
1 
 

 
 
 

 

 صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل
AlAhli Global Real Estate Income Fund 

 
 

 الشروط واألحكام
 
 

 
 شركة األهلي المالية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تثمارية والشرعية االسيجب على المستثمرين المحتملين قراءة هذه الشروط واألحكام بالكامل والحصول على االستشارات القانونية والضريبية والمالية و
 قبل اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار في هذا الصندوق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 قائمة المحتويات:

 

 قائمة المصطلحات

 ملخص الصندوق

 شروط وأحكام الصندوق

 اسم صندوق االستثمار .1

 عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق  .2

 تاريخ البدء .3

 الهيئة المنظمة .4

 لشروط واألحكام أو آخر تحديث لهماتاريخ إصدار هذه ا .5

 االشتراك .6

 عملة الصندوق .7

 أهداف صندوق االستثمار  .8

 استراتيجيات االستثمار الرئيسية  .9

 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق .11

 الرسوم والمصاريف .11

 مصاريف التعامل  .12

 التصفية وتعيين مصف  .13

 مجلس إدارة الصندوق  .14

 مدير الصندوق  .15

 أمين الحفظ  .16

 سابات مراجع الح .17

 القوائم المالية السنوية المراجعة .18

 خصائص الوحدات .19

 معلومات أخرى .21

 صناديق االستثمار المطابقة للشريعة اإلسالمية .21

 الطرح األولي .22

 استثمار مدير الصندوق في الصندوق  .23

 إجراءات االشتراك واالسترداد  .24

 تقويم أصول صندوق االستثمار .25

 رسوم االسترداد المبكر .26

 إنهاء الصندوق .27

 قارير لمالكي الوحداترفع الت .28

 تضارب المصالح .29

 سياسات حقوق التصويت .31

 تعديل شروط وأحكام الصندوق .31

 إجراءات الشكاوى .32

 النظام المطبق  .33

 االلتزام بالئحة صناديق االستثمار .34

 ملخص اإلفصاح المالي .35

 ملحق المعايير الشرعية 
 
 
 
 
 



3 
 

 :قائمة المصطلحات

 

 

 االستثمارات

 

 الصناديق األخرى واألصول ذات العالقة المملوكة للصندوق.النقد واألوراق المالية ووحدات 

 أمين الحفظ

 

 شخص يرخص له بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم للقيام بنشاطات حفظ األوراق المالية.

 األوراق المالية للشركات

 العقارية المدرجة

 

 وحدات في األسواق.هي أسهم، أو وحدات للشركات العقارية المدرجة وتتداول تلك األسهم أو ال

 برنامج االشتراك المنتظم

 

 هو برنامج يتيح للمشتركين االشتراك بمبالغ ثابتة وعلى أساس شهري.

 حساب االستثمار

 

 .حساب صناديق االستثمار الذي يحتفظ فيه المستثمرون بوحداتهم في صناديق االستثمار لدى األهلي المالية

 دوالر

 

 .دوالر أمريكي

 السجل

 

 

هذه الكلمة سجل مالكي الوحدات والذي يحتفظ به مدير الصندوق، أو أي طرف يعينه مدير الصندوق  تعني

 لحفظ ذلك السجل.

 السنة المالية

 

 تعني هذه العبارة السنة المالية للصندوق.

شركات عقارية مدرجة  

)ريتس(   REITs 

وعادة ما تكون مدرجة  في هي شركات، وأحيانا تعتبر صناديق تمتلك أصول عقارية مدرة للدخل، 

 األسواق وتدفع أرباح دورية للمستثمرين فيها.

 

 الشروط واألحكام

 

 تعني هذه الشروط واألحكام الموضوعة خصيصاً للصندوق.

 صافي قيمة األصول

 

 إجمالي قيمة أصول الصندوق مخصوما منها الخصوم، قبل خصم المصاريف األخرى.

 الصندوق

 

 العالمي للدخلصندوق األهلي العقاري 

هي القنوات التي يمكن من خاللها قبول طلبات االشتراك واالسترداد، غير فروع مدير الصندوق،  القنوات البديلة

 وتشمل الهاتف والموقع االلكتروني المعتمدين من مدير الصندوق.

 

الالئحة / الئحة صناديق 

 االستثمار          

 

 

 .2116-219-1درة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم تعني الئحة صناديق االستثمار، الصا
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 مبالغ االشتراك

 

 مجمل المبلغ المدفوع من المستثمر لمدير الصندوق ألجل االستثمار في الصندوق.

 المجلس

 

 ( من الشروط واألحكام.14مجلس إدارة الصندوق، على النحو المبين في الفقرة )

مدير الصندوق أو الشركة 

 أو األهلي المالية

 

(، والتي يقع مقرها المسجل في طريق الملك سعود، 1111231474شركة األهلي المالية )سجل تجاري رقم 

 ، المملكة العربية السعودية.11495، الرياض  22216ص ب 

 المرابحة

 

 

 

الثمن أو بمبلغ مقطوع  بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه، بنسبة من

سواء وقعت من دون وعد سابق وهي المرابحة العادية، أو وقعت بناء على وعد بالشراء من الراغب في 

 الحصول على السلعة عن طريق مؤسسة مالية وهي المرابحة المصرفية.

 المستثمر

 

 أي مستثمر في الصندوق، أو أي شخص يتقدم بطلب لالستثمار في الصندوق.

ير الشرعيةالمعاي  

 

 المعايير التي تحددها الهيئة الشرعية الستثمارات الصندوق كما هو موضح في ملحق المعايير الشرعية.

 المؤشر  

 

 (.REITsمؤشر أيديال ريتينجز العالمي للريتس )

 النظام

 

 

وتاريخ (، 31نظام السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/

 م.   2113/ 16/6هـ الموافق 2/6/1424

 نموذج االسترداد

 

 النموذج المستخدم السترداد الوحدات.

 النموذج المستخدم لالشتراك في الصندوق. نموذج االشتراك

 

 نموذج تحويل الوحدات

 

 

 وذج االستردادن نمالنموذج المستخدم لتحويل الوحدات بين بعض صناديق األهلي المالية، وهو يشكل جزءاً م

 .تحويل الوحدات /

 الهيئة

 

 هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.

 الهيئة الشرعية

 
 الهيئة الشرعية للبنك األهلي التجاري.

 الوحدات

 

 

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

 ثل حصة مشاعة في أصول صندوق.وحدة على أنها تم

 يوم التعامل

 

 أي يوم يتم فيه بيع واسترداد وحدات صندوق االستثمار.

 يوم العمل الذي يتم فيه تقويم وحدات الصندوق . يوم التقويم
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 أي عطلة أي يوم تعمل فيه البنوك بصورة عادية في الواليات المتحدة األمريكية وال يشمل ذلك يوم عمل بالواليات المتحدة

 رسمية في الواليات المتحدة األمريكية.

 يوم عمل في المملكة

 

 

أي يوم تعمل فيه البنوك واألشخاص المرخصون بصورة عادية في المملكة العربية السعودية، وال يشمل ذلك 

 أي عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية.
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 :الصندوق ملخص

 

 

 عملة الصندوق

 

 الدوالر األمريكي

 درجة المخاطرة

 

 عالي المخاطر

 المؤشر اإلرشادي

 

 (REITsمؤشر أيديال ريتينجز العالمي للريتس )

 هدف الصندوق

 

 نمو رأس المال على المدى الطويل وتوزيع الدخل

 الحد األدنى لالشتراك

 

 دوالر أمريكي 2111

الحد األدنى لالشتراك 

 إلضافيا

 

 دوالر أمريكي 1111

الحد األدنى لالشتراك من 

خالل القنوات برامج 

االشتراك المنتظم، أو 

االشتراك اإلضافي من خالل 

 القنوات البديلة

             

 

 

   لاير سعودي(111دوالر أمريكي )  26.67

 الحد األدنى للمبلغ المسترد

 

 دوالر أمريكي  1111

 أيام التقويم

 

 ين إلى الجمعة على أن تكون أيام عمل في الواليات المتحدة األمريكية.من اإلثن

 أيام التعامل

 

من اإلثنين إلى الخميس على أن تكون أيام عمل في المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة 

 األمريكية.

