلضافي: 

 سعودي ريـال 2,000الحد األدنى لالسترداد: 

 سعودي ريـال 2,000الحد األدنى لملكية وحدات الصندوق: 
 الحد األدنى لبدء الصندوق  .ك

ر ق االستثماصنادي ال يوجد حد أدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، ويخضع الحد األدنى لبدء الصندوق إلى الئحة 

 وتعليمات الهيئة.
 ول الصندوقي قيمة أصسعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصاف ريـالماليين  10اإلجراءات التصحيحية الستيفاء متطلب   .ل

ألدنى لق بالحد اما يتعيتبع مدير الصندوق المتطلبات الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة من الهيئة في 

اليين ( م10المتطلب استيفاؤه من صافي قيمة أصول الصندوق، وفي حال قل صافي قيمة أصول الصندوق عن عشرة )

  :الصندوق باتخاذ اإلجراءات التالية سعودي سيقوم مدير ريـال

 إبالغ مجلس إدارة الصندوق بهذا الحدث، -

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

هاء اإلن في حال انقضت فترة الستة أشهر دون التصحيح، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق وفقا  إلجراءات -

 ية )و( من الفقرة الرابعة من مذكرة المعلومات،المذكورة في الفقرة الفرع

يق من هذا م، تم إعفاء مدراء الصناد29/11/2018هـ الموافق 21/03/1440علما بأنه حسب تعميم الهيئة الصادر في 

 م.31/12/2020المتطلب حتى تاريخ 

 سياسة التوزيع  (10
 سياسة توزيع األرباح  .أ

 لى مالكي الوحداتال يقوم الصندوق بتوزيع أي أربح دورية ع 



45 
 

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات  (11
 المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية  .أ

( يوما من نهاية فترة 35يعد مدير الصندوق التقارير المالية األولية وتتاح للجمهور وذلك بنشرها خالل مدة ال تتجاوز ) - 

 لكترونياإلقع حكام الصندوق ومذكرة المعلومات وفي الموالتقرير وذلك في األماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأ

 للسوق. اإللكترونيلمدير الصندوق والموقع 

ر األولية ة والتقاريلموجزيعد مدير الصندوق التقارير السنوية )بما في ذلك القوائم السنوية المراجعة والتقارير السنوية ا -

ل، بدون أي مقاب تثمار، ويحصل عليها مالك الوحدات عند الطلب( من الئحة صناديق االس5وفقا لمتطلبات الملحق رقم )

 ( يوما من نهاية فترة التقرير. 70السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز ) وتتاح التقارير

ت وحدا يزود مدير الصندوق كل مالك وحدات ببيانات صافي قيمة أصول الوحدات التي يمتلكها وسجل صفقاته في -

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

ي شأنها معد فيرسل مدير الصندوق بيان سنوي إلى مالك الوحدات )بما في ذلك أي شخص تملك الوحدات خالل السنة ال -

، ويحتوي لماليةا( يوما من نهاية السنة 30البيان( يلخص صفقاته في وحدات الصندوق على مدار السنة المالية خالل )

لواردة في ات واهذا البيان األرباح الموزعة وإجمالي مقابل الخدمات والمصاريف واألتعاب المخصومة من مالك الوحد

ي فليها عشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، باإلضافة إلى مخالفات قيود االستثمار إن وجدت المنصوص 

 صندوق أو في مذكرة المعلومات.الئحة صناديق االستثمار أو في شروط وأحكام ال
 أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق  .ب

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

 www.alahlicapital.com :والموقع اإللكتروني للسوق www.tadawul.com.sa وترسل اإلشعارات األخرى إن .

 وجدت على العنوان البريدي و/أو البريد اإللكتروني و/أو كرسالة نصية كما هو مبين في سجالت مدير الصندوق.
 وسائل تزويد مالكي وحدات بالقوائم المالية السنوية  .ج

لية السنوية للصندوق بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة الخاصة بالصندوق لمالكي الوحدات تتاح القوائم الما 

والموقع www.alahlicapital.com وللمستثمرين المحتملين بدون مقابل على الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق: 

 .www.tadawul.com.sa : اإللكتروني للسوق

 سجل مالكي الوحدات (12

فظه في ار، وحيعد مدير الصندوق مسؤوال عن إعداد سجل محدث لمالكي الوحدات، وفقا لمتطلبات الئحة صناديق االستثم 

 المملكة ويتم التعامل مع هذا السجل بمنتهى السرية.