 

أيام قبول طلبات االشتراك 

 واالسترداد

 

 .كل يوم عمل بالمملكة

م طلبات آخر موعد الستال

 االشتراك واالسترداد

 

شرة الساعة الثانية عقبل أو عند الذي يسبق يوم التعامل  فى الصندوق فى كل يوم عمل سعودييقبل االشتراك 

   ظهراً  (12:31) والنصف

 رسوم االشتراك

 

 كحد أقصى 2٪

 سنويا  ٪1.85 رسوم اإلدارة
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 عائدات االسترداد

 

بحد أقصى قبل إقفال العمل )بالمملكة والواليات المتحدة( في يوم العمل الرابع تتاح مبالغ االسترداد للمستثمر 

 التالي ليوم التقويم )يوم التعامل( الذي يتم فيه تحديد سعر االسترداد

 

 الرسوم األخرى

 

 

 

ة يتم تحميل الصندوق مصروفات إضافية كأتعاب تدقيق الحسابات النظامية، أتعاب الخدمات القانونية والرقاب

الشرعية وحفظ األسهم ومعالجة البيانات، وأية مصروفات أخرى مماثلة ولن تزيد هذه المصاريف مجتمعة عن 

 سنويا من متوسط أصول الصندوق 1.5٪

 تاريخ الطرح

 

 م2117 ديسمبر

سعر الوحدة عند بداية 

 الطرح

 

 واحد دوالر أمريكي
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 :الشروط واألحكام

 اسم صندوق االستثمار .1

 صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل 

AlAhli Global Real Estate Income Fund 

 عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق  .2

 شركة األهلي المالية، المملكة العربية السعودية 

 11495، الرياض 22216البرج ب، طريق الملك سعود، ص.ب. 

 + 966921111232هاتف: 

+966114161149فاكس:   

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

 تاريخ البدء  .3

 م.18/11/2117هـ الموافق 8/11/1428بدأ الصندوق في قبول طلبات األشتراك بتاريخ  

 الهيئة المنظمة .4

 ر الصندوق هو شركة األهلي المالية، وكان مجلس هيئة السوق المالية قد رخص مدير الصندوق بموجب القرار رقمإن مدي 

، وذلك لممارسة أنشطة 16164-37م، بموجب الترخيص رقم 24/12/2116الموافق  هـ3/12/1427، بتاريخ 2116-219-7

 وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال األوراق المالية. التعامل كأصيل ووكيل، والتعهد بالتغطية، واإلدارة، والترتيب

 تاريخ إصدار هذه الشروط واألحكام أو آخر تحديث لهما .5

تاريخ في  إشعار الهيئة بتحديثهاوتم  ،م11/11/2117هـ الموافق 1/11/1428صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  

 م. 17/12/2116هـ الموافق 18/3/1438

 االشتراك .6

 .دوالر أمريكي( 2111) ألفيالحد األدنى لمبلغ االشتراك المبدئي هو  1.6

، ويمكن أن تتم عمليات االشتراك في أمريكي دوالر( 1111األلف ) بمبلغ ال يقل عنيجب أن تكون عمليات االشتراك اإلضافي  2.6

ضافي من القنوات البديلة )الهاتف واالنترنت( أو الصندوق أو التحويل إليه بمبالغ أقل من هذه المبالغ وذلك عن طريق االشتراك اإل

 االشتراك من خالل برامج االشتراك المنتظم مثل "ثمار" وهو برنامج يتيح للمستثمرين االشتراك بمبالغ ثابتة وعلى أساس شهري.

لمدير الصندوق استرداد  كحد أدنى، وإال جاز دوالر أمريكي( 1111) ألفيجب على  مالكي الوحدات االحتفاظ بوحدات قيمتها  3.6

 جميع وحداتهم في يوم  التعامل التالي، ويستثنى من ذلك المشتركين في برامج االشتراك المنتظم.

 عملة الصندوق .7

يتعامل الصندوق بالدوالر األمريكي. وفي حالة االشتراك بعملة أخرى غير الدوالر األمريكي فإن سعر الصرف المستخدم سوف  

 صرف السائدة في حينها.يخضع ألسعار ال

 أهداف صندوق االستثمار  .8

األهلي العقاري العالمي للدخل هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى نمو رأس المال على المدى الطويل وتوزيع الدخل صندوق  

ستيت انفستمنت ترستس من خالل االستثمار بشكل أساسي في األوراق المالية للشركات العقارية المدرجة المعروفة باسم "ريل اي

على مستوى العالم والتي تمتلك وتدير مجموعة من العقارات المدرة للدخل. باإلضافة إلى ذلك، يحق للصندوق  "REITs أو

 .االستثمار في أسهم الشركات المدرجة محليا وعالميا في القطاع العقاري أو قطاع التطوير العقاري

 .(REITs) العالمي للريتسالمؤشر اإلرشادي: مؤشر أيديال ريتينجز 

http://www.ncbc.com/
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Idealratings Global REITs Index ويمكن لمالكي الوحدات متابعة أداء المؤشر على الموقع اإللكتروني الخاص ،

 .بالشركة

يحتفظ مدير الصندوق بحق إقرار توزيع كامل أو جزء، بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات، من األرباح الدورية المستلمة من 

ندوق حال وجودها و/أو توزيع األرباح الرأسمالية المحققة إن وجدت من قبل الصندوق وفق ما يقرره مدير استثمارات الص

الصندوق على حملة الوحدات في الصندوق، ويتم توزيع تلك األرباح مرتين في السنة خالل سبعة أيام عمل من نهاية شهر يونيو 

اح للمستثمرين المسجلين في سجالت الصندوق حسب تاريخ يوم التقويم وديسمبر من كل عام على أن تكون أحقية استالم األرب

الذي يسبق تاريخ التقويم األخير في شهر يونيو وشهر ديسمبر من كل عام، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة 

دى البنك األهلي التجاري. الصندوق، على أن يتم توزيع هذه األرباح لكل مستثمر بإيداعها في حساب المستثمر الجاري النشط ل

تجدر اإلشارة على أنه من المحتمل أال يتمكن الصندوق من توزيع أي أرباح على مالكي الوحدات في التاريخ المحدد بسبب عدم 

 .إقرار أو تأخير أو قلة التوزيعات من قبل الشركات المستثمر بها

 استراتيجيات االستثمار الرئيسية .9

1.9 

 

 

، وأسهم الشركات "REITsفي األوراق المالية للشركات العقارية المدرجة "ريل ايستيت انفسمنت ترستس الصندوق  يستثمر

العقارية وشركات التطوير العقاري المدرجة، والطروحات العامة األولية ألسهم أو األوراق المالية للشركات العقارية المدرجة 

REITs عقاري، وفي وحدات صناديق االستثمار التي لها أهداف مماثلة ألهداف والطروحات العامة األولية لشركات التطوير ال

 .الصندوق

بدون التركيز على أي  REITsاستثماراته في القطاع العقاري وبشكل أكبر في األوراق المالية للشركات العقارية الصندوق يركز  2.9

  .بلد معين أو منطقة جغرافية معينة

ي القطاع العقاري، ويتراوح توزيع أصول الصندوق في كل فئة من األوراق المالية كنسبة مئوية يستثمر الصندوق بشكل نشط ف 3.9

 من صافي قيمة األصول حسب الجدول التالي:
 

 فئة األصول

 الحد األدنى
)كنسبة مئوية من صافي 

 قيمة األصول(

 الحد األقصى
)كنسبة مئوية من صافي قيمة 

 األصول(

لعامة األولية للشركات األوراق المالية والطروحات ا

 REITsالعقارية المدرجة 
75٪ 111٪ 

أسهم الشركات العقارية وشركات التطوير العقاري 

المدرجة، والطروحات العامة األولية ألسهم شركات 

 التطوير العقاري

1٪  15٪  

النقد، المرابحة، صناديق أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة 

 اإلسالمية
1٪ 11٪ 

أهداف مماثلة   تثمار العقارية التي لهصناديق االس

 ألهداف الصندوق
1٪ 11٪ 

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

 لن يقوم الصندوق باالستثمار في فئات أصول غير التي تم ذكرها سابقا. 4.9

 ( من الئحة صناديق االستثمار "قيود االستثمار".41ي تنطبق على الصندوق الواردة في المادة )يلتزم الصندوق بالمتطلبات الت 5.9

من صافي قيمة أصوله ولفترة  ٪11يحق للصندوق الحصول على تمويل )إسالمي( متوافق مع المعايير الشرعية بحد أقصى  6.9

 بة التمويل لغرض تغطية طلبات االسترداد.استحقاق ال تزيد عن سنة ألغراض االستثمار، ويستثنى من هذه النس
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 يحتفظ مدير الصندوق بالحق في توزيع استثمارات الصندوق عالميا و/أو محليا حسب ما يراه مناسبا. 7.9

يمكن للصندوق االستثمار في صناديق استثمارية مطروحة طرحا عاما تم الموافقة على طرحها من مجلس هيئة السوق المالية،  8.9

تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية، كما يمكن للصندوق االستثمار في صناديق استثمارية خليجية أو عالمية مرخصة  بشرط أن

من هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساو على األقل لذلك المطبق على صناديق االستثمار 

( 3-9على أن تستثمر في أحد و/أو جميع فئات األصول المذكورة في الفقرة الفرعية )في المملكة لغرض تحقيق أهداف الصندوق 

من قيمة صافي أصول  ٪21أعاله وسيكون الحد األقصى الستثمار الصندوق في الصناديق االستثمارية بجميع أنواعها هو 

 الصندوق، على أن يتم مراجعة هذه النسبة بشكل ربع سنوي.

مشتقات األوراق المالية لغرض التحوط من العملة فقط بعد موافقة الهيئة الشرعية للصندوق على أال يتجاوز  للصندوق أن يستخدم 9.9

 من صافي قيمة أصوله. ٪11ذلك أكثر من 

 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق .11

ادة ستحدث في قيمة االستثمارات في الصندوق. أو يعتبر الصندوق عالي المخاطر وال تستطيع شركة األهلي المالية التأكيد بأن زي 1.11

أن قيمة االستثمارات في الصندوق والدخل الناتج عنها يمكن أن تهبط ، وليس هناك من ضمان يمكن أن تقدمه شركة األهلي المالية 

و في المستقبل بشأن تحقيق أهداف االستثمار التي وضعها الصندوق. وال يشكل األداء السابق للصندوق مؤشراً على أي نم

 لمعدالت العائد. ويجب على مالكي الوحدات أخذ عوامل المخاطر التالية بعين االعتبار قبل االستثمار في الصندوق:

هي مخاطر التركيز على قطاع معين من السوق، حيث أن أسهم الشركات العقارية بما فيها أسهم الشركات مخاطر القطاع: 

"  التي يستثمر فيها الصندوق تكون عرضة للتقلب REITsستيت انفستمنت ترستس" "العقارية المعروفة باسم " ريل اي

السلبي أو االيجابي نتيجة للتغيير في صناعة العقار بصفة خاصة. ومن المعلوم أن محيط الشركات العقارية صغير نسبيا 

األسعار أعلى من أي صندوق آخر  مقارنة بالقطاعات األخرى. ولذا، فقد تتعرض استثمارات الصندوق إلى تذبذب أكبر في

 يستثمر في السوق بشكل عام.

يستثمر الصندوق في وحدات صناديق االستثمار العقارية المتداولة، وقد مار الشركات العقارية المدرجة: مخاطر االستث

ي األسعار نتيجة يواجه الصندوق سوقا غير نشطة وذات سيولة محدودة، كما قد تواجه أسعار وحدات تلك الصناديق تذبذبا ف

اتجاه حركة األسواق بشكل عام واألسواق العقارية بشكل خاص. باإلضافة إلى ذلك، ال يوجد ضمان أن يقوم الصندوق 

العقاري المتداول بتوزيع األرباح على المستثمرين بشكل سنوي ألن قرار التوزيع قد يخضع ألداء الصندوق العقاري 

يخضع االستثمار في وحدات الصناديق العقارية المتداولة لمخاطر ذو عالقة بملكية  .هالمتداول وقدرته على سداد التزامات

األصول العقارية والتي قد تنخفض بسبب عوامل مثل قلة السيولة والكوارث الطبيعية ووضع المستأجرين المالي. بناء على 

 وحدة.ما ورد قد يسبب االستثمار في هذه الصناديق انخفاض عوائد الصندوق وسعر ال

مخاطر أسواق األسهم: ينبغي معرفة أن االستثمار في األسهم يرتبط عادة بتقلبات سوقية عالية. وبالتالي فإن المخاطرة في 

استثمارات األسهم تكون أعلى من مخاطر االستثمار في أسواق النقد والمرابحات واألدوات االستثمارية قصيرة األجل 

 و السياسية قد تؤثر على قيمة األوراق المالية أو االستثمار. األخرى.  كما أن األوضاع القانونية

المخاطر المتعلقة بالُمصدر: وهي مخاطر التغيير في األوضاع المالية للُمصدر أو الطرف اآلخر، والتغيير في األوضاع 

ك التغيير في االقتصاد االقتصادية أو السياسية المحددة التي تؤثر على نوع خاص من األوراق المالية أو الُمصّدر، وكذل

 عامة.

مخاطر العملة: هي المخاطر التي يتقلب فيها عائد أصول الصندوق نتيجة للتغيير في أسعار الصرف. وحيث إن الصندوق 

مقوم بالدوالر األمريكي كعملة أساسية ولكن من الممكن أن تكون استثمارات الصندوق بعمالت أخرى غير عملة الصندوق 

 ن أن تتأثر قيمة أصول الصندوق بشكل إيجابي أو سلبي بتقلبات أسعار العملة.األساسية. لذا يمك

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

 ابي أو سلبي بتقلبات أسعار الفائدة.األوراق المالية العقارية وأسهم الشركات العقارية يمكن أن تتأثر بشكل إيج

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

الصندوق. كما أن سيولة السوق المنخفضة قد تؤثر سلباً على األسعار السوقية الستثمارات الصندوق وقدرته على بيع بعض 

لة ه لتلبية متطلباته من السيولة. وتتم محاولة الحد من هذه المخاطر باستخدام النقد المتوفر بالصندوق. وفي حااستثمارات

أو أكثر من إجمالي قيمة أصول الصندوق، فإنه يحق لمدير الصندوق تأجيل  ٪11الصندوق تجاوز إجمالي االستردادات من 

ل مع طلبات االسترداد المؤجلة بالنسبة والتناسب. وقد يتعرض الصندوق االسترداد إلى يوم التقييم  التالي وسيتم التعام
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للخسائر نتيجة كثرة طلبات االسترداد، ونتيجة لذلك قد يواجه مدير الصندوق صعوبة في تسييل األوراق المالية المصدرة 

 .(OTC)بحجم صغير، واألوراق المالية الصادرة بموجب طرح خاص والمتداولة خارج بورصة التداول 

كماش االقتصادي ومعدالت مخاطر اقتصادية وتشريعية وسياسية: هي مخاطر التغيير في األوضاع االقتصادية كاالن

انخفاض أسعار النفط أوالسياسية أواألسواق التي يهدف الصندوق إلى االستثمار بأسواقها والتي قد تؤثر على أداء التضخم و

يئة التنظيمية والتشريعات وأنظمة المحاسبة واللوائح المحلية، والحكومية التي قد الصندوق سلباً، كذلك فإن التغيرات في الب

 يكون لها تأثير سلبي على أداء الصندوق وقيمة وحداته.

مخاطر متعلقة بالتوافق مع الشريعة: الهيئة الشرعية للصندوق هي التي تقرر أن الصندوق واستثماراته متوافقة مع الشريعة 

هناك احتمال أن تقرر أن بعض االستثمارات ال يجوز االستثمار فيها مما قد يؤدي إلى عدم الدخول في االسالمية، ولكن 

 تلك االستثمارات أو عدم الحصول على العائد المتوقع لتلك االستثمارات وقد ينتج عن ذلك انخفاض في سعر الوحدة.

شكل كبير على قدرات ومهارات موظفي مدير يعتمد أداء الصندوق ب مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق: 

 .الصندوق، مما يؤدي إلى تأثر أداء الصندوق بشكل كبير عند استقالة أو غياب أحدهم وعدم وجود بديل مناسب

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

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

 وسعر الوحدة.

مخاطر الكوارث الطبيعية: تتمثل في البراكين ، والزالزل، واألعاصير والفيضانات و أي ظاهرة طبيعية ال يمكن  السيطرة 

ل، وقد توثر سلبا على مختلف القطاعات االقتصادية واالستثمارية مما قد عليها وتسبب دمارا كبيرا للممتلكات واألصو

 يؤدي إلى انخفاض أسعار وحدات الصندوق.

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

خاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق" مما قد يؤثر سلبا على أداء إلى مخاطر مماثلة لتلك الواردة في هذه الفقرة "الم

 الصندوق وسعر الوحدة.

يتحمل مالكو الوحدات المسؤولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في الصندوق إال إذا كانت ناتجة عن إهمال أو  2.11

 تقصير من مدير الصندوق.

 ق إيداعاً لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع األوراق المالية أو تابع لصندوق االستثمار.ال يعد االستثمار في الصندو 3.11

 الرسوم والمصاريف .11

 رسوم االشتراك: 1.11

من قيمة االستثمار وتحسب على أساس المبلغ المدفوع من قبل المستثمر.  ٪2يستحق مدير الصندوق رسوماً مقدمة وثابتة حتى 

 بلغ في الصندوق بعد اقتطاع رسوم االشتراك.ويتم استثمار صافي الم

 رسوم اإلدارة: 2.11

تحسب على أساس نسبي من صافي قيمة أصول  ٪1.85يتقاضى المدير من الصندوق في كل يوم تعامل أتعاب إدارة سنوية تبلغ 

نازل عن رسوم اإلدارة أو الصندوق. في حال استثمر أي صندوق آخر من صناديق األهلي المالية في هذا الصندوق، سوف يتم الت

 إعادة دفعها للصندوق اآلخر لتجنب ازدواج تقاضي الرسوم.