 

 الوحداتاجتماع مالكي   (13
 الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات  .أ

 لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات وذلك في الحاالت التالية: 

 مبادرة من مدير الصندوق؛ -

تسلم ذلك  مل من( أيام ع10طلب كتابي من أمين الحفظ، ويقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) -

 الطلب من أمين الحفظ؛

األقل من قيمة  ٪ على25مجتمعين أو منفردين أكثر من  يملكونطلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين  -

ذلك الطلب  ( أيام عمل من تسلم10وحدات الصندوق، ويقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل )

 وحدات.من مالك أو مالكي ال
 إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات  .ب

، وتكون الدعوة ( من الئحة صناديق االستثمار بخصوص اجتماعات مالكي الوحدات70يلتزم مدير الصندوق بأحكام المادة ) 

بإرسال ولسوق، لالجتماع مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني 

( 21دة ال تزيد عن )( أيام على األقل من تاريخ االجتماع وبم10إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل )

الكي ن اجتماع مال يكويوما قبل االجتماع، وسيحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة. و

لصندوق العام، اعلى األقل من قيمة وحدات  ٪25إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  الوحدات صحيحا  إال

لكتروني قع اإلوفي حال عدم استيفاء النصاب يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع ثان باإلعالن عنه في موقعه والمو

جتماع الثاني صحيحا ( أيام على األقل، ويعد اال5بل )للسوق وإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ ق

 أيا كانت نسبة الوحدات الممثلة في االجتماع.
 :طريقة تصويت مالكي الوحدات  .ج

يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات، ولمالك الوحدات أو وكيله اإلدالء بصوت واحد  

كما يجوز لمدير الصندوق عقد اجتماعات مالكي الوحدات  االجتماع.عن كل وحدة يملكها وقت  في اجتماع مالكي الوحدات

واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، كما يجوز إرسال مستندات االجتماع 

http://www.alahlicapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alahlicapital.com/
http://www.alahlicapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 واتخاذ القرارات الناتجة عن االجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

 حقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات:

 ما قبل االجتماع.( يو21تسليم إشعار كتابي قبل عشرة أيام على األقل من اجتماع مالكي الوحدات ولمدة ال تزيد عن ) -

 تعيين وكيل لمالك الوحدات لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. -

رات ي تغيحدات بما في ذلك الحصول على موافقته على أيحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالو -

 تطلب الموافقة وفقا لمتطلبات الئحة صناديق االستثمار.

 حقوق مالكي الوحدات  (14

ة بدون لعربيالحصول على نسخة محدثة من مذكرة المعلومات ومن شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات باللغة ا - 

 مقابل.

لصندوق كام ابيانات الخاصة بالصندوق حسب ما ورد في الفقرة الحادية عشر من شروط وأحالحصول على التقارير وال -

 ووفقا للمادة الحادية والسبعين من الئحة صناديق االستثمار "تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات"

إرسال ات ومعلومإشعار مالكي الوحدات بأي تغييرات مهمة أو واجبة اإلشعار في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة ال -

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

ق لصندواالحصول على موافقة مالكي الوحدات من خالل قرار صندوق عادي على أي تغيير أساسي في شروط وأحكام  -

 ومذكرة المعلومات.

 مار.لهم وفقا لشروط الصندوق وأحكامه والئحة صناديق االستثإدارة أصول الصندوق بما يحقق أقصى مصلحة  -

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

حق  حد منيإدارة أعمال الصندوق واستثمارات المشاركين فيه بأقصى درجات السرية في جميع األوقات، وذلك ال   -

 اي. كملنظاما)هيئة السوق المالية( في االطالع على سجالت الصندوق ألغراض اإلشراف  السلطة التنظيمية للصندوق

ملياته فيذ علن تتم مشاركة معلومات مالكي الوحدات إال في الحاالت الضرورية الالزمة لفتح حساب المستثمر وتن

حة لمالكي قق مصلالمعلومات ما يحوااللتزام باألنظمة المطبقة مع الجهات الرقابية المختصة أو إذا كان في مشاركة 

 الوحدات.

ة لفعليالحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات سنويا تظهر الرسوم واألتعاب ا -

 ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها.