 المصاريف األخرى: 3.11

لمدير الصندوق الحق في تحميل أية مصروفات يتم إنفاقها نيابة عن الصندوق كأتعاب مراجعة الحسابات النظامية وأتعاب 

معالجة البيانات وأية مصروفات أخرى مماثلة ولن تزيد هذه المصاريف الخدمات القانونية والرقابة الشرعية وحفظ األسهم و

 سنويا من متوسط أصول الصندوق. ٪1.5مجتمعة عن 

 للمزيد من اإليضاح يرجى قراءة ملخص اإلفصاح المالي.

 مصاريف التعامل )الوساطة( .12

مستويات تحددها األنظمة المحلية أو وسيط التعامل تدفع مصاريف الوساطة أو أية رسوم نظامية أخرى من قبل الصندوق مباشرة ب 

في األسواق التي يقوم الصندوق بالشراء أو البيع فيها. وتتفاوت تلك المبالغ استناداً على معدل تداول أصول الصندوق وحجم 

 العمليات.
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 التصفية وتعيين مصف .13

 أي تدبير تراه مناسباً.لهيئة السوق المالية صالحية تعيين مدير بديل أو مصف أو اتخاذ  

 مجلس إدارة الصندوق .14

تبدأ مدة عضوية المجلس من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية وتمتد لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد. ويتكون مجلس إدارة  1.14

 الصندوق من األعضاء التالية أسماؤهم:

 محمد بن عبدهللا العلي )رئيس مجلس إدارة الصندوق( .1

تقلد خاللها عدة  2113إلى  2114وير المنتجات في شركة األهلي المالية. عمل في هيئة السوق المالية من عام رئيس تط

مهام  كان آخرها مدير وحدة مخالفات صناديق االستثمار والطرح. قبل انضمامه إلى شركة األهلي المالية، عمل  مديرا  

عاما من الخبرة  12مان في مجموعة سامبا المالية. لديه أكثر من لتطوير المنتجات في شركة جدوى لالستثمار ومدير إئت

، ويحمل شهادة ماجستير في إدارة األعمال من جامعة CFAفي القطاع المالي .حصل على شهادة المحلل المالي المعتمد 

 سان فرانسيسكو، الواليات المتحدة األمريكية.

 محمد بن جعفر السقاف )عضو غير مستقل( .2

منصب رئيس مبيعات العمالء األفراد في شركة األهلي المالية. انضم إلى شركة األهلي المالية منذ تأسيس يشغل حالياً 

عاما من  23الشركة،عمل في البنك االهلى التجاري في عدة إدارات منها إدارة االستثمار وإدارة الفروع. لديه أكثر من 

لتخطيط المالي الشخصي وإدارة الثروات من المعهد المصرفي الخبرة في القطاع المالي. وهو حاصل على شهادة دبلوم ا

 .من دلهاوسي، كندا

 الدكتور/ عبدالرؤوف سليمان باناجة )عضو مستقل( .3

م، عمل كأستاذ مساعد في جامعة 1981حصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا عام 

ن وزارة المالية ومؤسسة النقد. عمل أيضا في الصناعة المصرفية وتبوأ وظائف الملك سعود كما عمل مستشارا في كل م

 عليا في ساب وبنك الخليج الدولي والبنك األهلي التجاري.

 عالء الدين رياض سامي )عضو مستقل( .4

يل نائب رئيس والرئيس التنفيذي لالستثمار لمجموعة زاهد القابضة كما أنه عضو بمجلس إدارة كل من خدمات العج

المالية، والبنك الدولي الوطني، والفنادق العربية الدولية، و صناعات المواصالت العربية و شركة ستالوب وشركاتأخرى. 

يحمل درجة جامعية في االقتصاد من جامعة القاهرة، و درجة الماجستير في اإلدارة المالية الدولية من الجامعة األمريكية 

م انضم إلى البنك السعودي الهولندي 1979م مع بنك باركليز القاهرة، وفي عام 1977عام في القاهرة. بدأ حياته الوظيفية 

 قبل انضمامه لمجموعة زاهد.   

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

 دوق طرفا فيها.الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصن .1

اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق  .2

 االستثمار.

االجتماع مرتين سنويا على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام )لجنة المطابقة وااللتزام( لدى مدير الصندوق ومسؤول  .3

 وتمويل اإلرهاب لديه،  للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واالنظمة المتبعة. التبليغ عن غسل األموال

 إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه. .4

 التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق بالئحة صناديق االستثمار. .5

لكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام الئحة التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة ما .6

 صناديق االستثمار.

 العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه. .7

 الموافقة على تعيين المحاسب القانوني بعد ترشيحه من قبل مدير الصندوق. .8

جلس. وللمزيد من اإليضاح يرجى قراءة ملخص اإلفصاح هذا وسوف يتم تحميل الصندوق باألتعاب المالية الخاصة بخدمات الم

 المالي المرفق.
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 جميع اعضاء مجلس االدارة المعينون للصندوق معينون ايضا في الصناديق التالية:

 صندوق األهلي الخليجي للنمو والدخل  .1

 صندوق األهلي العالمي للنمو والدخل .2

 صندوق األهلي المرن لألسهم السعودية .3

 وق األهلي سدكو للتطوير العقاري صند .4

 صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة  .5

 صندوق األهلي لألسهم العالمية .6

 صندوق األهلي للطروحات األولية  .7

 صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم الرعاية الصحية  .8

 صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم اآلسيوية الباسيفيكية .9

 لمتاجرة باألسهم الخليجية صندوق األهلي ل .11

 صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية  .11

 صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة  .12

 صندوق األهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية .13

 صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا  .14

مكرمة، وصندوق النخبة المرن الدكتور عبدالرؤوف باناجة عضو مستقل في مجلس إدارة صندوق األهلي للضيافة بمكة ال

 لألسهم السعودية.

 مدير الصندوق .15

، 22216إن مدير الصندوق هو شركة األهلي المالية، وعنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق هو طريق الملك سعود، ص ب  1.15

  +966114161149+ ، فاكس:  966 921111232، المملكة العربية السعودية هاتف:  11495الرياض 

 .www.ncbc.comعنوان الموقع االلكتروني: 

يجوز لمدير الصندوق والشركات األخرى ضمن شركة األهلي المالية القيام من حين آلخر بالتصرف كمدراء صناديق، أو  2.15

لذلك، فمن مستشارين للصناديق، أو الصناديق الفرعية األخرى التي تنشد أهدافاً استثمارية مماثلة لتلك الخاصة بالصندوق. و

الممكن أن يجد مدير الصندوق، في نطاق ممارسته ألعماله، أنه في موقف ينطوي على تعارض محتمل في الواجبات أو المصالح 

مع واحد أو أكثر من الصناديق. وعلى أي حال، ففي تلك الحاالت سوف يراعي مدير الصندوق التزاماته بالتصرف بما يحقق 

عنيين إلى أقصى درجة ممكنة عملياً، وعدم إغفال التزاماته تجاه عمالئه اآلخرين عند االطالع أقصى مصالح مالكي الوحدات الم

بأي استثمار قد ينطوي على تعارض محتمل في المصالح. علما أنه إلى تاريخ إعداد هذه الشروط واألحكام، ال يوجد أي نشاط 

عضاء مجلس إدارة الصندوق ُيحتمل تعارضها مع مصالح عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق أو أ

 الصندوق.

ال يوجد حتى تاريخ إعداد هذه الشروط واألحكام أي نشاط عمل أو مصلحة مهمة لمدير الصندوق يمكن أن تتعارض مع مصالح  3.15

 الصندوق.

الل حسابات مستقلة مخصصة إلدارة أصول فوض مدير الصندوق بيت الخبرة االستثماري التالي إلدارة أصول الصندوق من خ 4.15

 :الصندوق بما يتفق مع سياسات استثمار الصندوق ووفقا للضوابط الشرعية لالستثمار

LaSalle Investment Management Securities B.V., The Netherlands    

م، 24/12/2116هـ، الموافق 3/12/1427، المؤرخ 2116-219-7رخص مجلس الهيئة مدير الصندوق بموجب قرارها رقم  5.15

، وذلك للقيام بالتعامل، كأصيل ووكيل، والتعهد بالتغطية، وأعمال اإلدارة والترتيب، وتقديم 16146-37بموجب الترخيص رقم 

 المشورة والقيام بأعمال أمين الحفظ، بخصوص األوراق المالية.

 أمين الحفظ .16

دوق، واألوراق المالية الخاصة بالصندوق، وحيثما كان ذلك منطبقاً، تجوز حيازة إن األهلي المالية هي أمين حفظ وحدات الصن 

 تلك األوراق المالية من قبل واحد أو أكثر من أمناء حفظ األوراق المالية المعترف بهم دولياً والذين يعينهم مدير الصندوق.
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 مراجع الحسابات .17

المملكة العربية  21534، جدة 55178شارع األمير سلطان ص.ب  –كي بي ام جي الفوزان وشركاه، مركز زهران لألعمال  

 +96612698949فاكس:      +966126989595تلفون: السعودية،  

www.kpmg.com/sa 

 القوائم المالية السنوية المراجعة .18

الء المحتملين على القوائم المالية المراجعة بعد نهاية كل سنة مالية للصندوق سيتم اطالع مالكي الوحدات في الصندوق والعم 

( عند الطلب عن طريق 2118ديسمبر  31يوما، )علما بأن السنة المالية األولى يتوقع أن تكون بتاريخ  91وخالل فترة التتجاوز 

ارير النصف سنوية المفحوصة من قبل مراجع الحسابات البريد و بدون تكاليف مالية إضافية. باإلضافة إلى ذلك سيتم توفير التق

 يوما من نهاية كل نصف سنة مالية عند الطلب عن طريق البريد و بدون تكاليف مالية إضافية. 45خالل 

 خصائص الوحدات .19

 .سيكون هناك نوع واحد من الوحدات في الصندوق 

 معلومات أخرى .21

 سرية معلومات الصندوق 1.21

مال الصندوق واستثمارات المشاركين فيه بأقصى درجات السرية في جميع األوقات، وذلك ال يحد من حق السلطة تدار أع

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

 وفاة مالك الوحدات 2.21

يعني موافقته أن تظل سارية المفعول في حال وفاته أو عجزه حتى يتقدم ورثته أو  إن موافقة المستثمر على هذه الشروط واألحكام

مديري تركته أو منفذي وصيته أوممثليه الشخصيين أو أمنائه أو خلفائه بالمستندات المطلوبة التي يحددها مدير الصندوق في حال 

الشروط واألحكام لن تنتهي في حال حدوث شيء مماسبق كان المستثمر فردا. أما اذا كان المستثمر شخصية اعتبارية، فإن هذه 

ألي شريك أو مساهم فيها. عليه، يحق لمدير الصندوق تعليق أي معامالت تتعلق بهذه الشروط واألحكام  لحين تسلم مدير 

قبل السماح  الصندوق ألمر صادر عن محكمة مختصة أو وكالة أو غير ذلك من البيانات الكافية إلثبات صالحية من سبق ذكرهم 

 لهم بالتصرف في تلك الوحدات.

 قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 3.21

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

تطرأ عليها. وبهذا يقر مالكو الوحدات بأن المبالغ م وأي تغييرات 1/12/2118هـ الموافق 3/12/1429وتاريخ  1-39-2118

المستخدمة لالشتراك بالصندوق غير ناتجة عن مصادر مشبوهة أو غير مشروعة. وفي حال وجد مدير الصندوق سببا لالشتباه في 

فض تنفيذها من أجل المصدر القانوني لألموال المرتبطة بالصفقات االستثمارية للمستثمر، فإنه ملزم بإيقاف هذه الصفقات أو ر

التحقيق وإخطار الجهة التنظيمية بالمملكة المختصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مباشرة بالوضع و إيصال أي معلومة 

أو مستند تطلبه الهيئة للتحقق من االشتباه. كما تجدر اإلشارة إلى أنه من  غير المسموح لمدير الصندوق بموجب النظام إعالم 

 لوحدات بالعمليات المشتبه بها والمبلغ عنها.مالكي ا

 حدود التزامات مدير الصندوق: 4.21

 يكون مدير الصندوق ملتزما بما يلي:

  االلتزام بجميع األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والتعليمات السارية بالمملكة العربية

 ق.السعودية ذات العالقة بعمل الصندو

  إدارة أصول الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط الصندوق وأحكامه وأداء جميع مهماته فيما يتعلق

 بسجل مالكي الوحدات.

 .وضع إجراءات اتخاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ الجوانب اإلدارية للصندوق 

أو أي أطراف أخرى تعاقد معها مدير الصندوق مسؤولين أمام مالكي لن يكون مدير الصندوق وال أي من موظفيه أو وكالئه  5.21

الوحدات عن أي خسائر أو أضرار أو تكاليف أو مصاريف أو التزامات أخرى يتعرض لها مالكي الوحدات أو تتعرض لها أصول 

حدود مسؤوليته. كما أنهم لن الصندوق باستثناء تلك الناتجة عن اإلهمال أو التعدي أو التقصير من قبل هؤالء األشخاص كل في 
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يكونوا مسؤولين تحت أي ظرف تجاه مالكي الوحدات عن أي خسارة غير مباشرة أو متكبدة بما فيها اإلخفاق في تحقيق أهداف 

 الصندوق.

 يقر مالكو الوحدات بشكل واضح ويوافقون على التالي: 6.21

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

مسؤولية قانونية أو تبعية ألي انخفاض في قيمة االستثمارات المدارة أو انخفاض في أصول الصندوق باستثناء تلك الحاالت 

 .الناتجة عن اإلهمال أو التعدي أو التقصير

  بالعنوان البريدي و/أو االلكتروني الصحيح، بما فيها اإلشعارات في حال عدم قيام مالكي الوحدات بتزويد مدير الصندوق

وكشف الحساب المتعلقة باستثماراته فبموجب هذا يوافق مالكو الوحدات على إعفاء مدير الصندوق وإعفائه من أي مسؤولية 

دم تزويده بكشف ويتنازلون عن جميع حقوقهم وأي مطالبات من مدير الصندوق ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن ع

الحساب واإلشعارات أو أية معلومات أخرى تتعلق باالستثمارات أو تلك التي تنشأ عن عدم قدرة مالكي الوحدات على الرد 

 .أو التأكد من صحة المعلومات أو تصحيح أية أخطاء مزعومة في كشف الحساب أو اإلشعارات أو أية معلومات أخرى

 نين سلطة غير المملكة العربية السعودية فإنه يتعين عليه أن يخضع لتلك القوانين دون أن إذا كان مالك الوحدات خاضعا لقوا

 يكون هناك أي التزام على الصندوق أو مدير الصندوق.

الزم تبادل المعلومات: سيتم تبادل المعلومات الالزمة لفتح حساب المستثمر وتنفيذ عملياته وااللتزام باألنظمة المطبقة إلى الحد ال 7.21

بين مدير الصندوق واألطراف األخرى المختارة من مدير الصندوق. يوافق مالك الوحدات أيضا بأن هذه المعلومات قد يتم 

 مشاركتها مع الجهات الرقابية المختصة.

بقى بكامل مفعولها تجزئة األحكام: في حال اعتبار أي حكم من أحكام هذا العقد باطال أو غير قابل للتنفيذ، فإن بقية األحكام ت 8.21

 ونفاذها.

( من الئحة صناديق االستثمار تكون شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية ويتم توفيرها 54اللغة: وفقا للفقرة )أ( من المادة ) 9.21

المعنى  مجانا عند طلبها. ويمكن لمدير الصندوق إصدار هذه الشروط  واألحكام باللغة اإلنجليزية، وفي حالة وجود اختالف في

 بين النص العربي واالنجليزي، يؤخذ بالنص العربي.

 صناديق االستثمار المطابقة للشريعة اإلسالمية .21

 يتقيد الصندوق  بمعايير الشريعة اإلسالمية، وتم تعيين هيئة شرعية تتألف من األعضاء التالية أسماؤهم: 1.21

 الشيخ/ عبدهللا بن سليمان المنيع )رئيساً للهيئة( .1

ضو مجلس هيئة كبار العلماء و رئيس محكمة التمييز في مكة المكرمة سابقا، يحمل درجة الماجستير من المعهد العالي ع

 للقضاء التابع لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 الشيخ الدكتور/ عبدهللا بن عبد العزيز المصلح  )عضواً بالهيئة( .2

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  فرع أبها سابقا، وأمين عام الهيئة العالمية عميد كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة 

لإلعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، نال درجة الدكتوراه من كلية الشريعة في جامعة االمام محمد بن سعود 

 اإلسالمية.

 الشيخ الدكتور/ محمد علي القري  )عضواً بالهيئة( .3

د اإلسالمي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة سابقا ومن أشهر العلماء في العالم في االقتصاد اإلسالمي، يحمل أستاذ االقتصا

 درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا.

 سيتم تحميل الصندوق باألتعاب المالية الخاصة بخدمات الهيئة الشرعية على الصندوق. 2.21

بط الشرعية التي استخدمها أعضاء الهيئة الشرعية في إصدار الفتوى التي تجيز االستثمار في الصندوق لالطالع على الضوا 3.21

 يرجى قراءة ملحق المعايير الشرعية.

 الطرح األولي .22

   مليون دوالر أمريكي 5أالحد األدنى الالزم إلنشاء الصندوق هو.  