يوما من  (21) إشعار مالكي الوحدات كتابيا في حال رغبة مدير الصندوق في إنهاء الصندوق قبل مدة ال تقل عن -

 التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.

 الستثمار.ديق ادفع عوائد االسترداد خالل الفترة الزمنية المنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق وفي الئحة صنا -

 سوم استرداد.يحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير مهم دون فرض أي ر -

ت والتعليما ماليةأي حقوق أخرى لمالكي الوحدات تقرها األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق ال -

 السارية بالمملكة العربية السعودية ذات العالقة.

 مسؤولية مالكي الوحدات  (15

 :يقر ويوافق مالكو الوحدات بشكل واضح على اآلتي 

ير لى مددوق أي تعهد أو ضمان ألداء أو ربحية ألي استثمار مدار في الصندوق ولن يكون عال يقدم مدير الصن -

صندوق ول الالصندوق أي مسؤولية قانونية أو تبعية ألي انخفاض في قيمة االستثمارات المدارة أو انخفاض في أص

 باستثناء تلك الحاالت الناتجة عن اإلهمال الجسيم أو التعدي أو التقصير؛

 ن ديونعدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه، ال يكون مالك الوحدات مسؤوال عفيما  -

 والتزامات الصندوق؛

ل األخرى التصااوبيانات  اإللكترونيفي حال عدم قيام مالكي الوحدات بتزويد مدير الصندوق بالعنوان البريدي و/أو  -

ت على لوحداحساب المتعلقة باستثماراتهم فبموجب هذا يوافق مالكو االصحيحة، بما فيها اإلشعارات و كشوفات ال

ة بشكل ناشئ تجنيب مدير الصندوق وإعفائه من أي مسؤولية ويتنازل عن جميع حقوقه وأي مطالبات من مدير الصندوق

ق علمباشر أو غير مباشر عن عدم تزويد مالك الوحدات بكشف الحساب واإلشعارات أو أية معلومات أخرى تت

صحيح أية تت أو باالستثمارات أو تلك التي تنشأ عن عدم قدرة مالكي الوحدات على الرد أو التأكد من صحة المعلوما

 أخطاء مزعومة في كشف الحساب أو اإلشعارات أو أية معلومات أخرى؛

دون  ك القوانينع لتليخضإذا كان مالك الوحدات خاضعا لقوانين سلطة غير المملكة العربية السعودية فإنه يتعين عليه أن  -

 .قمدير الصندوأن يكون هناك أي التزام على الصندوق أو 

 خصائص الوحدات  (16

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

 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق  (17
 األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق  .أ

الصندوق باألحكام التي نظمتها الئحة صناديق االستثمار بخصوص التغييرات التي يتم إجراؤها على شروط  يتقيد مدير 
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 وأحكام الصناديق العامة وتنقسم تلك التغييرات إلى ثالثة تغييرات رئيسية وهي تغييرات أساسية، ومهمة، وواجبة اإلشعار.

 التغييرات األساسية: 

 ل قرارعلى موافقة مالكي وحدات الصندوق على التغيير األساسي المقترح من خاليجب على مدير الصندوق الحصول 

ل الحصو صندوق عادي. ويجب على مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات وموافقة الهيئة الشرعية

اتهم قبل د وحدات استرداعلى موافقة هيئة السوق المالية على التغيير األساسي المقترح للصندوق، ويحق لمالكي الوحد

 :اآلتية الحاالت من األساسي" أيا   "التغيير بمصطلح يُقصدسريان أي تغيير أساسي دون فرض أي رسوم إن وجدت. و

 التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته. -

 التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق. -

 مدير الصندوق.االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب  -

 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من وقت آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق. -

 التغييرات المهمة:

ويحق صندوق لل مقترحة مهمة بأي تغييرات كتابيا الصندوق في الوحدات ومالكي الهيئة إشعار الصندوق مدير على يجب

 أي "المهم غييربالت" ويُقصد دون فرض أي رسوم إن وجدت.لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير أساسي 

 :أن من شأنه تغيير

 .الصندوق في مشاركتهم في النظر الوحدات مالكي يعيد أن إلى المعتاد في يؤدي -

 تابع يأ أو الصندوق إدارة مجلس من أعضاء عضو أي أو الصندوق مدير إلى الصندوق أصول من يزيد من مدفوعات -