  نشاط الصندوقاستثمار مبالغ االشتراكات في الفترة السابقة لبدء: 

يوما من تاريخ تأسيس الصندوق(، يتم استثمار مبالغ االشتراك مؤقتاً ولصالح  31خالل فترة االشتراك )يتوقع أن يكون 

المستثمر في احد صناديق المرابحة االستثمارية الخاصة بشركة األهلي المالية وفقاً لشروط وأحكام ذلك الصندوق )وهو 

صفقات المرابحة الشرعية( وسيقوم المستثمر بالتوقيع على شروط وأحكام ذلك الصندوق  صندوق قصير األجل يستثمر في
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للتأكيد بأنه قد أطلع ووافق عليها. ويتقاضى المدير من الصندوق أتعاباً إدارية سنوياً إال أن المستثمر سيتحمل األتعاب 

ك ازدواج في الرسوم، بحيث يتم إضافة األرباح والمصاريف الخاصة بهذا الصندوق عن فترة اشتراكه به فقط ولن يكون هنا

المحققة من الصندوق ) صافي االستثمار بعد حسم الرسوم والمصاريف( إلى مبلغ االشتراك ثم تستثمر في صندوق األهلي 

 للعقار العالمي.

 استثمار مدير الصندوق في الصندوق .23

الصندوق كمستثمر ويحتفظ مدير الصندوق بحقه في تخفيض مشاركته يمكن لمدير الصندوق، وفقاً لتقديره الخاص المشاركة في  

كلياً أو جزئياً متى ما رأى ذلك مناسباً. سيتم اإلفصاح عن إجمالي قيمة هذه االستثمارات إن وجدت بشكل ربع سنوي وسيتم 

 التعامل مع مدير الصندوق حال استثماره في الصندوق دون تمييز عن أي مستثمر آخر.

 ات االشتراك واالستردادإجراء .24

 أيام بيع واسترداد وحدات الصندوق: 1.24

الصندوق مفتوح لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في كل يوم عمل بالمملكة العربية السعودية، ويتم تنفيذ طلبات االشتراك 

 ية السعودية والواليات المتحدة األمريكية.واالسترداد في األيام من اإلثنين إلى الخميس على أن تكون أيام عمل في المملكة العرب

 الموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد: 2.24

ظهراً في يوم العمل  12:31تقديم طلبات االشتراك: كل االشتراكات التي تتم بالدوالر األمريكي يجب أن تدفع قبل أو عند الساعة 

ي تبدأ المشاركة في الصندوق في يوم التعامل، أما الطلبات التي يتم تقديمها في يوم بالمملكة الذي يسبق يوم التعامل المستهدف لك

ظهراً أو إذا صادف يوم التعامل المستهدف عطلة رسمية للبنوك أو لألشخاص  12:31العمل الذي يسبق يوم التعامل بعد الساعة 

 .يكية، فسوف يتم تنفيذ طلبات االشتراك في يوم التعامل التاليالمرخص لهم في المملكة العربية السعودية أو الواليات المتحدة األمر

تقديم طلبات االسترداد: يجوز االسترداد في أي يوم تعامل بشرط تسلم إشعار خطي باالسترداد أو توقيع النموذج الخاص 

يوم التعامل المستهدف، أما ظهراً  في يوم العمل بالمملكة الذي يسبق  12:31باالسترداد عن طريق الفروع قبل أو عند الساعة 

ظهراً في يوم العمل بالمملكة أو إذا صادف يوم التعامل المستهدف عطلة رسمية  12:31الطلبات التي يتم تقديمها بعد الساعة 

اد للبنوك أو لألشخاص المرخص لهم في المملكة العربية السعودية أو الواليات المتحدة األمريكية، فسوف يتم تنفيذ طلبات االسترد

 في يوم التعامل التالي.

ظهراً بحد أقصى في يوم العمل بالمملكة الذي يسبق يوم التعامل،  12:31في حال تم تقديم طلب االشتراك قبل أو عند الساعة  3.24

ي فسيبدأ االشتراك في الصندوق في يوم التعامل بعد يوم العمل الذي تم تقديم طلب االشتراك فيه، عدا ذلك ستتم المشاركة ف

 الصندوق من ثاني يوم تعامل.

 إجراءات االشتراك واالسترداد والتحويل: 4.24

إجراءات االشتراك: عند االشتراك في الصندوق يوقع العميل على نموذج االشتراك والشروط واألحكام عن طريق الفروع ، كما 

و الهاتف المعتمدين من مدير الصندوق(، ويتم يمكنه إجراء ذلك من خالل القنوات البديلة )وهي عن طريق الموقع اإللكتروني أ

خصم مبلغ االشتراك من حساب العميل. ويجب على المستثمر الفرد إبراز إثبات شخصية غير منتهي الصالحية مثل بطاقة الهوية 

سات( خطابا الوطنية )للسعوديين( أو اإلقامة )للمقيمين(، ويجب أن يقدم المستثمر ذو الشخصية االعتبارية )الشركات والمؤس

مختوما من الشركة باإلضافة إلى نسخة من السجل التجاري للشركة باإلضافة إلى أي مستندات أخرى حسب نوع الشركة أو 

 المؤسسة. 

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

تسليم نموذج االسترداد الذي يمكن الحصول عليه من الفروع أو من خالل القنوات البديلة. ويجب أن يقوم المستثمر أو بتعبئة و

بإبراز بطاقة الهوية الوطنية أو اإلقامة غير منتهية الصالحية وذلك في حال رغبته باالسترداد عن طريق الفروع. كما على مالك 

ترداد قيمة وحداته كليا أو جزئيا. وفي حال  تقديم مالك الوحدات طلب استرداد جزئي من الوحدات تحديد ما إذا كان يرغب في اس

الصندوق، ثم حدث انخفاض لقيمة كامل وحداته إلى أقل من مبلغ االسترداد الجزئي المطلوب فإن من حق مدير الصندوق رفض 

سؤولية على  مدير الصندوق، وبالتالي على المستثمر عملية االسترداد المطلوب تنفيذها في يوم التقويم المستهدف، بدون أي م

 تقديم طلب استرداد جديد ليتم تنفيذه في يوم التقويم الالحق.

شركة األهلي المالية  المفتوحة المدارة من صناديقالإجراءات التحويل بين صندوقين: تعتبر عملية التحويل بين صندوقين من 

صلين: استرداد واشتراك. وعلى هذا األساس، يتم تنفيذ عملية االسترداد طبقا لبند "تقديم بمثابة عملية واحدة تتركب من جزأين منف

طلبات االسترداد" أعاله، ثم تتم عملية االشتراك طبقا لبند "تقديم طلبات االشتراك" الخاص بالصندوق اآلخر. وعند طلب التحويل، 
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خدمات العمالء بالفرع مصحوبا بهويته الشخصية غير منتهية يجب على المستثمر تعبئة نموذج التحويل وتقديمه إلى ممثل 

 الصالحية أو من خالل القنوات البديلة.

تتاح مبالغ االسترداد للمستثمر بحد أقصى قبل إقفال العمل )بالمملكة والواليات المتحدة( في يوم العمل الرابع التالي ليوم التقويم  5.24

 ر االسترداد.)يوم التعامل( الذي يتم فيه تحديد سع

( دوالر أمريكي، كما يجب على مالك الوحدات في جميع األوقات االحتفاظ 1111يجب أال تقل قيمة المبلغ المراد استرداده عن ) 6.24

( دوالر أمريكي. باستثناء استرداد وامتالك الوحدات عن  طريق برامج االشتراك المنتظم، 1111بوحدات ال تقل قيمتها عن )

 ( ريـال.111األدنى لالشتراك واالسترداد عن طريق هذه البرامج هو ما يعادل )حيث إن الحد 

رفض الطلبات: لمدير الصندوق الحق المطلق في رفض أي طلب اشتراك، ويشمل ذلك الحاالت التي تؤدي إلى خرق أنظمة  7.24

وأحكام الصندوق. وعلى المستثمر أن يدرك ولوائح هيئة السوق المالية و/أو األنظمة السارية على الصندوق بما في ذلك شروط 

أنه في حالة حدوث صعوبات في األسواق المالية تجعل من المتعسر أو المستحيل استرداد أو تقويم وحدات الصندوق بما في ذلك 

األصل على سبيل المثال ال الحصر الظروف التي يقفل فيها أحد األسواق الرئيسية التي يستثمر بها الصندوق في وقت تقويم 

أو أكثر من  ٪11المتعامل به فإن أيام االشتراك واالسترداد قد تتأخر مؤقتا. وفي حالة تجاوز إجمالي االستردادات من الصندوق 

التالي وسيتم التعامل مع طلبات  التعاملإجمالي صافي قيمة أصول الصندوق، فإنه يحق لمدير الصندوق تأجيل االسترداد إلى يوم 

 بالنسبة والتناسب. االسترداد المؤجلة

تعليق االشتراك أو استرداد الوحدات: يجوز لمدير الصندوق تعليق طلبات االشتراك أو استرداد وحدات الصندوق للمدة الضرورية  8.24

  :والمبررة، على أن تتم مراجعة هذا التعليق مع مجلس إدارة الصندوق، مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات في الحاالت اآلتية

 رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق إذا. 

  إذا ُعلّق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو األصول األخرى التي يملكها الصندوق، إما

ل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول بشكل عام و إما بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشك

 الصندوق.

 تقويم أصول صندوق االستثمار .25

(. ويتم إحتساب سعر الوحدة بتقسيم إجمالي قيمة اصول الصندوق 1القيمة اإلسمية لوحدة الصندوق هي دوالر أمريكي واحد ) 

اد استثمارها في الصندوق، ناقصاً االلتزامات واألتعاب زائداً جميع الدخل بما في ذلك الدخل المستحق واألرباح الموزعة التي يع

 .اإلدارية وأية مصروفات مستحقة، على إجمالي عدد الوحدات القائمة في ذلك الوقت

يتم تحديد قيمة الصندوق، سعر الوحدة، من قبل مدير الصندوق في كل يوم تقويم )من اإلثنين إلى الجمعة( على أساس آخر أسعار 

ة المتوفرة في ذلك اليوم، مالم تكن األسواق العالمية مغلقة في ذلك اليوم، وفي مثل هذه الحالة يتم التقويم في يوم األوراق المالي

 .التقويم التالي

سوف يتم نشر وإعالن سعر الوحدة في يوم العمل في المملكة التالي ليوم التقويم من خالل الموقع اإللكتروني الخاص بمدير 

 الصندوق وتداول.

 رسوم االسترداد المبكر .26

 ال يوجد رسوم استرداد مبكر. 

 إنهاء الصندوق .27

يحتفظ المدير بحق إنهاء الصندوق بعد الحصول على الموافقة الكتابية من هيئة السوق المالية  دون أن يترتب على ذلك أي جزاء  

( يوماً من إنهاء الصندوق وفي هذه 61ين )على أي طرف مشارك، وذلك بتوجيه إشعار خطي يرسل إلى المستثمرين قبل ست

 الحالة يتم تصفية الصندوق وتوزع حصيلة التصفية على المستثمرين وفق مساهمتهم في الصندوق.

 رفع التقارير لمالكي الوحدات .28

ف حساب يبين يرسل مدير الصندوق إشعار تأكيد إلى المستثمر كلما كان هناك اشتراك أو استرداد للوحدات. ويتم إصدار كش 

موقف مالك الوحدات المالي  بما ال يزيد عن ثالثة أشهر كحد أعلى. يتضمن الكشف صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد 

وحدات الصندوق التي يملكها مالك الوحدات وصافي قيمتها، وسجل بصفقات كل مالك وحدات على حدة. وترسل الكشوفات 

و البريد اإللكتروني للمستثمر كما هو موضح في السجالت لدى مدير الصندوق، إال إذا تم واإلشعارات على العنوان البريدي أ
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( يوما تقويميا من تاريخ 61إشعار الشركة كتابيا بأي تغير في العنوان. ويجب إخطار مدير الصندوق بأي أخطاء خالل ستين )

ات الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة وال يكون إصدار تلك الكشوفات واإلشعارات. وبعد ذلك تعتبر الكشوفات واإلشعار

مدير الصندوق مسؤوال تجاه المستثمر فيما يتعلق بأي اختالف. كما لن يكون مدير الصندوق مسؤوال عن أية نتائج تنشأ عن 

 احتفاظه بالكشوفات واإلشعارات بناء على تعلميات المستثمر.

 تضارب المصالح .29

 بتقديم اإلجراءات التي ستتبع لمعالجة تضارب المصالح مجانا عند طلبها.سيقوم مدير الصندوق  

 سياسات حقوق التصويت .31

بعد التشاور مع مسؤول المطابقة وااللتزام، يوافق مجلس إدارة الصندوق على السياسات العامة المتعلقة بممارسة حقوق التصويت  

كل جزءاً من أصوله. ويقرر مدير الصندوق طبقا لتقديره ممارسة أو عدم الممنوحة للصندوق بموجب األوراق المالية التي تش

ممارسة أي حقوق تصويت بعد التشاور مع مسؤول المطابقة وااللتزام أو حسب ما تنص عليه سياسات وإجراءات التصويت التي 

 تم اعتمادها من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

 تعديل شروط وأحكام الصندوق .31

الشروط واألحكام سارية المفعول إلى أن يجري عليها المدير تعديالً جوهرياً ويخضع ذلك لموافقة هيئة السوق المالية،  تبقى هذه 

 ( يوما تقويميا على األقل قبل تاريخ تنفيذ التعديل.61ويتم إشعار المستثمرين بذلك قبل )

 إجراءات الشكاوي .32

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

(. كما يقدم 921111232أو عن طريق االتصال الهاتفي على هاتف رقم )  www.ncbc.comالصندوق على شبكة اإلنترنت: 

ندوق لمعالجة شكاوي العمالء عند طلبها خطيا من مدير الصندوق دون مدير الصندوق نسخة من سياسات وإجراءات مدير الص

إدارة  -في حال لم يتم تسوية الشكوى من قبل مدير الصندوق، يحق للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة السوق المالية و .أي مقابل

( يوم 91ق المالية بعد مضي مدة )شكاوى المستثمرين، كما يحق للمشترك إيداع الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات األورا

 تقويمي من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.

 النظام المطبق .33

ين سلطة غير المملكة العربية تخضع هذه الشروط واألحكام ألنظمة المملكة العربية السعودية. وإذا كان المستثمر خاضعا لقوان 

 السعودية فإنه يتعين على ذلك المستثمر أن يخضع لتلك القوانين دون أن يكون هناك أي التزام على الصندوق أو مدير الصندوق. 

 االلتزام بالئحة صناديق االستثمار .34

رة من هيئة السوق المالية كما تحتوي على تخضع الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصاد 

 اإلفصاح الكامل الخاص بالحقائق الجوهرية للصندوق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbc.com/
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 ملخص اإلفصاح المالي واألداء السابق .35

 م2115ملخص اإلفصاح المالي للفترة المالية المنهية ديسمبر  1.35

بالدوالر األمريكي 2115فترة المالية المنتهية في ديسمبر ( ملخص للمصاريف والرسوم السنوية الخاصة بالصندوق لل1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنوياً من متوسط قيمة أصول الصندوق، وقد بلغت المصاريف األخرى الفعلية  ٪1.5* لن تزيد المصاريف األخرى مجتمعة عن 

التي تم تحميلها على الصندوق بشكل من متوسط قيمة أصول الصندوق. هذا ويقوم مدير الصندوق بمراجعة المصاريف  1.69٪

 ربع سنوي )كل ثالث أشهر(. 

يحتفظ مدير الصندوق بالحق في التنازل أو إعادة دفع رسوم اإلدارة في حال استثمار أي صندوق مدار من شركة األهلي المالية 

 في هذا الصندوق.

 

 

 

 

 

 

المبلغ بآالف 

 الدوالر
 نوع الرسوم / المصاريف

 ٪2رسوم االشتراك  49

 )من صافي قيمة أصول الصندوق( ٪1.85أتعاب إدارة الصندوق السنوية  215

 )حسب حجم التداول تدفع مباشرة من الصندوق( ٪ 1.24مصاريف التعامل  26

 *رسوم الحفظ 45

 *تكاليف مكافآت جميع  أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين سنويا 5

 *تكاليف مراجعة الحسابات النظامية 6

 مصاريف التمويل*  1

 تكاليف الرقابة الشرعية * 7

 *رسوم رقابية لهيئة السوق المالية 2

11 
نشر التقارير مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندوق وتشمل رسوم 

 الدورية للصندوق في موقع تداول*
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 دوقمثال على نصيب المستثمر من المصاريف السنوية الخاصة بالصن 2.35

 :آالف دوالر 11الجدول التالي يوضح استثمارا افتراضيا لمالك الوحدات بافتراض أن  قيمة استثمار مالك الوحدات 

 ( استثمار افتراضي لمالك الوحدات وحصته من المصاريف السنوية بالدوالر األمريكي2جدول )

 الوصف المبلغ 

 استثمار مالك الوحدات االفتراضي 11111

(  ٪1.24تعامل     )مصاريف ال 24  

(  ٪1.69المصاريف األخرى  ) 69  

( ٪1.85رسوم اإلدارة          ) 183  

 صافي قيمة وحدات المستثمر 9724

 سيتم ذكر هذه المصاريف تفصيلياً في التقرير السنوي للصندوق في نهاية كل فترة مالية.