 .منهما ألي

 .أو العام، الصندوق أصول من تسدَّد المدفوعات من جديدا   نوعا   يقدم -

 .الصندوق أصول من تسدَّد التي األخرى المدفوعات أنواع جوهري بشكل يزيد -

 .الصندوق مدير وتبلغ بها آلخر حين من الهيئة تقررها أخرى حاالت أي -

 التغييرات واجبة اإلشعار:

 عاله.غيير ال يقع ضمن التغييرات األساسية والمهمة المذكورة أيقصد بعبارة "التغيير واجب اإلشعار" أي ت
 إجراءات اإلشعار عن أي تغيير في شروط وأحكام الصندوق  .ب

الموقع وتروني يرسل مدير الصندوق إشعارا لمالكي الوحدات ويفصح عن تفاصيل التغييرات األساسية في موقعه اإللك - 

 سريان التغيير.( أيام من 10اإللكتروني للسوق وذلك قبل )

حدد من قبل مدير ( يوما  قبل اليوم الم21يرسل مدير الصندوق إشعارا بالتغيرات المهمة لمالكي الوحدات والهيئة ) -

الموقع وتروني الصندوق لسريان هذه التغيرات، ويفصح مدير الصندوق عن تفاصيل التغييرات المهمة في موقعه اإللك

 ( أيام من سريان التغيير.10تحددها الهيئة وذلك قبل ) اإللكتروني للسوق أو بالطريقة التي

ن سريان التغيير، ( أيام م8يرسل مدير الصندوق إشعارا  بالتغيرات الواجبة اإلشعار لمالكي الوحدات والهيئة قبل ) -

وذلك وق ني للسويفصح مدير الصندوق عن تفاصيل التغييرات واجبة اإلشعار في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكترو

 ( يوما من سريان التغيير.21خالل )

لخاصة اسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن جميع التغييرات في شروط وأحكام الصندوق في التقارير السنوية  -

 بالصندوق التي يتم إعدادها وفقا للمادة الحادية والسبعين من الئحة صناديق االستثمار.

 إنهاء الصندوق  (18

 هاء صندوق االستثمار: الحاالت التي تستوجب إن 

 رغبة مدير الصندوق في إنهاء الصندوق وعدم استمراره؛ -

 .وق الماليةئة السانخفاض صافي قيمة أصول الصندوق عن الحد األدنى المحدد في اللوائح والتعليمات والتعاميم الصادرة من هي -

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

قل تبل مدة ال قي ذلك فإذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق العام، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا برغبته  -

شروط بخالل ( يوما من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، دون اإل21عن )

 وأحكام الصندوق.

 كي الوحداتلى مالعيقوم مدير الصندوق بسداد االلتزامات المستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع المبالغ المتبقية س -

 المسجلين في تاريخ التصفية على أساس تناسبي على مالكي الوحدات بنسبة ما يملكه كل منهم من وحدات.

 عن انتهاء مدة الصندوق العام وتصفيته. يعلن مدير الصندوق في موقعه اإللكتروني وموقع تداول -

 مدير الصندوق  (19
 مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته  .أ

لعربية ابالمملكة  ساريةااللتزام بجميع األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والتعليمات ال - 

خص لهم المر لبات الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاصالسعودية ذات العالقة بعمل الصندوق بما في ذلك متط

 ل.لمعقوابما في ذلك واجب األمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص 

إدارة أصول الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط الصندوق وأحكامه ومذكرة المعلومات وأداء  -
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 مهماته فيما يتعلق بسجل مالكي الوحدات.جميع 

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

 الصندوق.

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

م أشكل مباشر اته بسؤوال عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤولياته وواجبيعد مدير الصندوق م -

 كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم.

تصرف  سوء مال أويعد مدير الصندوق مسؤوال تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال أو إه -

 أو تقصير متعمد.

سياسات لك اليعد مدير الصندوق السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وتتضمن ت -

 واإلجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل سنوي على األقل.

 طلبها. ء علىود الهيئة بنتائج التطبيق بنايطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام للصندوق ويز -
 حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن  .ب

ر الصندوق فع مدييحق لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن. ويد 

 أتعاب ومصاريف أي مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصة.
 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله  .ج

دوق بديل دير صنللهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثماري محدد واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا لتعيين م 

 لذلك الصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا، وذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:

 هم.للصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص توقف مدير ا -

 إلغاء ترخيص مدير في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. -

 تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة. -

 لنظام أو لوائحه التنفيذية.ا بالتزام-جوهريال تراه الهيئة بشك–لصندوق قد أخل إذا رأت الهيئة أن مدير ا -

جل لدى خر مسوفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آ -

 فظة.مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق أو أصول الصناديق التي يديرها مدير المح

 ذات أهمية جوهرية. أنها-عقولةمبناء على أسس –أي حالة أخرى ترى الهيئة  -

 أمين الحفظ  (20
 مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته  .أ

شر أم ه بشكل مباولياتيعد أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء قام بتأدية مسؤ - 

 بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص المرخص لهم.كلف بها طرفا ثالثا 

و و إهماله أاله أيعد أمين الحفظ مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتي  -

 سوء تصرفه المتعمد أو تقصيره المتعمد.

تخاذ اها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن يعد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق وحمايت -

 جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.
 حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن  .ب

فظ من لحمينا ليجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه المرخصين لممارسة نشاط الحفظ بالعمل أ 

 الباطن، ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة.
 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله  .ج

 ت اآلتية:الحاال للهيئة عزل أمين الحفظ المعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا في حال وقوع أي من 

 ظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.توقف أمين الحف -

 إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. -

 تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ. -

 ظام أو لوائحه التنفيذية.بالتزام الن -بشكل تراه الهيئة جوهريا–أخل  إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد -

 نها ذات أهمية جوهرية.أ -ناء على أسس معقولةب–أي حالة أخرى ترى الهيئة  -

لحة في مص كما يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ

 سل مدير الصندوق فورا إشعارا بذلك إلى الهيئة ومالكي الوحدات.مالكي الوحدات، وير

 

 المحاسب القانوني  (21
 المحاسب القانوني للصندوق  .أ

 كي بي ام جي الفوزان وشركاه. 
 مهام المحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته  .ب

 إلى أعمال المراجعة التي يقوم بها والتي تتم وفقا  مسؤولية المحاسب القانوني تتمثل في إبداء الرأي على القوائم المالية استنادا   



49 
 

 

لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب التزام المحاسب بمتطلبات أخالقيات المهنة 

 .خطاء الجوهريةوتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من التأكد بأن القوائم المالية خالية من األ

تتضمن مسؤوليات المحاسب القانوني أيضا القيام بإجراءات الحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في 

القوائم المالية. باإلضافة إلى تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المستخدمة، 

 عرض العام للقوائم المالية. باإلضافة إلى تقييم ال
 األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني للصندوق  .ج

 يقوم مدير باستبدال المحاسب القانوني في أي من الحاالت اآلتية: 

 وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهني للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه؛ -

 لصندوق العام مستقال  أو كان هناك تأثيرا على استقالليته؛إذا لم يعد المحاسب القانوني ل -

هام ة لتأدية ملكافيإذا قرر مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق أن المحاسب القانوني ال يملك المؤهالت والخبرات ا -

 المراجعة بشكل مرض أو أن تغيير المحاسب القانوني يحقق مصلحة مالكي الوحدات؛

 ق المالية وفقا لتقديرها المحض تغيير المحاسب القانوني الخاص بالصندوق.إذا طلبت هيئة السو -

 أصول الصندوق  (22

 إن أصول الصندوق محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق - 

 يجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين. -

مدير  وق أومالكي الوحدات ملكية مشاعة، وال يجوز أن يكون لمدير الصندإن أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي ل -

مطالبة  وق أوالصندوق من الباطن أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصند

 ن الحفظ منأمي ظ أوفيما يتعلق بتلك األصول، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحف

لمطالبات هذه ابالباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحا 

 بموجب الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنها في هذه الشروط واألحكام أو مذكرة المعلومات.
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 إقرار من مالك الوحدات  (23

هلي صندوق األب الخاصة ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسة حكاماألشروط والع على لقد قمت/قمنا باالطال 

 يها.ف، والموافقة على خصائص الوحدات التي اشتركت/اشتركنا ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة

 االسم:

 التاريخ: التوقيع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