3.35 

 

 

 

 

 أساس احتساب الرسوم وطريقة تحصيلها ووقت دفعها:

تحسب من  ٪1.85رسوم اإلدارة: يتقاضى المدير من الصندوق في كل يوم تعامل أتعاب إدارة تحسب على أساس سنوي تبلغ 

 صافي قيمة أصول الصندوق.

المصاريف األخرى: المصاريف األخرى التي يمكن تحديدها مسبقاً مثل مصاريف مراجعة الحسابات، والرسوم  الرقابية وغيرها 

الصندوق بقيمتها الفعلية. ويتم تحميل مصاريف مجلس إدارة الصندوق على جميع الصناديق بالتساوي التي  ستحمل مباشرة على

تقع تحت إشراف نفس المجلس والمدارة من قبل مدير الصندوق. أما المصاريف العامة الغير ثابتة وعرضة للتغيير مثل مصاريف 

يلها على أساس معايير مختلفة مثل حجم أصول كل صندوق، عدد عمليات معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندوق يتم تحم

 االشتراك واالسترداد، باإلضافة إلى عدد أيام التقويم خالل الفترة.

يتم جميع المصاريف الفعلية وخصمها من أصول الصندوق بعد تخصيصها كوحدات في كل يوم تقويم )االثنين واألربعاء( على 

 دلة التالية: يوم حسب المعا 361أساس 

( * )عدد األيام بين يوم التقويم الحالي ويوم التقويم ٪1.85المصاريف األخرى( * ) –أتعاب إدارة الصندوق=  )أصول الصندوق 

 (361÷ السابق 

 :فإذا افترضنا المعطيات التالية
  = دوالر 111111أصول الصندوق 
  دوالر 3.8= إجمالي المصاريف لأليام بين يوم التقويم الحالي والسابق 
  = دوالر 99996.2صافي قيمة أصول الصندوق 
  = 1.85أتعاب اإلدارة السنوية٪ 
 يوم التقويم: األربعاء 

 دوالر 11.3(  = 361÷  2* ) ٪1.85*  99996.2رسوم اإلدارة في يوم التقويم = 
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4.35 

 

 2115شر اإلرشادي إلى نهاية ديسمبر الجدول التالي يقارن بين األداء السنوي للصندوق والمؤاألداء السنوي السابق: 

 

 

 سنة من السنوات العشر الماضية الرسم البياني التالي يوضح األداء السابق لكل

 

 

 الوصف 2118 2119 2111 2111 2112 2113 2114 2115

7.27 11.35 -1.64  23.89 -9.36  16.21 41.13 -45.47     الصندوق ٪  

2.21 14.13 -1.18  26.23 -9.11  14.74 46.25 -48.15   المؤشر االرشادي٪ 

 2115األداء التاريخي بنهاية ديسمبر  5.35

سنوات 5 سنوات 11 سنوات 3   الوصف سنة 

 الصندوق ٪ 7.27 5.57 5.91 ال ينطبق

 المؤشر االرشادي ٪ 2.21 5.21 5.96 ال ينطبق

 

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

 الوحدات أن أداء الصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر سيتكرر أو يكون مماثال لألداء السابق.
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 ملحق الضوابط الشرعية

لتي اعتمدتها الهيئة الشرعية، وفي حال أراد مدير يلتزم مدير الصندوق أن تكون جميع االستثمارات واستراتيجيات االستثمار ملتزمة بالضوابط الشرعية ا

بقرار  الصندوق الدخول في معاملة ال تشملها الضوابط الشرعية الصادرة من الهيئة الشرعية فيجب على مدير الصندوق أن يحصل على الموافقة عليها

 مستقل من الهيئة الشرعية.

المساهمة ذات األغراض التالية:رأت الهيئة الشرعية عدم جواز بيع و شراء أسهم الشركات   

 المخالفة  ممارسة األنشطة المالية التي ال تتوافق مع أحكام الشرعة اإلسالمية مثل المصارف التقليدية التي تتعامل بالفائدة أو األدوات المالية

 ألحكام الشريعة اإلسالمية و)شركات التأمين باستثناء ما توافق عليه اللجنة(:

 ر أو الدخان وما في حكمهما.إنتاج وتوزيع الخمو 

 .اتناج وتوزيع لحم الخنزير و مشتقاته 

 .اتناج وتوزيع اللحوم غير المذكاة 

 . ادارة صاالت القمار وإنتاج أدواته 

 .انتاج و نشر افالم الخالعة و كتب المجون و المجال ت و القنوات الفضائية الماجنة ودور السنما 

 تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غيره. المطاعم و الفنادق وأماكن اللهو التي 

 المؤشرات المالية

 ( عن )( من القيمة السوقية ألسهم الشركة.%49ال يجوز اإلستثمار في أسهم شركات يزيد فيها مجموع الديون )على الغير 

 ( من القيمة السوقية ألسهم الشركة.%33يزيد مجموع النقد و الودائع فيها عن ) 

 ( من القيمة السوقية ألسهم الشركة .%33أسهم شركة  تكون القروض الربوية وفقاً لميزانيتها أكثر من) ال يجوز اإلستثمار في 

 ( من الدخل الكلي للشركة سواًء كانت هذه %5يجوز التعامل في أسهم شركات يزيد فيها الدخل غير المشروع من مختلف المصادرعن) ال

 مباحة. المصادر من فوائد ربوية أم من مصادر اخرى غير

 يتم تطبيق المعايير التالية في حال استثمار الصندوق في شركات االستثمار العقاري )ريتس(:

 ( عن )( من إجمالي قيمة أصول الشركة.%49ال يجوز االستثمار في أسهم شركات يزيد فيها مجموع الديون )على الغير 

 ( من إجمالي قيمة أصول الشركة.%33يها عن )ال يجوز االستثمار في أسهم شركات يزيد مجموع النقد والودائع ف 

 ( من إجمالي قيمة أصول الشركة، ويعتمد على القيمة %33ال يجوز االستثمار في أسهم شركات يزيد القروض الربوية فيها عن )

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

 .األصول عند عدم توفر القيمة السوقية

 ( من الدخل الكلي للشركة سواء %5ال يجوز االستثمار في أسهم شركات يزيد فيها الدخل غير المشروع من مختلف المصادر عن )

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

في الصندوق بآلية حساب القيمة السوقية ألسهم الشركات والدخل غير المشروع عند الطلب وبدون أي  سوف يقوم مدير الصندوق بتزويد المستثمرين

 رسوم.

 

  التطهير

 يجب علي مدير الصندوق تحديد الدخل غير المشروع وايداعه في حساب خاص لصرفه في األعمال الخيرية. ويتم التطهيركل ربع سنة وفق الضوابط

 المعتمدة من قبل الهيئه.

 

 أدوات وطرق االستثمار

 اليجوز بيع وشراء األسهم بأي أداة من األدوات اآلستثمارية التالية:

 ..عقود المستقبليات 

 .عقود الخيارات 

  )عقود المناقلة )سوابswap 

 .األسهم الممتازة 

 البيع على المكشوف 

 

رعيةديق االستثمار التي تستثمر وفقا للضوابط الشيجوز للصندوق االستثمار في الصكوك و عمليات المرابحة والشهادات المالية وصنا  
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يتم دراسة توافق الشركات المساهمة مع الضوابط الشرعية كل ربع سنة, وفي حال عدم موافقة إحدى الشركات المملوكة في الصندوق للضوابط   

 يوما من تاريخ الدراسة. 91الشرعية فسيتم بيعها في مدة التتجاوز 
 

شك في  الموافقة على طرح الصندوق من قبل هيئة السوق المالية، وهذه الموافقة ال تعني حماية المستثمر من الخسارة. وإذا كان لدى المستثمر أي تمت

 والتامة.   مدى مالئمة هذا االستثمار له فإنه يجب عليه استشارة خبير مالي مستقل. كما يعتبر اشتراك المستثمر في الصندوق من مسؤوليته الشخصية
 

احاً هذا االستثمار ليس وديعة بنكية كما إن قيمة االستثمارات في الصندوق يمكن أن تنخفض أو ترتفع ومن غير المؤكد أن يحقق المستثمرون أرب

ل ويجب على األشخاص القيام فالمستثمرون يمكن أن يخسروا أمواالً ويحققوا بعض الخسائر وقد ال يتمكن المستثمرين من استعادة مبلغ استثماراتهم بالكام

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

وفهم ما جاء بها والموافقة عليها، وتم الحصول على  العقاري العالمي للدخل األهليصندوق لقد قمت / قمنا بقراءة الشروط واألحكام والمالحق الخاصة ب

 خة منها والتوقيع عليها.نس
 

 االسم الكامل:
 

 الجنسية:
 

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

 التوقيع:
 

 التاريخ:
 

 رقم حساب االستثمار:
 
 
 

 يتم توقيع نسختين من هذا العقد إحداهما للمستثمر واألخرى للحفظ مع شركة األهلي المالية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


